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Resumo 
 
Apresenta um estudo exploratório de algumas das dimensões do conceito de infra-estrutura de 
informação no cenário da gestão de Ciência e Tecnologia brasileira, buscando reconstituí-la 
como um artefato político de convergência dos atores de redes sociotécnicas para categorias 
de sistemas de informação os quais a integram e cujo funcionamento social atravessam na 
construção de um mundo social, ou uma comunidade de prática, uma realidade que difere do 
mundo real. Demonstra seus limites e reconstrói o papel da organização do conhecimento na 
gestão e avaliação de Ciência e Tecnologia. Oferece uma metodologia exploratória com a 
qual extrai um discurso para a área de Ciência da Informação, representado pela comunidade 
de seus cientistas pela via da análise da produção científica de um dos eventos da área 
(ENANCIB) e pela via da Governança, através da análise da Tabela de Áreas do 
Conhecimento – TAC do CNPq. Confronta ambos os discursos extraídos na busca por uma 
identidade entre projetos de organização concluindo que há muitos questionamentos da 
organização mostrando que as intenções na representação, como dizem Le Moigne e Caraça, 
devem ser consideradas na elaboração dos sistemas de informação, influenciando o 
funcionamento das infra-estruturas de informação. Apresenta as classificações e padrões 
como dispositivos reguladores das relações e funcionamentos sociais nos ambientes em que 
intervêm e que organizam, conformando naturalização, transparência e convergência como 
possibilidades de formatação de tais ambientes. Discute o papel do modelador de tais 
dispositivos demonstrando por um lado sua limitação na avaliação do funcionamento 
completo das infra-estruturas, e por outro lado o seu potencial em nela intervir através da 
inscrição que realiza influenciando os sistemas que cria.  
Palavras-chave: Infra-estrutura de informação; Classificação nas ciências; Ciência da 
Informação; Epistemologia social; Gestão de ciência e tecnologia. 
 



 

 

Abstract 
 
This dissertation presents an exploratory study of some dimensions of the concept of 
infrastructure in the Brazilian Science and Technology management scenario. It seeks to 
rebuild this concept as a political artifact of convergence of sociotechnical network actors to 
categories of information systems. These systems integrate the information infrastructure and 
go across their own social functionality in the process of constructing a social world, a 
community of practice, a reality which is different from the real world. This dissertation 
demonstrates the limits of the infrastructure and rebuilds the role of knowledge organization 
in the Science and Technology management and offers an exploratory methodology which 
extracts a discourse for the Science Information area, which is represented by the scientists 
community through the analysis of the scientific production analysis at one of the most 
important scientific events of Information Science (ENANCIB) and by the Governance 
through the analysis of the Tabela de Áreas do Conhecimento (TAC) from CNPq. The 
dissertation confronts both discourses extracted in the search of an identity between 
organization projects concluding that there is a lot of questioning about organization showing 
that intention in the representation, as said by Le Moigne and Caraça, should be considered in 
the elaboration of information systems, influencing the functionality of the information 
infrastructures. The dissertation presents classification and standards as regulatory 
dispositives of the social relations and functionality in the environment where they intervene 
and organize conforming and modeling naturalization, transparency and convergence as 
possibilities of formatting these environments. The dissertation discusses the role of 
dispositive modelators showing on the one hand their limitation in the evaluation of the whole 
functionality of the infrastructures and on the other hand all their potential of intervenience 
through the inscribing which they actually perform and their influence in the systems they 
grow. 
Key-words: Information infrastructure; Classification in science; Information science; Social 
epistemology; Science and Technology management. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta de estudo exploratório sobre 

algumas das dimensões do conceito de infra-estrutura de informação e das possibilidades de 

aplicação do conceito para análise da infra-estrutura de informação sobre a qual se estabelece 

o sistema de Ciência e Tecnologia brasileiro e do qual fazem parte entre outros, três atores 

principais: as Instituições1, representando a posição oficial do ponto de vista da governança e 

suas negociações, numa esfera política com a qual se conformam as bases do fomento à 

ciência e a organização das políticas de Ciência e Tecnologia – C&T; a classe2 dos cientistas 

de uma determinada área do conhecimento enquanto produtores de um discurso coletivo de 

uma comunidade de prática e o próprio cientista, indivíduo que, em certo sentido, é um 

usuário dessa infra-estrutura e ao mesmo tempo é um construtor dela. 

Esse indivíduo – até certo grau de autonomia – se configura usuário enquanto 

utiliza essa infra-estrutura para a comunicação, troca de informações, publicação, pedidos de 

fomentos, bolsas, atendimento a editais etc. Também se configura como produtor dessa 

mesma infra-estrutura quando, ao trabalhar na produção de suas pesquisas, vai gerar os 

modelos, padrões, assuntos, temas, palavras-chave, descritores com os quais essas pesquisas 

vão ser padronizadas, classificadas e organizadas para entrar no sistema Ciência e Tecnologia. 

Além disso ele próprio se torna o idealizador ou modelizador das classificações e 

padronizações e, através de sua leitura e interpretação das pesquisas e do ofício de outros 

produtores, vai conceber o sistema o qual utiliza os funcionamentos e as finalidades desses 

standards ideais, com fins de favorecer a comunicação e a integração de conhecimentos, 

informações, técnicas etc. 

Nosso trabalho se insere no cerne da Ciência da informação pela via 

epistemológica, ao reconstruir alguns conceitos da representação e dos efeitos de sua 

utilização na organização de espaços complexos: os domínios de conhecimento, em seus 

princípios epistemológicos e pragmáticos. Tem potencial descritivo e demonstrativo do 

funcionamento político das classificações e padrões em uso na infra-estrutura de C&T como 

                                                 
1 Representação que reúne as Instituições e Agências de fomento, incentivo à pesquisa e ao ensino de pós-
graduação, as, aos programas de pesquisa setoriais e para os setores produtivos etc. 
2 O conceito de classe está sendo usado aqui no sentido de comunidade de prática, grupo social unido por 
interesses profissionais teórico-metodológicos comuns e não como estrato social do sistema classes sociais das 
análises sociológicas. 
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dispositivos técnicos, e está contextualizado principalmente no nosso país, onde se insere o 

nosso objeto. 

Esse objeto é complexo e se configura por três eixos fundamentais: pelo 

funcionamento pragmático de uma classificação de áreas do conhecimento de uma instituição 

de expressiva relevância no sistema de C&T brasileiro; pela expressão temática da produção 

intelectual de uma área científica em seu discurso o qual chamaremos “discurso de área”; e 

pelo uso efetivo da referida classificação na caracterização de tal produção. 

A área em questão é a Ciência da Informação a qual escolhemos por estarmos 

aí imersos e mais próximos de seus conceitos, de suas lógicas de funcionamento e por nosso 

interesse em conhecê-la melhor e mais profundamente. A classificação de áreas do 

conhecimento que elegemos será a Tabela de áreas do Conhecimento do CNPq – TAC, a qual 

entendemos aqui neste estudo como componente de infra-estrutura de informação, e será 

observada em confronto com a produção científica resultante dos trabalhos apresentados no 

Encontro Nacional de Pesquisada e Pós-graduação em Ciência da Informação - ENANCIB do 

período de 1994 a 2000, traduzida no que estamos chamando de um “discurso de área” pela 

via da associação dos pesquisadores em Ciência da Informação (ANCIB). A instância do 

pesquisador e sua produção serão então analisadas a partir do uso que este pesquisador faz da 

infra-estrutura e sua potencialidade na construção dela, assumindo um duplo papel de ator 

modelado pela formatação da infra-estrutura e sua capacidade de modelá-la ele mesmo e 

assim influenciar os caminhos de construção dessa mesma infra-estrutura e a realidade a qual 

esta infra-estrutura suporta. 

Bowker e Star (2000) trabalham na análise dessa infra-estrutura em larga 

escala, da qual procuram evidenciar os seus efeitos e preparações, nas iniciativas globais e 

locais de construção dos artefatos e dispositivos que a integram, recuperando as políticas 

nacionais e transnacionais e que por meio das infra-estruturas e seus dispositivos produzem 

um apelo-discurso que de certo modo pode ser fatalista e impositivo (MATTELART, 2002; 

FOUCAULT, 1996), procurando angariar de um modo ou de outro a adesão pela mobilização 

(LATOUR, 2000), ou seja, a validação que permitirá sua implantação com mais ou menos 

resistência por parte dos grupos de indivíduos de uma sociedade. Embora pareça apenas 

ideológico, esse movimento é baseado na difusão da confiança e estabilidade dos 

funcionamentos dos sistemas e da própria infra-estrutura. Quanto mais estabilidade e 

confiança maior será a adesão e a simpatia, a mobilização em prol da implantação e da 
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manutenção. O sistema de comunicação mundial ultrapassa os limites ideológicos, parciais e 

interessados, e tem características locais próprias. Porém, todo o processo tem implicações 

legais e negociações entre as fronteiras dos países, internamente nos blocos econômicos, tanto 

em relação aos aspectos tecnológicos quanto aos custos de serviço. Mas com adequações 

locais e as negociações gerais todos utilizam, de certa maneira, essa infra-estrutura. E fazendo 

isso, fortalecem em alguma medida os interesses que também se utilizam dos dispositivos que 

mantêm o seu funcionamento. 

A infra-estrutura de informação do nosso país parece ser uma só grande rede 

com o objetivo de integração e comunicação de informações de modo local e global. Aliás, 

parece ser essa mesma uma das principais manifestações de uma infra-estrutura de 

informação em larga escala: padronizar procedimentos, apagar tanto quanto possível 

divergências e tornar convergente e previsível aquilo que se deseja fazer comunicável, 

computável, combinável e (re-)utilizável – em princípio controlável até certa medida – no 

caminho de alguma estabilidade que lhe confira confiança em larga escala, como ocorre no 

desenvolvimento de tecnologias de comunicação. (HANSETH e MONTEIRO, 2007. Cap. 1, 

p. 3)3 

Os segmentos de uma infra-estrutura são localmente diversos e heterogêneos, 

mas acabam por integrar-se de algum modo com mais ou menos dificuldades e com possíveis 

produções de resíduos4 em alguns de seus processos identificáveis no estabelecimento e 

realização de uma tarefa, função ou projeto, ou como resultados dos projetos dos sistemas a 

que tal infra-estrutura suporta e os quais produzem efeitos e resíduos.. Mesmo em nível 

psicológico e individual, o co-existir de forças antagônicas, neutras, concordes ou conformes 

parecem gerir uma cooperação negociada, não somente positiva, mas, talvez, muito mais 

freqüentemente, conflituosa. Perguntamo-nos mesmo se não é desse conflito e dessa aparente 

auto-co-gestão tácita que se constrói em níveis diversos – do consciente e intencional ao 

inconsciente e despretensioso ou vice-versa, geralmente de cunho coletivo – essa máquina 

que nos permite fazer funcionar as nossas atividades mais corriqueiras ou mais elaboradas, 

                                                 
3 Este Manuscrito de 1998 está em constante atualização no site que consta de nossa sessão de referências.  
Preferimos usar o ano de 2007, pois o acesso foi feito na atualidade e não em 1998.  Se alguém obteve o 
manuscrito impresso e o utiliza como referência provisória, pode se confundir achando que é o mesmo.  Neste 
caso ficamos com a liberdade de marcar nossa trajetória ao invés de nos atermos às normas sem uma crítica 
sobre elas. 
4 Esses resíduos são mesmo constitutivos desta realidade, tornando-se parte indissociável e irrecusável da infra-
estrutura, demonstrando o caráter complexo e imprevisível em alguma medida de sua composição e 
desdobramentos.  
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cruciais ou lúdicas e que se manifestam na disponibilidade de canais de TV, ou na 

manifestação de interesses temáticos, ou no surgimento de grupos ou tribos que privilegiam 

esse ou aquele comportamento, nas preferências políticas, por produtos ou por tipos físicos e 

até opções religiosas entre outras. 

Do ponto de vista de Braa et al. (2007) parece que os Sistemas Complexos 

Adaptáveis5 e a própria Ciência da Complexidade, podem ajudar a descrever como 

(...) a ordem dentro desses sistemas é criada sem um “designer” mas ao 
contrário, emerge, em princípio, como a ordem entre as células em um 
organismo, as moléculas num fluído ou outro material, uma colméia, ou o 
emergir de um standard (BRAA et al, 2007 p. 3) 

Este seria em princípio um domínio de intervenção o qual não se opera 

diretamente na própria infra-estrutura, mas nos seus componentes, nos seus segmentos, e que 

a partir do que Braa e al. (2007) vai chamar de atratores, como veremos mais adiante. 

Na nossa concepção, a partir de Bowker e Star (2000), o termo infra-estrutura 

designa, no seu sentido mais simples, aquilo que permite se construir por cima, o que é 

assessório mas essencial. Em alguns casos pode mesmo ser o fundamento, o alicerce. A 

palavra infra-estrutura, conforme podemos observar nos principais dicionários de nossa 

língua, designa no geral aquilo que está por baixo, em segundo plano, deslocado da atenção e 

dá suporte físico e real à estrutura que se constrói por sobre ela. Metaforicamente falamos de 

infra-estrutura para designar tudo o que não está mais diretamente aparente mas do que 

dependemos para que nossas ações corriqueiras fluam sem problemas. Podemos falar em 

infra-estrutura bancária, infra-estrutura energética, infra-estrutura viária, infra-estrutura 

econômica, infra-estrutura de telecomunicações etc. Embora possamos identificá-las por 

alguns traços, como se fosse uma essência em separado, dificilmente vamos divisá-las em 

suas fronteiras; muitas delas podem estar mesmo transversalmente imbricadas umas às outras. 

Por isso muitas vezes vamos perder a noção de sua unidade ou multiplicidade. 

Em princípio ninguém se dá conta das infra-estruturas a não ser que algo não 

previsto faça modificar-se a ordem estabelecida. É mais fácil percebermos isso nas questões 

ligadas à informática, pois as estruturas, às quais temos acesso na forma de softwares, 

sistemas operacionais, aplicativos, estão calcadas numa série de rotinas imersas na 

programação. Isso nos permite executar operações de complexidade extrema ao apertarmos 

um único botão sem sequer nos darmos conta de toda a rede de operações que a máquina vai 

                                                 
5 Complex Adaptive Systems 
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realizar. Mas é claro que todos nós já experimentamos a frustração de uma tela azul dizendo 

System ERROR!!! em nossos monitores, ou qualquer outra mensagem semelhante que nos 

mostre justamente a infra-estrutura que não deveria estar aparecendo. E obviamente ela não 

pára por aí. Toda uma rede de ligações começa a se estabelecer, que pode nos levar desde um 

simples telefonema para o “suporte técnico” (infra-estrutura de atendimento ao consumidor) 

até mesmo ao tribunal (infra-estrutura jurídica) exigindo uma indenização por uma troca não 

feita ou qualquer outra indevida ação praticada pela fábrica (infra-estrutura industrial) ou pela 

loja (infra-estrutura comercial) que nos vendeu o software. Podemos para efeito de 

organização observar o imbricamento de várias infra-estruturas como várias infra-estruturas 

que se apóiam umas às outras, que se fundem e se separam quando necessário ou como uma 

única infra-estrutura que suporta o sistema de produção, comercialização e manutenção do 

produto ou serviço, e que quando este quebra é acionado em segmentos ou implicando na 

participação de vários outros segmentos. A manifestação dessa infra-estrutura parece estar 

ligada à quebra, à dúvida, a um estado de certa forma anômalo (para lembrarmos Wersig) e 

que se manifesta numa impossibilidade de uso que poderá ser parcial ou total, temporária ou 

permanente. 

Convivemos com todos esses sistemas paralelamente e não nos damos conta do 

quanto eles se interligam e interconectam; o quanto existe de cruzamento de dados do qual 

não fazemos idéia. Mas todos nós, em tempos de Internet, recebemos e-mails indesejados 

falando curiosamente de produtos que são próximos dos nossos gostos pessoais, e que se 

enquadram misteriosamente aos últimos movimentos de nossos cartões de créditos. A 

interoperabilidade de sistemas procura integrar bancos de dados – freqüentemente 

alimentados por nós mesmos através de pesquisas de satisfação, cadastros de lojas etc. – , 

extratos de cartões de créditos, visitas a médicos, oficinas, cinemas etc. para nos enquadrar e 

classificar em “nichos de mercado”, em compartimentos e caixinhas etiquetadas nas quais 

acabamos muitas vezes, por necessidade de pertencimento ou por pura falta de opção, 

tentando nos amoldar.  

Em paralelo a isso – mas freqüentemente dependentes de uma infra-estrutura 

de informação assim como as outras que relacionamos a cima –, existe toda uma infra-

estrutura de marketing pronta a nos oferecer os desejos que devemos desejar, para seduzir-nos 

com os produtos que nos serão imprescindíveis quase por decreto; os políticos a quem 

devemos eleger, e que estão na frente nas pesquisas, e para os quais devemos dar nosso voto 
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útil. Pesquisas são feitas exclusivamente para determinar coisas como o que é considerado um 

fator de credibilidade, o que se deve mudar na imagem de alguém a fim de fazê-la palatável, 

digerível, aceitável. De um modo ou de outro, seja para recusarmos esse e cairmos em outro 

nicho, nos assujeitamos a essas classificações. De um modo estranho e às vezes percebido 

como mágico, nos pilhamos envolvidos e etiquetados e acabamos funcionando como tal. Ou 

pior, procuramos nos desvencilhar de tais arreios para nos tornarmos os rebeldes, os que são 

contra, os que não se assujeitam: os desviantes. Para esses, existem outros dispositivos para 

regulagem e punição (FOUCAULT, 1996).  

Essa infra-estrutura de informação, em associação com as outras, de alguma 

forma acomoda e formata, ilumina e reflete, refrata através do funcionamento dos seus 

dispositivos os discursos proferidos, não só por pessoas, mas por coletivos, como modos de 

convergir – e por que não dizermos também converter –, como forças de contenção, como 

esforços de restrição e como movimentos de condução. Agindo de fora e intervindo na 

formatação da realidade, iluminam e fazem convergir nossas escolhas estabelecendo limites e 

possibilidades Muitas vezes no sentido de controlar acabam apagando aspectos que não são 

interessantes para um plano diretor6 trocando-os por outros mais brilhantes, e que, iluminados 

pelas conjunturas políticas, econômicas, científicas ou tecnológicas, ajudam a conformar os 

projetos que se estabelecem pelas priorizações. Prioriza-se pela política e pela ideologia 

aquilo que se estabelece como projeto da sociedade. Mas será de fato uma escolha 

democrática o projeto priorizado pela instância política, pelas instituições oficiais, que 

freqüentemente têm o poder de intervir mais diretamente nos sistemas sob os quais as infra-

estruturas estão instaladas? A que interesses servem essas instituições? Sob que objetivos se 

organizam seus discursos? Sem querermos dar respostas a essas questões, não podemos, 

contudo ignorá-las, devendo inclusive tê-las em mente ao designar nosso problema e deixá-lo 

fluir conscientes mas distantes o suficiente a fim de não nos perdermos de nossos objetivos. 

O nosso problema de pesquisa é a constatação de que a infra-estrutura de 

informação a qual observamos do ponto de vista do desenvolvimento Científico e 

Tecnológico no cenário brasileiro comporta dispositivos de regulagem e de controle que são 

formadores de discursos e formatadores de conjunturas e, em certa medida, de realidades. 

Esses dispositivos organizam a produção de Ciência e Tecnologia no país, fazendo confluir e 

                                                 
6 não é como se fosse um “cimento” ideológico! numa mesma infra-estrutura; co-existem “n” planos diretores 
para “n” sistemas que operam “n” efeitos e realizam “n” tarefas, e que podem ter hegemonias “regionais”, mas, 
como infra-estrutura se justapõem, opõem, se sucedem e duram. 
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convergir objetivos e políticas; desenham lógicas de produção de conhecimento e organizam 

o fomento segundo interesses específicos atrelados a certos interesses ideológicos. Os três 

aspectos principais que analisaremos a partir da organização do conhecimento, são os pontos 

de vista institucional, de classe (profissional ou de ciência) e individual, e com eles 

tentaremos observar a adequação de justificativas epistemológicas para ações de codificação 

com implicações e também motivações políticas, freqüentemente utilizadas na tentativa de 

validação científica. 

A infra-estrutura ao que nos parece é um fenômeno complexo e necessita de 

uma metodologia complexa para ser verificada e mesmo definida. Seguindo os passos de 

Bowker e Star (2000), partimos para a “inversão da infra-estrutura” como forma de 

abordagem para primeiro fazê-la emergir e depois podermos mais detalhadamente analisá-la. 

Como já dissemos a infra-estrutura aparece com menos esforço quando o sistema falha. Até 

que isso ocorra, ela permanece quase sempre invisível e funcional, sem que nos demos conta 

de sua existência. Para isso contaremos com o confronto entre o discurso de área da Ciência 

da Informação, extraído dos trabalhos do ENANCIB, e a Tabela de Áreas do Conhecimento 

do CNPq, tentando observar seus pontos de divergência e de dificuldades de 

compatibilização. Com isso toda uma rede de novas conexões e implicações tenderá a 

aparecer e assim vamos observar talvez outros aspectos não previstos ou mesmo previsíveis 

da infra-estrutura cujo funcionamento foi de alguma forma interrompido. 

Ainda precisamos observar que muitas vezes um dispositivo é criado e 

utilizado por um determinado tempo e pode perder seu sentido ao longo de seu 

desenvolvimento pelas inovações adotadas, pela adoção de outros dispositivos e o 

esquecimento dos primeiros. Assim, nem sempre os antigos dispositivos são desativados 

podendo mesmo continuar a produzir efeitos. Nesses casos, podem interferir silenciosamente 

sem que sejam notados trazendo problemas à implantação de novos dispositivos ou mesmo a 

manutenção dos já existentes. Em infra-estruturas em larga escala, isso é mais comum e 

podem mesmo ser determinantes das deformações ou das dificuldades da própria infra-

estrutura. 

Estamos utilizando um aporte teórico que se ocupa da recuperação do conceito 

de infra-estrutura a partir de Bowker e Star (2000), Hanseth e Monteiro (2007), Braa et al. 

(2007), Kahin (2004) entre outros e relacionando-os aos entendimentos da representação do 

conhecimento – uma vez que são as classificações, padronizações, linguagens entre outras 
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codificações os principais dispositivos que integram a infra-estrutura de informação –, a partir 

do exame das contribuições da Teoria da Classificação Facetada de Ranganathan, entre outros 

autores, no que tange a classificação propriamente dita. Essa dimensão teórica amplia o olhar 

sobre a organização do conhecimento e oferece um parâmetro de análise da referida 

classificação de áreas do conhecimento. Trazemos o aporte teórico da Teoria do Sistema 

Geral: Teoria da Modelização de Le Moigne da qual destacamos tanto a questão do propósito 

da classificação quanto o papel do modelizador ciente de seus limites de modelização. O 

modelizador não modela diretamente uma infra-estrutura, mas age sobre seus dispositivos – 

na forma de sistemas de classificação e padronização – e mesmo sem ter ciência do que 

realiza fora dos limites de seu escopo de produção e funcionamento: o sistema que modela, 

acaba influenciando na funcionalidade da infra-estrutura. 

Pela via do Discurso estamos tratando essencialmente com Foucault entre 

outros. Do ponto de vista da Inteligência Científica estamos observando a gestão de ciência e 

tecnologia, própria da Big Science, com Weinberg a partir de González de Gómez e 

relacionando esse conceito ao de organização do conhecimento para a gestão de Ciência e 

Tecnologia a partir de Caraça. 

O principal objetivo deste trabalho é explorar o conceito de infra-estrutura de 

informação e o papel das classificações e padrões em sua constituição e reconstruir estruturas 

classificatórias que agem no contexto de gestão e avaliação em Ciência e Tecnologia, 

confrontando o escopo e abrangência de suas demarcações reguladoras com as estruturas 

temáticas geradas pelas comunidades de pesquisadores; 

Para isso pretendemos: 

• Identificar um discurso de área da Ciência da Informação, a partir de 

seus produtores.  

• Estudar a Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq observando sua 

estrutura e seus princípios de construção. 

• Relacionar o discurso dos produtores da Ciência da Informação e a 

Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq, observando possíveis 

confluências ou divergências na possibilidade de convergir discurso e 

infra-estrutura. 
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O desmascaramento, em Foucault, não é praticado a partir de um lugar epistemológico 

privilegiado, livre do contágio das estruturas discursivas dominantes, mas pela inserção visceral nessas 

estruturas: descrevê-las já é começar a roê-las por dentro. (Prefácio, Foucault et al. [1971], p. 13.) 

2  A INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÃO 

 

 

Definir uma infra-estrutura de informação pode ser algo bem mais complexo 

do que se possa supor, a começar pelo que nomeamos, e, por conseguinte, entendemos, como 

infra-estrutura de informação. Segundo Hanseth e Monteiro (2007), “não existe hoje uma 

concepção clara do que seja uma infra-estrutura de informação e muito menos como projetá-

la” (cap. 3, p. 2). Isso pode ser especialmente verdade se não tivermos uma clara definição do 

que estamos chamando de infra-estrutura de informação. 

Hanseth e Monteiro (2007), em face à dificuldade de observar a infra-estrutura 

de informação como uma coisa definida, tentaram delimitá-la pela proximidade com outras 

infra-estruturas. Nesse processo, elencaram alguns aspectos: 

Aspecto 1: As infra-estruturas têm uma função de dar suporte ou habilitar 
[uma estrutura]. 

Aspecto 2: Uma infra-estrutura é compartilhada por uma comunidade (ou 
uma coleção de usuários e grupos de usuários). 

Aspecto 3: Uma infra-estrutura é aberta 

Aspecto 4: As IIs7 são mais que pura tecnologia, são redes sociotécnicas. 

Aspecto 5: As infra-estruturas são conectadas e inter-relacionadas, 
constituindo ecologias de redes. (Hanseth e Monteiro, 2007. Cap. 3, p. 3) 

De todos os aspectos mencionados, talvez o mais importante para nós seja o 

quarto aspecto, que diz que as infra-estruturas são redes sociotécnicas. Nada poderia ser mais 

verdadeiro, pois toda padronização e automação que uma infra-estrutura de informação, 

baseada em telecomunicações e redes de computadores (TCI8) poderia promover, não seria 

suficiente para dispensar a intervenção humana. Muito menos quando grande parte da 

padronização de informações se dá segundo critérios subjetivos e através da mediação 

humana. 

                                                 
7 (NT) II é uma tradução da sigla IIs que abrevia Information Infraestructures. 
8 TCI – Tecnologia de informação e comunicação unidas em convergência das TIs Tecnologias da Informação e 
das TCs – Tecnologias da Comunicação. 
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Em diversos autores percebemos que muitas vezes os componentes de uma 

infra-estrutura de informação – padrões, classificações, códigos, convenções, programas etc. – 

são eles mesmos chamados de infra-estrutura de informação. Se falarmos de uma visão em 

rede, talvez isso seja verdade. Afinal cada nódulo ou ponto da rede pode representar uma 

caixa-preta que está conectada a outros pontos que lhe são convergentes e que, variando a 

escala, podemos aproximar e afastar o olhar para melhor observarmos a composição ou a 

forma de sua densidade, textura, topologia etc. Levando-se em consideração a composição e a 

finalidade de uma infra-estrutura de informação em larga escala, vamos perceber que esta, 

como, por exemplo, a Internet, é composta de vários padrões e classificações, e também por 

convenções, codificações, e cada uma delas tem finalidades específicas, que funcionam como 

meio para que a estrutura maior (ela mesma infra-estrutura de alguma natureza) conclua seus 

fins. Afinal, a própria Internet tem finalidades diferenciadas. Os componentes estão ali na 

maior parte das vezes para viabilizar as finalidades para as quais a utilização da Internet foi 

idealizada. 

Assim, para a Internet, o protocolo TCP/IP não é ele mesmo a infra-estrutura 

de informação, até onde podemos compreender, assim como não o será a Classificação 

Internacional de Doenças - CDI para o sistema de informação de Saúde, ou o código de 

Classificação Decimal de Dewey - CDD para uma biblioteca. O processamento técnico e as 

políticas de informação através da utilização desses componentes os quais permitem que se 

padronizem certos aspectos da função de organização a que cada um deles está ligado é que 

realmente configuram e conferem algum nível de materialidade à infra-estrutura de 

informação. Isso reforça sobremaneira o caráter sócio-técnico das infra-estruturas de 

informação e mesmo talvez de qualquer infra-estrutura se a observarmos não pela sua 

materialidade mas pelos seus processos e dinâmicas. 

Essa indefinição terminológica e conceitual, porém, pode ser mesmo o que 

muitas vezes acaba por confundir um componente pelo todo; ou talvez na realidade 

constatamos que todo fim pode ser um meio para alguma outra finalidade inusitada, não 

planejada ou acidental, e que pode vir a acontecer em outra escala, em dimensões não 

imediatas, não previstas, para além e adiante de nossas possibilidades de controle e de 

percepção. 

Na Ciência, trabalhamos efetivamente por recortes, recusando de alguma 

maneira certos aspectos que declaramos não serem importantes para o que desejamos de fato 
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observar, aferir e conhecer. Por um lado, na ciência, freqüentemente, recusamos a visão de 

sistema, afirmando que não é suficiente por ser fechada. Por outro lado, ignoramos aquilo que 

lhe confere abertura, a própria complexidade. Não podemos recortar simplesmente o que é 

intrínseco (ou o que é complexus – tecido junto) ao nosso objeto, limpá-lo de todo contato 

mundano não interessante aos nossos elevados propósitos científicos (MORIN, 2000; 

LATOUR, 2000) e, ignorando-os, achar que eles deixaram de existir. A Ciência por “colchas 

de retalho” é fria e feita de modelos vazios, aplicáveis sob certas circunstâncias a 

determinadas situações e contextos, o que torna suas conclusões pouco generalizáveis de fato. 

Se elas dizem algo sobre o que é único e isolado, dizem muito pouco sobre o que não está 

contemplado mas que ainda produz efeitos. É nesse sentido que precisamos estar atentos na 

observação da infra-estrutura de informação. O fato de ignorarmos consciente ou 

inconscientemente certos dispositivos que funcionam como componentes de uma infra-

estrutura não significa que eles vão estar desativados em nosso processo de observação. Eles 

seguirão produzindo efeitos, ainda que não sejam óbvios e perceptivos, e poderão certamente 

nos confundir em nossas concepções e análises de resultados. 

Isso parece ir ao encontro das nossas observações na literatura pesquisada e 

pode ser observado de modos diferentes mas consistentemente tanto em Hanseth e Monteiro 

(2007), quando em Bowker e Star (2000). 

Os autores definem infra-estrutura de informação como: 

• Um processo histórico de desenvolvimento de ferramentas e arranjos para 
uma grande variedade de usuários, feitos para funcionar de modo orquestrado. 

• Um encontro prático entre rotinas de trabalho, tecnologia e recursos de ampla 
escala organizacional e técnica. 

• Um rico grupo de compromissos negociados indo desde a epistemologia até a 
entrada de dados disponíveis e transparentes para comunidades de práticas. 

• Uma tal ordenação na qual todas as alternativas acima possam funcionar 
juntas, recursivamente (BOWKER e STAR, 2000. p. 34) 

 

Assim observada, a infra-estrutura é parte de uma espécie de mapeamento 

cognitivo das relações lingüísticas, terminológicas e organizacionais do conhecimento 

coletivo e individual que por ela circulam e são comunicados, a partir do momento em que 

integram padrões e classificações que têm a função de categorizar e organizar os processos, os 

atores, e com isso autorizar os pontos de vista que se filiem às permissões dadas. Afinal,  
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As coisas percebidas como reais são reais em suas conseqüências (Thomas 
and Thomas 1970 [1917]). Mesmo quando as pessoas tomam as 
classificações como puramente mentais ou formais, elas também amoldam 
seus comportamentos para caber nessas concepções. (BOWKER e STAR, 
2000 p.53) 

As infra-estruturas também se configuram numa espécie de mapeamento físico 

(ao nível da técnica), espaço-temporal contingente e por vezes se apresentam como fator de 

convergência, o qual se estrutura em forma nem sempre consciente, mas como parte resultante 

de negociações e acordos, convenções e padronizações de práticas culturalmente localizadas e 

transpostas interculturalmente e em vários níveis. Essas práticas ocorrem muitas vezes sem 

crítica nas interfaces entre culturas, entre grupos de uma mesma cultura e entre diversos 

membros de um mesmo grupo – às vezes mesmo sem intenção. Elas se constroem e se 

mantêm em funcionamento, oscilando entre a esfera do leigo, do técnico e do cientista, por 

vezes como aspectos do mesmo sujeito, e de todas as suas redes de interconexões. Estão 

inseridos aí nessas redes os artefatos e os dispositivos técnicos: as ferramentas, as 

codificações, os padrões, as tabelas de classificação, as folk-classifications (classificações 

não-científicas), tecnologias, metodologias, manuais entre outros aparatos. 

Sobre a expressão folk-classifications, podemos perceber a complexidade de 

sua natureza e algo de sua formação através da passagem abaixo. 

Nem todas as classificações têm modelos formais ou são padronizadas em 
produtos comerciais e burocráticos. Despendemos muito tempo de nossos 
dias fazendo classificações, muitas vezes tácitas, e constituímos e usamos 
uma variedade de classificações ad hoc para fazer isso. Separamos a louça 
suja da limpa, a roupa branca da colorida para lavar, e-mails para serem 
considerados e respondidos do e-lixo. (...) Nossas mesas de trabalho são 
testemunhos mudos de um tipo de confusa folk classification: papéis que 
devem ser lidos desde ontem, mas estão lá desde o ano passado; jornais 
profissionais velhos que realmente deveriam ser lidos e algum dia de fato 
serão, mas estão lá desde o ano passado; uma seleção de requerimentos, 
formulários, pesquisas de opinião relacionadas ao trabalho esperando para 
serem preenchidas para tudo, desde estacionamento até imunizações, (...) 
cartas sentimentais que já foram lidas mas não puderam ser ainda jogadas 
fora, um monte de notas para lembrar de mandar cartões semelhantes aos 
parentes, namorados e amigos pelos seus aniversários, todos empilhados por 
sobre o calendário do último ano (o qual – quem sabe? – pode ser útil para a 
época do imposto de renda). (BOWKER e STAR, 2000. p. 1) 

Em todos os lugares percebemos traços de nossos sistemas de classificação 

contingentes e descompromissados. Verdadeiros desafios cognitivos imbricados em 

paradoxos potenciais que só não se realizam em rupturas lógicas definitivas por se tratarem de 

classificações algo efêmeras e quase sempre de pouco impacto. Essas são classificações e 

escolhas que fazemos sem muita elaboração e preocupação com as implicações em larga 
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escala, como acontece numa classificação para a organização de domínios de conhecimento 

ou para a confecção de uma tabela de classificação de uma biblioteca especializada, um 

tesauro em determinada área, uma taxonomia ou uma ontologia. 

As folk-classifications nos acompanham no dia a dia, em parte constituídas de 

pedaços de classificações mais formais, outras criativamente inventadas na necessidade de 

uso imediato, e todas muito pautadas por um senso comum ou bom senso; um senso 

partilhado, algo como uma consciência tácita do que fazer e dentro de regras de jogo do que é 

possível e permitido; fatores culturais aos quais somos assujeitados. O que talvez realmente 

marque uma divisão mais clara entre tais classificações e as classificações mais formais seja a 

tentativa do cientista, que as cria e implanta, de esgotar as possibilidades de aplicação lógica e 

a testagem consciente, crítica e metodológica dos princípios e padrões exigidos para que se 

constituam de mesmo modo os resultados, em múltiplos contextos ou em contextos 

controlados, procurando variar as escalas em busca de consistência; em busca de padrões e 

condições de duplicação da experiência. 

Mas como são idealizadas por pessoas, ainda que cientistas, não estão livres de 

migrações indesejadas – necessárias e inevitáveis, diria Edgar Morin – do senso comum às 

ciências e vice-versa. Esses são fatores de imprevisibilidade que não podem ser desprezados, 

não ao menos em larga escala, pois o que é desprezível local e temporalmente pode não o ser 

em escalas macro como no caso das infra-estruturas de informação. 

De modo mais completo Star e Rohleder definem as características de uma 

infra-estrutura de informação a partir das seguintes propriedades: 

• Embeddedness
9. A infra-estrutura está afundada dentro de outras estruturas, 

arranjos sociais e tecnologias,  
• Transparência10. A infra-estrutura é transparente ao uso na medida em que não 

precisa ser reinventada a cada vez ou reunida para cada tarefa, embora 
invisivelmente suporte11 estas tarefas. 

                                                 
9 (Nota de Tradução) Preferimos manter a palavra no inglês por força de sua tradução não ser tão significativa. 
No entanto me permito o neologismo “imersibilidade” para construir a noção que talvez embeddedness suscite 
de fato.  Algo que está imerso e afundado por dentro das estruturas e de alguma forma ‘suportando’ essa 
estrutura. 
10 (Nota de Tradução) A tradução para transparência, do modo como é usado pelos autores, é algo entre a própria 
transparência e a invisibilidade.  Transparente não por que é claro e óbvio, sem movimentos ocultos como 
quando falamos de políticas e governos, projetos e planejamentos.  Estamos nos referindo à transparência no 
sentido de ser tão sutil e diáfano, tão imperceptível e translúcido que se torna invisível ou de difícil identificação. 
11 (Nota de Tradução) A palavra “suporte” aparentemente foi traduzida dos manuais de informática em inglês, 
entre outros materiais, sem a devida crítica e adequação à nossa língua. Do inglês support teria uma tradução 
lógica em português que seria a palavra “apoio”.  Pode ser que a idéia de “apoio” possa se confundir com algo 
assessório e por isso mesmo de uso menor ou não tão importante e assim pode ter sido substituída pela palavra 
“suporte” que de alguma forma modifica o seu sentido. Apoio à pesquisa, por exemplo, parece algo como um 
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• Alcance e escopo. Esse item pode ser espacial ou temporal – A infra-estrutura 
tem alcance além de um único evento ou prática unilateral; 

• Aprendida como parte de uma afiliação. A naturalização ou banalização dos 
artefatos e do arranjo organizacional é uma condição sem a qual não somos 
membros de uma comunidade de prática (Lave and Wenger apud Star 1996). 
Estrangeiros e outsiders encontram a infra-estrutura como algo a ser estudado. 
Novos participantes adquirem uma naturalizada familiaridade com os seus 
objetos quando se tornam membros. 

• Ligações com convenções de práticas. A infra-estrutura modela e é modelada 
pelas convenções das comunidades de prática; por exemplo, o modo como 
ciclos de trabalho de dia e noite são afetados e afetam as necessidades e os 
níveis de qualidade de força elétrica. Gerações de digitadores aprenderam no 
teclado QWERTY, cujas limitações os teclados dos computadores herdaram, 
assim como os desenhos dos móveis para computadores atuais (Becker, 1982). 

• Incorporação dos padrões. Modificada pelo escopo e freqüentemente por 
convenções conflitantes, a infra-estrutura assume transparência plugando-se 
dentro de outras infra-estruturas e ferramentas de uma maneira padronizada. 

• Construída sobre uma base já instalada. A infra-estrutura não nasce do nada 
como algo original; ela trava um embate com a inércia da base já instalada e 
herda sua força e limitações. As fibras óticas correm ao longo de velhas linhas 
de trem, novos sistemas são desenhados para ser compatíveis com anteriores; 
e não levar em conta tais limitadores pode ser fatal, ou pode distorcer novos 
processos de desenvolvimento (Monteiro and Hanseth 1996). 

• Ela se torna visível após uma quebra do sistema. A infra-estrutura funcional e 
normalmente invisível se torna visível quando sua funcionalidade é quebrada: 
o servidor caiu, a ponte foi levada pelas águas, houve um blackout. Mesmo 
quando existem mecanismos e procedimentos de segurança e backups, sua 
existência ressalta a então visível infra-estrutura. 

• É fixada em incrementos modulares, não de uma vez ou globalmente. Porque 
a infra-estrutura é grande, estratificada e complexa, e porque isso significa 
localmente diferentes coisas ela nunca é modificada desde cima. Mudanças 
levam tempo e negociação e ajustes com outros aspectos dos sistemas 
envolvidos (STAR e ROHLEDER apud BOWKER e STAR, 2000. p. 35). 

 
 

Levando em consideração os tópicos relacionados acima e apontados por 

Rohleder e Star, fazemos algumas considerações com respeito à transparência e à 

convergência para que fiquem claros seus limites. O que Rohleder e Star definem como 

transparência é a capacidade de se re-utilizar a infra-estrutura quando se precisa e nesse 

sentido não precisar reinventá-la a cada nova utilização. Um jargão, categorias de uma 

classificação, termos de um vocabulário controlado estão lá disponíveis e podem ser re-

acessados quando necessário. Por isso mesmo permanecem invisíveis no seu funcionamento, 

pois não se faz uso de tais dispositivos sempre de forma consciente. Os autores afirmam que 

                                                                                                                                                         
serviço externo prestado de modo agregado e não de fato estrutural. Desse modo, prefiro usar “suporte”, não 
com a idéia de apoio, mas de algo que é parte da estrutura, sem a qual não se permite que ela funcione e que de 
fato suporta essa estrutura a partir de seus meandros infra-estruturais. Nesse sentido é algo mesmo físico (ainda 
que possa ser abstrato). Desta forma suporte é uma interface com a caixa preta que encerra essa infra-estrutura. 
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em tese a transparência – ou esta invisibilidade – é “o ponto final da trajetória da 

naturalização” (BOWKER e STAR, 2000. p. 311), no sentido de que é a completa legitimação 

e aceitação dos funcionamentos de uma comunidade de prática pelos seus membros e a 

iniciação completada e expressada pelo pertencimento destes como membros. No entanto 

esse movimento é ideal e não encontra realização total na realidade devido aos múltiplos 

pertencimentos e ao relacionamento entre comunidades de prática e outsiders, além das 

múltiplas naturalizações de um mesmo objeto pelas diferentes comunidades de prática. 

Mesmo nos casos em que isso parece ocorrer perfeitamente, acontece de modo instável. “No 

lugar de transparência – (...) – encontramos convergência” (BOWKER e STAR, 2000. p. 

311). Convergência é então definida como “uma mútua constituição da pessoa ou objeto e sua 

representação.” (BOWKER e STAR, 2000. p. 311). O que está sendo dito é que quando a 

representação encontra o seu representado e ele assume os compromissos de sua comunidade 

de prática, seus pertencimentos como naturalizados e já dados, a convergência toma o lugar 

da transparência na forma da constituição do sujeito. 

O fenômeno da convergência, muitas vezes, se dá por meio de ações treinadas, 

formatadas e ritualizadas pelo próprio funcionamento dos dispositivos em nível infra-

estrutural. Esse princípio de fatalidade, de formatação e disciplina, emprestado dos 

dispositivos disciplinares foucaultianos para o nível dos dispositivos técnicos que ele também 

elabora (FOUCAULT, 2006) são os princípios que vão definir a convergência tanto cognitiva, 

quanto social e técnica dos atores dispersos no meio “entre uma coisa e uma ação” 

(BOWKER e STAR, 2000. p. 285), justamente imbricados onde ocorrem os movimentos 

infra-estruturais. 

Outro aspecto que devemos ressaltar é que, embora a criação da infra-estrutura 

passe pela reestruturação do papel do “designer”, o domínio da intervenção existe e pode ser 

efetivo muitas vezes. No entanto dificilmente as mudanças na infra-estrutura se dão de modo 

previsível e intencional. As mudanças, sobretudo em larga escala, são o fruto de pequenos 

passos. (BRAA et al, 2007; BOWKER e STAR, 2000) 

Metodologicamente Bowker e Star (2000) apresentam a idéia de inversão da 

infra-estrutura indicando que a análise desta é uma “arqueologia em quatro dimensões”. “Os 

sistemas evoluem no espaço, no tempo e em seus processos, os quais podem estar estáveis, 

avançando, evoluindo, decaindo” (2000. p. 42). Tal princípio metodológico influencia nossa 

pesquisa e nos permite olhar alguns aspectos das estruturas as quais tratamos mais 
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detalhadamente na seção 3, e na seção 4, onde teremos que lidar com a reconstrução dos 

movimentos de formação dos Grupos de Trabalho – GTs (ENANCIB) e a construção de um 

modelo que represente os seus movimentos e permita uma convergência temática dos 

trabalhos apresentados. 

Nenhuma dessas dimensões é consistente e segura. Elas estão em movimento, 

o que nos parece consistente pela sua proximidade com a lógica de funcionamento das redes 

sociotécnicas, temporário ou permanente: estabilizada ou em movimento, evoluindo ou 

decaindo. Em algum momento o contexto é abstrato e inalcançável – o que nos dá uma 

possibilidade criativa de escape à cegueira mais imediata pela impactante proximidade com a 

realidade –, oferece uma possibilidade de afastamento da realidade e de uma observação 

privilegiada, mesmo que ela não exista de fato. Reconhecer essa instância como tentativa e 

idealização talvez seja uma condição importante para entendermos a contingência e a 

necessidade de uma finalidade para um modelo ou para uma classificação que se deseja 

construir: assim se pode talvez observar a extensão das redes (topologia) e sua 

interconectividade ou a proximidade de seus pontos (textura e densidade) como características 

a serem observadas na análise da infra-estrutura, como colocados por Bowker e Star (2000) 

Perceber que a infra-estrutura é ubíqua, e que por isso atravessa espaços e 

culturas produzindo seus efeitos, pois deve estar em contato mais ou menos consistente com a 

maioria de – senão todos – os pontos da rede, é importante para observarmos as características 

que nos foram impostas por pontos de vista, categorizações e pensamentos – na forma de 

dispositivos reguladores (FOUCAULT, 1996) – que foram sendo perpetrados na infra-

estrutura ao longo do tempo e do espaço, por diversos atores e discursos conscientes ou não, 

divergentes, convergentes, contraditórios, mas sobretudo presentes. Esses dispositivos 

parecem criar categorias algo inescapáveis com as quais convivemos mais ou menos 

conscientes e, mesmo com esforço, não conseguimos desarticular seus meandros e sistemas 

de controle ocultos nas caixas pretas com o firme propósito da regulagem e manutenção do(s) 

sistema(s).  

“Essas ubíquas e texturizadas classificações e padrões ajudam a enquadrar 

nossas representações do passado e seqüenciar os eventos no presente” (BOWKER e STAR, 

2000. p. 46) mesmo quando esses dispositivos de regulagem e aferição são deixados em 

funcionamento, produzindo ainda seus efeitos, apenas pelo esquecimento quando já não havia 

mais razão de ser de sua existência. 
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2.1  O PAPEL DAS CLASSIFICAÇÕES E PADRÕES NA SUA UTILIZAÇÃO COMO 
COMPONENTES DE INFRA-ESTRUTURA E SEU USO DISCURSIVO COMO 
DISPOSITIVO DE REGULAÇÃO 

 

As classificações e padrões funcionam muitas vezes como protocolos de 

comunicação que permitem a integração de sistemas e redes de comunicação favorecendo a 

troca, o controle e a disseminação de informações e procedimentos. São assim elementos 

integrados à infra-estrutura que produzem indicadores os quais podem ser utilizados na 

conformação ideológica e política, orientando políticas e estabelecendo planos de ação 

interessantes para segmentos dominantes no nível político e /ou econômico. A própria infra-

estrutura parece funcionar como um importante fator de regulagem de formações discursivas 

(FOUCAULT, 1996) que em alguma maneira pode servir a um “regime de informação” 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002) e que regula, cria e controla os sujeitos e suas relações em 

múltiplos níveis de sua experiência social e funcionamento em rede. As classificações e 

padrões utilizados nessa regulagem assumem a forma de dispositivos que promovem uma 

convergência de pensamentos, atitudes e de certa maneira formatam o funcionamento social. 

O Regime de Informação se constitui de modo complexo e um pouco mais 

abrangente a partir de González de Gómez (2002), mas conserva a mesma avaliação de 

Frohmann (1995) que é preciso renovar o aparato teórico e metodológico para a análise das 

categorias dessas formações em larga escala e que não seriam adequadamente representadas 

por conjuntos de ações e exercícios de poderes fluindo de modo macio e azeitado de um 

estágio a outro (FROHMANN, 1995). 

Um regime de informação inclui, mas não se limita, à infra-estrutura, já que 

implica componentes intencionais e atores nominais. Assim não é uma infra-estrutura, mas 

pode ser entendido como o equivalente a um dispositivo foucaultiano (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2002). Pode controlar e ser suportado por uma infra-estrutura que tenderá a manter 

as necessidades, políticas, práticas e desenvolvimentos associados à produção, distribuição e 

compartilhamento de informações e conhecimentos. O conceito de regime de informação que 

utilizamos está desta forma definido: 

um modo de produção informacional dominante em uma formação social, 
conforme o qual serão definidos sujeitos, instituições, regras e autoridades 
informacionais, os meios e os recursos preferenciais de informação, os 
padrões de excelência e os arranjos organizacionais de seu processamento 
seletivo, seus dispositivos de preservação e distribuição. Um “regime de 
informação” constituiria, logo, um conjunto mais ou menos estável de redes 
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sociocomunicacionais formais e informais nas quais informações podem ser 
geradas, organizadas e transferidas de diferentes produtores, através de 
muitos e diversos meios, canais e organizações, a diferentes destinatários ou 
receptores, sejam estes usuários específicos ou públicos amplos. 
(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002) 

A autora acrescenta ainda que, em sua concepção, regime de informação seria 

intermediático, não sendo possível reduzi-lo a um meio específico. Estaria constituído pela 

“figura combinatória de uma relação de forças, definindo uma direção e arranjo de mediações 

comunicacionais e informacionais dentro de um domínio funcional (saúde, educação...), 

territorial (município, região...) ou de sua combinação.” (2002) 

Os conceitos de infra-estrutura e regime de informação são elaborados 

justamente para dar conta de formas sociais em que os fluxos informacionais independem – 

parcial ou totalmente – da intervenção planejada e intencional de indivíduos ou grupos 

nominais, ainda que modifiquem e sejam modificados por suas estratégias e ações.  

Classificações e padrões agem como dispositivos que interagem com suas 

lógicas de funcionamento e produção, conflitos e validações, lógicas que produzem e se 

reproduzem através das categorias e os protocolos relacionais que organizam os fluxos e 

práticas informacionais, com os sujeitos e suas redes. 

Essas categorias modelam (enquanto são modeladas) as características dos 

nichos e caixas para onde todos devem convergir. A partir do momento que se dá visibilidade 

a uma determinada nova caixa, uma nova etiqueta, categoria ou classe, uma luta entre o que é 

mais expressivo e global e o que é menos expressivo e local se trava no sentido de aparecer ou 

ser apagado da “oficialidade” do mundo. Quando temos um lugar confortável, onde cabemos 

e somos reconhecidos, não há necessidade de olhar o mundo de outra forma, a não ser quando 

entramos em contato com as falhas ou as exclusões do sistema ao qual aderimos consciente ou 

inconscientemente. A infra-estrutura funciona azeitando a máquina para que ela trabalhe de 

modo macio, negociando as padronizações e classificações, justificando ações, 

especializando, ressaltando e apagando aspectos da nossa realidade12 como possibilidade de 

compreensão e de organização do real. 

Um mesmo domínio caótico pode ser ordenado de modos diferentes. Muitos 

podem ser excelentes e mesmo assim não vamos descobrir um que seja adequado a todas as 

                                                 
12 Tratamos Realidade diferente de Real, sendo a primeira uma construção social, uma percepção cognitiva. O 
Real é uma instância que não conseguimos acessar por limitações cognitivas ou perceptivas. Nos apoiamos em 
Berger e Luckmann (1974) para fazermos essa diferença. 
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pessoas, todo o tempo em todas as situações. Nessa perspectiva toda a classificação e todo 

aparato de organização é ideológico. Podemos entender ideologia como sendo o modo como 

vemos o mundo a partir de nossa própria observação e compreensão. Mas o quanto tem de 

nosso em nossa forma de ver o mundo? Nossas filiações teóricas e culturais estão 

impregnadas em nosso histórico como partes de um DNA cognitivo – se isso for possível. 

Trazemos conosco, por toda a nossa formação, todo um regime de crenças, convicções, 

superstições, gostos e vontades que muitas vezes nos são invisíveis, mas que funcionam e 

produzem seus efeitos até o momento quando somos impactados por eles. Esse impacto em 

geral é negativo e segundo Bowker e Star (2000) acontece quando a ordem estabelecida se 

altera e um sistema quebra.  

Aí é quando somos obrigados a lidar com a caixa preta, com aquilo que foi 

feito no âmbito das preparações do sistema e que está em funcionamento, mas do qual não 

fazemos idéia da existência – ou até fazemos e preferimos deixar como está. E é então que 

nos surge, diante dos olhos, de modo assombroso uma enorme e complexa máquina, como 

um quebra-cabeça, a qual não dominamos completamente e cuja chave de compreensão está 

oculta e nos é inacessível. Quebrar o segredo dessa tal caixa preta e observar os meandros da 

funcionalidade – a qual é necessária para que vivamos com certo número de características 

que nos fazem pertencer aquele subgrupo, grupo ou cultura, comunidade de prática, classe 

social ou categoria científica – é talvez a única forma de operarmos reais mudanças no mundo 

percebido através da reordenação de nossa própria realidade. 

Cabe ressaltar que a quebra pode ser de natureza lógica, cognitiva, conceitual, 

política, tecnológica ou física. Cada uma delas em separado, e no mais das vezes em vários 

aspectos, aciona redes cada vez mais complexas que evidenciam uma extensão sempre em 

larga escala de infra-estruturas de toda a sorte. 

Mudanças na infra-estrutura não são fáceis de operar. Em geral, são fruto 

de mudanças de larga escala, paradigmáticas ou de pensamento geral ou cultural. Não 

ocorrem exatamente na infra-estrutura – se levarmos em consideração sua ubiqüidade – mas 

em seus dispositivos que funcionam como atratatores (Braa et al. 2007. p.3). Não estamos 

muitas vezes conscientes de todos os efeitos de tais alterações, mas geralmente elas são fruto 

da intenção de um grupo ou de instituições de governo ou de ciência, políticas ou econômicas, 

mas que operam modificações a partir do coletivo para o indivíduo e obtêm ou não sucesso a 

partir de sua auto-gestão, de modo que o equilíbrio de forças e as tensões mantenham as 
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alterações, atualizações e manutenções de modo fluído, funcional, diáfano e invisível, e 

sempre estável. Nessa perspectiva o sistema, se assim pudermos reconhecê-lo, aberto e 

vivamente evolutivo, deve funcionar adequando-se às realidades propostas por tais 

organizações e indivíduos, sem que necessariamente esteja ciente das muitas modificações 

conjunturais que na evolução no tempo e no espaço acabarão acontecendo. 

As infra-estruturas de informação ao contrário dos sistemas (aos quais 

freqüentemente suportam) não apresentam um projeto piloto único, mas várias iniciativas que 

se justapõem e se contrapõem umas às outras e lutam por hegemonia e legitimidade. O que 

confere às infra-estruturas a sua permanência e a sua aceitação é a sua própria capacidade de 

funcionar. A estabilidade é um de seus pressupostos mais importantes, principalmente no que 

se refere a uma de suas características mais desejáveis: a transparência e a invisibilidade. 

Quanto mais conflituosa e áspera é sua textura, mais facilmente a infra-estrutura se torna 

visível. Para Braa et al. (2007) encontra-se alguma lógica de ordem que emerge de modo 

espontâneo e auto-regulável, através da ciência da complexidade e da observação dos sistemas 

complexos adaptáveis e auto-organizados. Porém, essa ordem é fruto das pressões, sansões e 

proibições, autorizações e negociações que se dão no funcionamento e na elaboração de 

alguns desses dispositivos e habilitam os funcionamentos da infra-estrutura. Esses 

dispositivos –, padrões e classificações, tecnologias, pessoas, híbridos etc. – funcionam como 

atratores (attractors), ou fatores de convergência os quais podem ser as motivações de 

organização – ou auto-organização – e de mudanças na evolução da infra-estrutura através dos 

movimentos de seus dispositivos. 

Não se pode controlar todo o real – se é que de fato chegamos a percebê-lo em 

todas as suas dimensões e complexidade – quando se faz ciência. Operamos por recortes 

limitados e trabalhados por segmentos e partes. Generalizamos a fim de prever e produzir 

efeitos em alcance limitado de tempo-espaço e de escala, mas quase sempre temos um 

conhecimento aproximado (BACHELARD, 2004), estatístico, probabilístico e de tendências 

da realidade. Ir ao real é quase uma impossibilidade epistemológica. Entendemos realidade 

como a instância cognitiva do âmbito da organização do real. Partimos de algo já estruturado 

e muitas vezes entendido como “natural” que é fruto das evoluções culturais e das formas de 

entendimento e ideologias construídas por nossos antecessores, nosso aparelho cognitivo, 

físico e psicológico: a isso podemos chamar, antes que natural, as naturalizações. 
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O homem em seu aparato cognitivo, biológico e social se acostuma a entender 

da maneira como está organizada e aculturada a sua percepção. Entendemos mais facilmente 

o que nos é familiar como dizem teóricos como Piaget e Paulo Freire, aquilo com o que 

estamos acostumados a lidar. Operamos logicamente, matematicamente os conceitos e nossos 

entendimentos a cerca deles de modo simples em operações modestas, sem que com isso nos 

demos conta das inúmeras possibilidades matemáticas que ampliam e progridem nosso 

entendimento acerca do mundo. Mas de que mundo? O real ou o de nosso entendimento sobre 

o real: a realidade? Será possível atravessar as camadas que separam um do outro? Que 

reunião de forças precisaríamos romper para atravessar tais camadas? 

Sendo produtos históricos da atividade humana, todos os universos 
socialmente construídos modificam-se, e a transformação é realizada pelas 
ações concretas dos seres humanos. (...) a realidade é socialmente definida. 
Mas as definições sempre encarnadas, isto é, indivíduos concretos e grupos 
de indivíduos servem como definidores da realidade. (BERGER e 
LUCKMANN, 1974. p. 157) 

Estes definidores ocupam posições de enunciação de alguma autoridade ou são 

autorizados individual, coletiva ou institucionalmente (nem sempre de modo consciente) para 

enunciar e sua definição tem legitimidade por redes de confiança e validação. Seria o que 

poderíamos chamar a partir da análise do discurso como lugares de enunciação onde falam os 

que dominam os ritos e não são impedidos pelos sistemas de exclusão, dispositivos de 

regulação autorização e cassação do discurso. (Foucault, 1996). Esses lugares de enunciação 

talvez sejam mesmo os estereótipos ou os papéis sociais que ocupamos por vontade, falta de 

opção ou contingência. 

Tendemos a pensar em todas essas ações pela via da conspiração e da 

intencionalidade, mas quase sempre e freqüentemente essas ações não têm sujeito intencional, 

ficando no terreno da contingência, mas com um funcionamento convergente. As validações e 

funcionamentos discursivos parecem autorizar essas e não aquelas mudanças e vontades 

coletivas, tendências e que deixam rastros, marcas e vestígios que se podem observar no 

exame genealógico ou arqueológico do discurso. 

Assim ficamos sujeitos à diversidade e à variedade de pensamentos e de 

estruturas que constantemente se chocam na luta por supremacia e validação. Nesse sentido é 

através da mobilização13 que entendemos como certos movimentos conseguem validar ações 
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que não se verificam nas pesquisas científicas ou como determinadas pesquisas 

pseudocientíficas conseguem ganhar status de verdade para então desmoronar tempos depois 

deixando todos boquiabertos. A velocidade do mercado de ciência, a geração de produtos 

científicos de aplicação comercial é em certa medida responsável por isso. A infra-estrutura 

acionada para dar suporte a esse movimento mais comercial que financeiro é enorme e parece 

passar desde a divulgação científica até pelas redes industriais, logísticas e comerciais, que 

muitas vezes determinam a aferição de resultados sem que os mesmos tenham validação por 

critérios científicos. 

Estariam incluídos aí os casos como o DDT, poderoso agrotóxico 

extremamente perigoso e que é proibido em vários países, mas comercializado para outros 

que não têm o mesmo rigor em sua legislação (muitas vezes pelo mesmo país que o proíbe). 

Casos como na indústria farmacêutica que freqüentemente libera para o público 

medicamentos não efetivamente testados e que também são liberados pelas agências de 

controle da saúde, meio-ambiente etc. Esses casos são a ponta do iceberg que oculta uma teia 

e um envolvimento infra-estrutural que poderia ser comparável a um emaranhado enorme em 

redes cada vez mais complexas, no qual estão imersos desde o direito à informação até as 

políticas públicas, as ações de fiscalização, modos de produção, responsabilidade social etc.  

A reconstrução dos efeitos das infra-estruturas não é alheia à análise de 

Foucault (2006) acerca de como discursos, políticas, instituições e dispositivos de regulação e 

regulamentação fazem convergir e punem divergências, regulando o fluxo dos pensamentos, 

administrando as lutas locais e tentando preservar, e adequando, as características macro dos 

sistemas de modo a resistir na realidade tanto quanto o real à modelagem. A conjugação 

destas abordagens parece-nos esclarecer melhor como a categoria que elaboramos e para onde 

destinamos esse ou aquele indivíduo, objeto ou pensamento é em alguma medida inescapável 

e produz efeitos concretos que “impedem” a visão por outra via que não a da ideologia à qual 

o sujeito está acostumado. 

As relações sociais de um modo geral são baseadas em paradigmas culturais 

complexos que podem ser mais ou menos abrangentes, inclusivos, permissivos ou punitivos e 

acabam sendo uma forma de controle e de regulagem dos sistemas. Para funcionar, uma 

                                                                                                                                                         
13 Conceito bipolar a partir de Latour que significa a um só tempo a capacidade de uma representação de algo 
(uma planta baixa do Taj Mahal) transportá-la de um lugar periférico (onde ocorre de fato: Índia) a um Centro de 
Cálculo (um escritório de arquitetura na França especializado em restaurações) e por outro lado no que diz 
respeito a capacidade de uma representação angariar opiniões favoráveis à sua potencialidade de descrição do 
objeto que representa e modela.  De um lado está a portabilidade e de outro a capacidade de obter validação. 
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determinada cultura pode se abrir ou se fechar, mas com a interação cultural cada vez maior, o 

conflito tende a aparecer. Nessa negociação14 política e econômica, científica e do senso 

comum é que está a trama complexa das redes multiníveis que compõem as infra-estruturas.  

Para demonstrar o “princípio de convergência”, ao qual estamos nos referindo 

e que corrobora o que foi dito até o momento, citamos um exemplo de Bowker e Star: 

(...) considere o caso onde todas as doenças são classificadas 
fisiologicamente. Os sistemas médicos de observação e tratamento são 
organizados de tal modo que apenas as manifestações físicas são registradas. 
Os únicos possíveis são físicos. Sob essas condições, logicamente a 
esquizofrenia só poderia resultar pura e simplesmente de um desequilíbrio 
químico no cérebro. Seria impossível pensar ou agir de outro modo. A isso 
chamamos de princípio de convergência. (Star, Bowker and Neumann, in 
press) (BOWKER e STAR, 2000. p. 49) 

Esse exemplo nos remete aos parâmetros lógicos aos quais atrelamos nossas 

análises, nossos quadros teóricos, às regras do silogismo que conferem legitimidade lógica ao 

que dissemos, aos jogos de conceituação e de linguagem, onde iluminamos e apagamos 

aspectos que são mais relevantes a nós, sem muitas vezes levarmos em consideração no que 

eles implicam socialmente. Esse exemplo nos remete aos frames (limitações) aos quais 

freqüentemente submetemos os fatos que observamos perpassados e orientados pelos modos 

de percebermos os funcionamentos do mundo pelas coisas do mundo as quais podemos 

reconhecer e todas as outras que não nos damos conta porque simplesmente não existem 

como conceitos para nós. É difícil ver o que não sabemos para o que serve, a não ser pela 

presença física que nos impede de ir à frente ou pela cor que nos sensibiliza, mas, em algum 

aspecto, uma ligação com o que conhecemos é necessária sob pena de nem o percebermos. 

Um outro aspecto importante das classificações e padrões como dispositivos 

que integram a infra-estrutura de informação é a potencialidade de codificação para 

organização, disseminação, ocultação de informação e de conhecimento. A partir de Kahin 

(2004) percebemos a codificação de modo claro e diferenciado e é justamente o que evidencia 

                                                 
 
14 O sentido de negociação para nós assume um caráter de relação entre atores que nem sempre é positiva. Toda 
a negociação em princípio pressupõe uma racionalidade, o que pode levar a se a creditar que seu resultado 
acordado é, com freqüência, satisfatório, bom ou justo. Estamos exorcizando esse sentido do termo e em todo o 
trabalho passaremos a utilizá-lo assumindo sua face conflituosa, que pode implicar em perdas, em revoltas etc.  
Uma vez que a racionalidade é uma tônica desejável e muitas vezes encenada das relações sociais formais, 
podemos compreender facilmente que o conflito por vezes parecerá de fato acordo. Essa lógica de esconder a 
perda sob a égide da cessão é justamente o terreno onde as ações políticas parecem se desenvolver. Essa lógica, 
freqüentemente despida de ética, ou talvez melhor se diga, à luz de uma moral diferente, é um dos aspectos que 
marcam essa noção de negociação.  O seu contraponto seria o conflito declarado e talvez mesmo o próprio 
embate. 
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a função dos padrões e classificações na infra-estrutura a partir de uma intenção consciente na 

forma de um investimento para o uso e o reuso de informações, e para a própria validação 

através de uma implantação de responsabilidade e confiança. 

As formas tradicionais de codificação são em geral banalizadas. Pessoas 
respondem questões, escrevem relatórios e mandam e-mails como se fosse 
um fato corriqueiro. Codificações mais extensas acontecem nas 
organizações: pessoas escrevem manuais; registros são mantidos; planos 
estratégicos são desenvolvidos; anotações em cadernos de laboratório são 
feitas. Essas atividades se mantêm em funcionamento não porque criam 
imediato valor de mercado, mas porque são um investimento em um 
modelo15 que pode ser usado e reusado eficientemente por muitas pessoas ao 
longo do tempo e do espaço, cruzando fronteiras e para muitos propósitos, 
especialmente para gradualmente implantar responsabilidade e confiança. 
(KAHIN, 2004. p. 41) 

Embora Kahin defina três tipos de infra-estrutura, a saber: de conhecimento, 

jurídica e econômica, e demonstre algumas particularidades delas, advogando alguma 

autonomia em função de sua “coesão interna”, parece impossível desmembrar suas 

imbricações, nos levando a pensar se realmente é uma ou são várias infra-estruturas, 

principalmente quando convergem para uma “nova infra-estrutura” também “baseada em 

informação” e que nas redes formadas pela ciência, economia e tecnologia se transforma no 

próprio ambiente da Internet. Outro aspecto interessante sobre o qual se baseia essa “coesão 

interna” é dos sujeitos envolvidos (humanos e não-humanos, acrescentaríamos para satisfazer 

Latour) e o uso de padrões, as instituições e as práticas profissionais (KAHIN, 2004 p. 39). 

Esse movimento de separação do que, acreditamos, sejam os estratos dessa 

infra-estrutura é quase uma contradição interessante quando percebemos que uma instância da 

“infra-estrutura de conhecimento” cuja ampliação Kahin advoga se dar na rede, pela Internet, 

é centrada pelos bancos de dados e periódicos científicos. Como se as outras três não 

estivessem presentes nos orçamentos, nos fomentos, nos contratos, nas legislações que regem 

desde as particularidades jurídicas das bolsas oferecidas a partir dos editais até a compra de 

materiais e a alocação dos recursos neste e naquele campo ou projeto de pesquisa; na 

validação dos artigos, na organização dos dados, nos equipamentos etc. 

                                                 
15 (Nota de Tradução) A palavra a qual traduzimos como modelo é framework, cujo sentido é complexo e pode 
ser melhor entendido se observados em mais de uma de suas acepções: é uma estrutura que suporta e encerra 
algo, especialmente um esqueleto usado como base para uma construção;  é uma estrutura fundamental como a 
que se usa para um trabalho escrito; é um grupo de conceitos, noções valores e práticas as quais constituem um 
ponto de vista sobre a realidade. Em certo sentido é algo entre a infra-estrutura em si, em funcionamento, 
mantendo e construindo ideologias e as  próprias ideologias que na luta por validação à constrói. 
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Uma outra infra-estrutura que Kahin não diferencia das outras, o que nos leva a 

crer que pode ser uma forma de organizar as três, é a da esfera pública – e talvez aí esteja uma 

outra diferença que nos chama atenção: a falta de uma esfera política, e que é apontada por 

Bowker e Star (2000) como parte ou estrato do seu conceito de infra-estrutura. Essa infra-

estrutura pública cujas características principais giram em torno da estabilidade, 

confiabilidade e extensão, Kahin não a aprofunda. Poderia ser mais interessante se estivesse 

imbricada junto a todas as outras, pois também existe uma esfera de coesão interna ao se olhar 

o complexo das três e da quarta, principalmente quando ele a vê convergir para a Internet. 

Esse movimento de explicação das infra-estruturas em jogo usado por Kahin, 

parece-nos uma análise apressada, talvez com o intuito de simplificar o que é complexo para 

facilitar os movimentos de implantação de estratos das infra-estruras, como alerta  Mattelart 

(2002) sobre as explicações para justificar e incrementar a globalização e os procedimentos 

invasivos e dominadores do movimento neoliberal dos últimos anos, no estabelecimento de 

um National Information Infrastructure de origem estadunidense.  Essa infra-estrutura, em 

seus estraos e segmentos, é a base socio-técnica que depois viria a se globalizar promovendo a 

facilitação das trocas econômicas, culturais e políticas ao redor do mundo através das redes 

tecnológicas e sua utopia globalizante.  

As colocações de Kahin sobre a codificação nos processos infra-estruturais são 

interessantes e contribuem para o entendimento de alguns aspectos plurais da infra-estrutura 

de informação que passaremos a listar: 

A codificação assume muitas formas: articulação, documentação, ordenação 
e estrutura, catalogação, mensuração, digitalização, publicização/ 
publicação, validação, autenticação [etc.]. (...) Para que haja codificação, 
pressupõe-se: um preciso e bem definido vocabulário comum, bons e 
previsíveis axiomas e procedimentos lógicos, valores partilhados e objetivos; 
profissionalismo e ética; um ambiente legal e regulador transparente; 
consistência ao cruzar fronteiras, mecanismos de testagem e validação etc. 
(KAHIN, 2004. p. 41) 

A partir desses requisitos tem-se um padrão para que o conhecimento se torne 

acessível a partir de codificações estruturadas e “bem” formadas (well-formed), bem 

diferentes das utilizadas nas folk-classifications cujos critérios de utilização e validação são 

difusos, efêmeros e mutáveis; quase sempre operacionais e localizados. Por outro lado é 

interessante reforçar que muitas vezes as folk-classifications não estão evidentes e suas 

categorias têm forte tendência a serem absorvidas pelos componentes de infra-estruturas e 

fazem o pensamento, as escolhas e os movimentos convergirem, fazendo desaparecer aspectos 
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que, por ignorarmos, não podemos muitas vezes controlar. Um outro aspecto levantado por 

Kahin é a possibilidade de uma infra-estrutura cruzar fronteiras, o que também é levantado 

por Bowker e Star (2000), tratando classificações e padrões por vezes como objetos 

fronteiriços (boundary objects) que estariam nas interfaces entre as culturas. Talvez esses 

sejam os fatores de migração teórico-conceituais e metodológicos, tão caros a Morin e a 

outros autores que tratam da Ciência enquanto terreno de práticas em sua via sociológica e 

pragmática. Esses movimentos fronteiriços de cruzamento e de posicionamento 

interdisciplinar podem definir desde o surgimento de um novo campo de estudos e atuação, 

uma nova área do conhecimento ou uma nova disciplina, tratando de incrementar outras 

discussões e outras valorizações, terminologias, conceitos e modos de produção. 

Em certa medida as classificações e padrões podem ser entendidas elas mesmas 

como codificações no sentido usado por Kahin. Essas codificações não só organizam e 

viabilizam o conhecimento – informação, outras codificações, ações etc. – e sua disseminação 

mas como, junto a outros estratos de sua organização, instalam toda a rede de sentidos, 

estabelecem práticas e oferecem condições para a produção e formatação do ambiente onde 

atuam, possibilitando ou impossibilitando a realização de suas finalidades explícitas ou de 

suas atuações ocultas ou não evidentes. 

Uma dimensão importante que temos que marcar é que, apesar de alguns 

autores às vezes se referirem às próprias classificações e outros componentes da infra-

estrutura como sendo a própria infra-estrutura, precisamos fazer uma diferença em prol da 

clareza e da manutenção da complexidade. É necessário perceber que a infra-estrutura é um 

fator de convergência e um facilitador de funcionamento para grupos que se comportam de 

muitas maneiras. Os sistemas necessitam de uma infra-estrutura que os suporte; as redes 

funcionam perpassadas por muitos aspectos de infra-estrutura; seja como for que 

identifiquemos as relações sociais e técnicas, parece lógico observarmos modificações que 

uma infra-estrutura pode realizar, modelando a realidade através de uma gestão compartilhada 

não intencionalmente por diversos componentes dessa infra-estrutura. As classificações e 

padrões são os componentes que nos interessam mais especificamente, mas em 

funcionamento de modo conjunto e híbrido com vários outros componentes como pessoas, 

documentos de diversas naturezas – as próprias codificações –, instituições, interesses, 

políticas, grupos de pesquisa, computadores, redes e as demais tecnologias que em conjunto 

são viabilizadoras e agilizadoras de seus efeitos e também ao mesmo tempo são viabilizadas e 
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agilizadas por seus efeitos. Esse mote é complexo, retroativo e necessário pois o 

funcionamento da infra-estrutura é que a faz funcionar e, embora possa existir um start em 

algum lugar, não temos consciência plena de onde ele se inicia e onde termina, pois só a 

observamos por segmentos, por extratos e com limitada percepção de sua funcionalidade. 

É nesse limite que procuramos entender o que silencia e o que aparece a partir 

das oficialidades e apagamentos que encontramos e produzimos a partir de infra-estrutura ou 

infra-estruturas, total ou parcialmente conectadas, que se perpetuam em franca modificação e 

com as quais temos que lidar sem que nos demos conta de toda a sua extensão e profundidade. 

 

Palavras são fontes poderosas de energia luminosa, catalisadoras da realização de sonhos. 

Não as trates como meras folhas secas que são levadas pelo vento e ventam, desperdiçadas; sementes em solo seco. 
Algumas conservam sua potência, ainda que em solo impróprio; aguardam uma gota de chuva, 
às vezes por séculos, até que lhes venha a preciosa umidade, que fará brotar energias latentes 

em seu âmago e provocar realizações que nem sempre foram projetadas, 
e projetar reações inesperadas, conseqüências equivocadas. Podem trazer tormentos sem fim. 

Subvertendo seus principais desígnios, abres espaço para que a tempestade que inocentemente criaste, 
revoltada, se volte contra ti mesmo e então, 

depois de esqueceres o dia em que as proferiste, podem elas voltar à tua porta 
e levar a tua paz e até a tua alma, 

desfazendo assim a harmonia que julgaste ter. 
Laffayete – 1998. 

 

2.2  AÇÕES DISCURSIVAS: PENSAMENTO, DISCURSO E CONCEPÇÃO. 

 
 

Esta seção marca os limites do funcionamento discursivo de modo a relacionar 

o papel do sujeito que engendra seu próprio olhar e modelos quando constrói consciente ou 

inconscientemente seus sistemas de classificação e opções por padronizações. Muitos de nós 

vamos apenas utilizar tais sistemas construídos por outros, mas quando os modeladores dos 

sistemas recuperam os trabalhos de outros autores em busca de seus conteúdos, estão  

tentando identificar suas classificações, visões de mundo e conceituações para a construção e 

aperfeiçoamento de tais sistemas e, conseqüentemente,  inscrevem nos sistemas também as 

modelagens de tais autores. A essas ações chamamos discursivas, pois no limite que 

apresentamos para o discurso, não é ele mesmo de um, ou só coletivo; mas é um círculo 

retroativo como diria Morin (2002) que alimenta e realimenta tais sistemas. Procuramos aqui 

mostrar que essas ações não são isoladas ou fruto de apenas uma intencionalidade. Nem é 

fruto de uma infra-estrutura formal, mas de um modo de pensar que é de certo modo 

paradigmático, epistêmico e que influencia o sujeito de fato assujeitando-o às convergências, 
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autorizações e sanções ao comportamento que o tornam adequado e útil, ou punível pelos 

dispositivos de controle. A sofisticação de tais dispositivos podem torná-los tão sutis que a 

sua própria existência é de certa forma esquecida (BOWKER e STAR, 2000).  

De um modo ou de outro, seja consciente ou inconscientemente, estão lá, 

através de ações discursivas, os resíduos nos sentidos do que dizemos ou não dizemos. Fazem 

parte mesmo de uma infra-estrutura: um conjunto de informações e saberes, costumes e 

hábitos, técnicas, métodos, linguagens, classificações etc. com os quais convivemos ativa ou 

passivamente, e os quais apreendemos como parte de um código de conduta, ético, moral, 

funcional, jurídico, econômico, lúdico, socialmente validado ou inviabilizado (BOWKER e 

STAR, 2000). 

Extrair a ambigüidade dos conceitos para operá-los em contextos múltiplos 

com sentidos diversos pode não ser exatamente fácil. Requer um esforço de concentração e 

atenção plenas que não podem ser controladas todo o tempo, a todo o momento em qualquer 

contexto por nenhum dos sujeitos. Todo o tempo em que estamos produzindo alguma ação de 

representação, estamos lidando com uma esfera que é subjetiva e pessoal – ainda que tenha 

fortes traços culturais comuns, por uma questão de pertencimento ou recusa de pertencimento 

de um sujeito a um determinado grupo ou subgrupo –, e que se relaciona de alguma forma 

com um ou mais sujeitos, em sua individualidade ou expressão coletiva, e que estão por sua 

vez assujeitados a um discurso, que pertence de algum modo ao que Foucault chama de 

episteme.  

Por episteme entende-se, na verdade, o conjunto das relações que podem 
unir, em uma dada época, as práticas discursivas que dão lugar a figuras 
epistemológicas, a ciências, eventualmente a sistemas formalizados; o modo 
segundo o qual, em cada uma dessas formações discursivas, se situam e se 
realizam as passagens à epistemologização, à cientificidade, à formalização; 
a repartição desses limiares que podem coincidir, ser subordinados uns aos 
outros, ou estar defasados no tempo; as relações laterais que podem existir 
entre figuras epistemológicas ou ciências, na medida em que se prendam a 
práticas discursivas vizinhas mas distintas. A episteme não é uma forma de 
conhecimento ou um tipo de racionalidade que, atravessando as ciências 
mais diversas, manifestaria a unidade soberana de um sujeito, de um espírito 
ou de uma época; é o conjunto das relações que podem ser descobertas para 
uma época dada, entre as ciências, quando estas são analisadas no nível das 
regularidades discursivas. (FOUCAULT, 2005. p. 214) 

Na episteme de Foucault, mais abrangente que a noção de paradigma de Kuhn, 

e por isso mais promissora em nosso empreendimento, parece residir um terreno fértil onde é 

possível contrapor de modo relacional a noção de infra-estrutura que nos trazem Bowker e 
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Star16 e, numa manobra latouriana de análise pragmática, posicionar o olhar do modelador, 

profissional ou leigo – construtor convidado a desenvolver codificações ou que constrói em 

sua prática o que vamos utilizar para evidenciar suas necessidades informacionais –, em busca 

de uma hermenêutica17 onde ele se observe a si próprio como modelador de seu processo – 

consciente ou inconsciente – de modelação.  

A representação e o ato de representar assumem então para nós a forma de um 

andaime virtual e provisório, definido como um conceito ascensional – como já utilizou 

Morin (2002, p.43) – e que nos permite superá-lo; uma noção, um lugar de onde podemos 

observar o mundo na busca de algum referencial lógico com que descrever o modelo que 

relaciona infra-estrutura, como a síntese de uma episteme e das técnicas, das redes de sentidos 

e da incorporação de elementos não-humanos, a uma condição de possibilidades de 

funcionamento do modelizador como um pensamento autônomo. Esse modelizador não é 

mais apenas sujeito, mas ganha consciência de suas inconsistências e de suas limitações 

perceptivas, cognitivas, psicológicas formatadas pelas ideologias e escolhas, mais ou menos 

convergentes, a que tem algum grau de domínio. Embora não escape de sua própria sujeição, 

problematiza-a, superando a impossível – de uma vez por todas – neutralidade. É essa parcial 

consciência e uma certeza do caráter provisório do mundo, que lhe conferem um (in) 

determinado (porém, consistente e honesto) grau de autonomia. 

A autonomia de que falo não é mais uma liberdade absoluta, emancipada de 
qualquer dependência, mas uma autonomia que depende de seu meio 
ambiente, seja ele biológico, cultural ou social. Assim, um ser-vivo, para 
salvaguardar sua autonomia, trabalha, despende energia, e deve obviamente, 
abastecer-se de energia em seu meio, do qual depende. Quanto a nós, seres 
culturais e sociais, só podemos ser autônomos a partir de uma dependência 
original em relação à cultura, em relação a uma língua, em relação a um 
saber. A autonomia não é possível em termos absolutos, mas em termos 
relacionais e relativos. (MORIN, 2003. p. 118) 

Essa dependência estrutural de que fala Morin se manifesta também, ao que 

parece, na forma dos discursos aos quais nos permitimos e os quais nos permitem as relações 

                                                 
16 Na forma como os autores abordam a infra-estrutura é patente uma inequívoca inspiração foucaultiana. 
Mantém inclusive um potencial não menos inequívoco de influenciar outras abordagens como a nossa.  Na 
realidade o exame mais detalhado do texto nos mostra uma confessada inspiração foucaultiana no que se refere 
ao poder regulador dos dispositivos de controle, perpetrados por associações de contingências e intenções 
dispostas numa infra-estrutura que se desdobra em múltiplos estratos, como vimos na sessão anterior. 
17 Hermenêutica está sendo usado aqui com o sentido da interpretação metodológica do próprio homem no papel 
de modelizador, construtor de uma realidade discursiva num posicionamento dual – na esfera individual e na 
esfera da produção da classificação à serviço de uma infra-estrutura –, em função de um conjunto de regras de 
jogo e lógicas de funcionamento, que contextualize a ele mesmo, seu próprio discurso em ação, em determinado 
tempo-espaço. 
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sociais. Por mais que tenhamos uma instância de ação que nos parece individual, funcionamos 

de modo cooperativo, ainda que conflituoso, no caminho de pequenos controles que ousamos 

e que nos permitem os dispositivos de controle que são disparados como armadilhas no 

percurso do discurso que proferimos. Isso dificilmente ocorre de modo consciente e 

determinado, mas de modo difuso e auto-organizado. Nesse sentido parece mesmo ser uma 

co-gestão, como se fosse possível, uma administração da vida pela síntese não-localizada e 

desterritorializada da reunião dos pensamentos e vontades de grupos pelos seus princípios 

comuns. 

Esses princípios poderiam ter sido fundados e acordados talvez pelos primeiros 

iniciadores e iniciados de um grupo, que antecipariam os movimentos de seus continuadores, 

fazendo com que seguissem de modo doutrinário, certo número de formatações, as quais, 

desejavelmente, os desviassem o mínimo possível de um conjunto de parâmetros, paradigmas 

e modelos autorizados e válidos. Num certo sentido esses grupos profetizam o futuro em 

busca de adesão de seus seguidores e da continuação do próprio discurso. Ainda que isso 

pareça ao extremo com uma “teoria da conspiração”, algum princípio de auto-gestão parece 

ativo e atuante na lógica de produção e de funcionamento dos discursos, pois as coisas se 

organizam apesar das formatações e também por intermédio delas. Através dos conflitos e dos 

embates, por cooperações as quais de um modo ou de outro acabam por validar suas 

possibilidades discursivas, ganhando o respeito e a legitimidade entre os seus utilizadores, em 

detrimento de outros discursos que de alguma forma perdem a força. 

Essas formatações podem ser entendidas como o próprio discurso em ação, 

com todas as suas nuances e seus dispositivos de controle, incentivadores, reguladores, 

validadores, constrangedores, punitivos etc. O discurso é analisado por Foucault a partir de 

três movimentos conduzidos pelos procedimentos de controle: os procedimentos exteriores, 

os procedimentos internos, e a imposição de regras aos sujeitos do discurso. 

(...) suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é 
simultaneamente controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 
certo número de procedimentos que têm por papel exorcizar-lhes os poderes 
e os perigos, refrear-lhe o acontecimento aleatório, disfarçar a sua pesada, 
temível materialidade. (FOUCAULT, 1996.) 

Nessa análise ele define no primeiro movimento um procedimento de 

interdição, onde não é possível dizer tudo o que se pensa em qualquer circunstância. Isso 

enfatiza o que é inadequado, ilegal, não-autorizado, o tabu e, do ponto de vista do sujeito, 

quem tem as prerrogativas da fala. Ainda no primeiro movimento define um procedimento de 
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separação ou rejeição, aonde o constrangimento chega à cassação do privilégio da fala: o 

louco, por exemplo, aquele cujo discurso não é permitido. O terceiro princípio de exclusão é a 

vontade de verdade que define o que é falso ou verdadeiro na lógica interna do próprio 

discurso, segundo critérios que de fora do discurso, são arbitrários, historicamente 

modificáveis, institucionais e violentos; define o que de certa forma desejamos conhecer:  

(...) o discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, ao qual era 
necessário submeter-se, porque reinava, era o discurso pronunciado por 
quem de direito e segundo o ritual requerido; era o discurso que dizia a 
justiça e atribuía a cada um a sua parte; era o discurso que, profetizando o 
futuro, não apenas anunciava o que haveria de passar-se, mas contribuía para 
a sua realização, obtinha a adesão dos homens e desse modo se entretecia 
com o destino. (FOUCAULT, 1996. p. 15) 

No segundo movimento, ou os procedimentos internos de controle, Foucault 

define o comentário como aquilo que se fala sobre os discursos e que através da sua descrição 

e qualificação o modelam e o assujeitam; o princípio de autoria, que aponta o autor como 

agregador de um discurso, foco de coerência; e a disciplina, domínio de objetos, um conjunto 

de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e 

definições, técnicas e de instrumentos: tudo isto constitui uma espécie de sistema autônomo à 

disposição de quem quer ou pode servir-se dele. Para que uma proposição seja da disciplina, 

ela precisa dirigir-se a um plano de objetos determinado. 

No terceiro movimento, ou a imposição de regras aos sujeitos do discurso, 

define o ritual, como a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam e que, no jogo 

de um diálogo, da interrogação, da recitação devem ocupar determinado tipo de enunciados, o 

conjunto de fórmulas, posturas, sons, gestos, indumentárias, visões de mundo, ideologias, 

fixação de objetos que definem o falante/ritualista como membro de uma comunidade ou 

valorizador dessa comunidade; define a doutrina como aquilo que constitui o inverso da 

sociedade do discurso: nesta o número de indivíduos que falam, mesmo se não fosse fixado, 

tendia a ser limitado; e só entre eles o discurso podia circular e ser transmitido. A doutrina 

tende a difundir-se e um mesmo conjunto de discursos circula livremente e angaria simpatia e 

afiliação, a partir do reconhecimento da verdade desse discurso e o assujeitamento às 

proibições implícitas em tal aceitação. A terceira forma de imposição é a apropriação social 

dos discursos, através do ensino, no sistema educacional, onde os indivíduos têm acesso a 

muitos discursos e onde se dá politicamente a manutenção ou modificação dessa apropriação. 

O que é, no fim das contas, um sistema de ensino senão uma ritualização da 
fala, senão uma qualificação e uma fixação dos papéis dos sujeitos falantes; 
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senão a constituição de um grupo doutrinal, por difuso que seja; senão uma 
distribuição de uma apropriação do discurso com os seus poderes de os seus 
saberes? O que é a “escrita” (a dos “escritores”) senão um sistema de 
sujeição semelhante, que assume talvez formas um pouco diferentes, mas em 
que as grandes decomposições são análogas? Será que o sistema jurídico, o 
sistema institucional da medicina, também eles, pelo menos em alguns dos 
seus aspectos, não são sistemas semelhantes de sujeição do discurso? 
(FOUCAULT, 1996. p.44) 

Essa dimensão, do exorcismo dos poderes e dos perigos, é uma das 

possibilidades de utilização dos discursos que nos interessa. A outra dimensão é a que 

conforma a realidade à medida que a descreve, classifica, separa, junta, recicla, concebe, 

representa e, portanto, modela uma nova realidade. 

A Análise do Discurso concebe a linguagem como mediação necessária 
entre o homem e a realidade natural e social. Essa mediação (...) torna 
possível tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a 
transformação do homem e da realidade em que ele vive. O trabalho 
simbólico do discurso está na base da produção da existência humana. 
(ORLANDI, 1999. p. 15) 

Preferimos a expressão “ação discursiva” para marcar a dimensão de 

movimento do discurso. Não o discurso coisa estática (embora sua etimologia não o permita), 

mas discurso movimento, processo e fluxo construtivo. 

E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de 
percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em 
movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 
homem falando. (ORLANDI, 1999. p. 15) 

É esse fluxo construtivo que pretendemos analisar no campo empírico através 

da observação dos trabalhos da área de Ciência da Informação apresentados no período de 

1994 a 2000 da realização do ENANCIB, um dos mais expressivos eventos da área de Ciência 

da Informação e que congrega grande parte de seus pesquisadores. Assim, pretendemos 

observar uma tendência de assuntos, de conformação e formatação que geram uma série de 

respostas – inclusive silêncios – por parte dos pesquisadores, das instituições e da sociedade. 

Faremos surgir então o que chamaremos de um discurso de área (ainda que provisório e 

operacional); uma representação preliminar da área de Ciência da Informação ao longo do 

tempo; uma descrição simbólica da área, face a suas relações individuais, de classe, 

comunidades de prática e institucionais levando em consideração, sem, contudo abordá-los 

em profundidade, seus diversos aspectos políticos, epistemológicos e sociais. Este é um 

estudo preliminar e exploratório que enseja mais profundidade e aguça por demais a 

curiosidade deste pesquisador. 
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 Humpty Dumpty sat on a wall Humpty Dumpty sentou no muro 
 Humpty Dumpty had a great fall Humpty Dumpty do muro caiu 
 All the King’s horses and all the King’s men Todos os cavalos do Rei e todos os homens do Rei 
 Couldn’t put Humpty together again Não puderam juntar Humpty outra vez 

Contos da Mamãe Gansa18 
(Humpty Dumpty também aparece em Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll) 

 

2.3  CLASSIFICAÇÕES COMO ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

 

Embora as infra-estruturas de informação não tenham uma instância de 

intervenção ideal, definida e funcional, Braa et al (2007) parecem acreditar em uma esfera de 

intervenção que viabilize em alguma medida a inscrição de comportamento e construção da 

previsibilidade – ou mesmo talvez do futuro – através da influência exercida nos processos de 

construção social da realidade, através da organização do pensamento e do mundo tocado por 

tal realidade, construída e compartilhada sob a forma de classificações e padronizações, 

ordens inscritas no mundo. 

Enquanto concordamos que uma nova ordem não pode ser desenhada e 
imposta em um sistema complexo, acreditamos que uma estratégia mais 
ambiciosa, onde uma abordagem intervencionista mais ativa é adotada, é 
necessária no domínio a que estamos nos referindo. (BRAA et al. 2007. p. 4) 

Hanseth e Monteiro também sinalizam que é possível a função da inscrição de 

comportamento na infra-estrutura, dizendo acharem desnecessário, pois na verdade é próximo 

de um 

clichê, sustentar que a tecnologia, incluindo a infra-estrutura de informação, 
nunca é neutra e que certos padrões são encorajados enquanto outros são 
desencorajados.(HANSETH e MONTEIRO, 2007. Cap. 7, p. 4) 

Os autores oferecem algumas possibilidades para intervir na infra-estrutura 

inscrevendo comportamento e forçando interesses e convergências de pensamento, de atitude 

e assim formatando em parte ou no todo seu funcionamento. 

Infra-estruturas não podem ser simplesmente desenhadas por sua 

complexidade, mas crescem formando ecologias, sistemas vivos complexos e auto 

organizados e adaptáveis (BRAA et al. 2007) e a questão que se coloca é, podem ser 

cultivadas? 

Seria possível desenhar boundary objects [objetos fronteiriços]? Construí-los 
a serviço de uma sociedade melhor? Superficialmente essa idéia é tentadora. 

                                                 
18 Nota de Tradução (N.T.): Tradução nossa. 
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De algum modo este tem sido o objetivo da educação progressiva, do 
multiculturalismo nas universidades, e o objetivo da área de desenho de 
sistemas de informação e que pode ser acessada por pessoas de diferentes 
pontos de vista. (BOWKER e STAR, 2000 p. 305) 

Para Bowker e Star (2000), as iniciativas que remetem ao apagamento das 

ambigüidades dos objetos e impõem ou ignoram o pertencimento às categorias e comunidades 

de prática ignorando as fronteiras, são fábricas para a criação de monstros. As tentativas 

prescritivas podem ser a única saída mais rápida para um primeiro esforço de organização 

utilizando mesmo uma folk-classification organization, mas a contingência de resíduos que se 

vão acumular em categorias como “outros”, “estranhos”, “monstros” em certos casos no nível 

do sistema e em outros no nível da própria infra-estrutura, pode ser enorme e muito difícil de 

se lidar. Nesse sentido monstros (monsters) e aberrações (freaks) são também modos de se 

falar dos produtos das restrições e regulagens da classificação. (BOWKER e STAR, 2000. p. 

304.) Podem mesmo ser o próprio resíduo do sistema de classificação, resíduo esse que é 

constitutivo da própria infra-estrutura. 

A Classificação como componente de infra-estrutura, como vimos a partir de 

Bowker e Star (2000) pode ser entendida como uma chave cognitiva ou um modelo 

(framework) que amplia as possibilidades de convergência (nesse caso reduz a liberdade) à 

medida que conforma uma realidade, reduzindo, apagando, iluminando e revelando os 

espaços possíveis de interação, relacionando categorias, classes, termos, palavras-chave etc. 

com políticas, ideologias, intenções, esquecimentos e apagamentos. Esse movimento como 

estrutura de organização do conhecimento pode validar, ocultar, agenciar, evidenciar, facilitar 

o encontro entre desejo de conhecimento e o conhecimento mediado pelo conjunto de 

decisões que se definem quando se elabora um dado sistema de informação e que entendemos 

como política de informação. O ato de representar como uma atividade corriqueira e 

pragmática do âmbito da organização do conhecimento, talvez possa ser superado se 

conseguirmos não só abrir as caixas pretas das políticas de informação na preparação dos 

sistemas como também definir os desdobramentos dessas redes e fluxos que ajudam a 

construir o próprio conhecimento que organizam, implicando um certo grau de subjetividade 

ao processo freqüentemente marcado pela idéia de praticidade e neutralidade. 

A dimensão histórica, social, econômica, política e conflituosa que perpassa o 

ato de representar parecem ser mais bem observadas a partir da recusa na redução deste à 

atividade profissional imersa na neutralidade. Nesse aspecto o modelizador ganha 

fundamental posição. Tanto mais neutro e antisséptico se pretende mais fortemente ideológico 
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se torna, pois não há de se dar conta das tantas formatações a que ele próprio está assujeitado 

e assim reproduz os discursos reguladores, muitas vezes sem crítica, deslocando-se pelos 

lugares de enunciação e assumindo papéis, reproduzindo até mesmo os movimentos 

discursivos que lhe são contrários e prejudiciais. 

Um dos grandes desafios para as classificações e padrões [standards] é que as 

pessoas e as coisas são sempre múltiplas e podem apresentar mais ou menos resistência à 

modelagem ou ter dificuldades em caber em uma ou outra categoria artificialmente criada e 

que só da conta de alguns de seus aspectos. Os dispositivos que promovem a convergência, 

entre eles as classificações e padronizações, podem funcionar como máquinas de ensinar os 

comportamentos adequados e desencorajar os comportamentos inadequados e contraditórios 

dentro de categorias. Assim, tudo o que não é claro e objetivo, ou é novo ou trazido de fora, 

passa a ser olhado com alguma desconfiança numa comunidade de prática. E o que é 

contraditório e ambíguo – mas constitutivo e naturalizado assim – tende a ser apagado e 

esquecido. Esse desafio não pode ser entendido pela ótica formal e mais ortodoxa da 

classificação e da representação. Exige uma observação de segunda ordem, onde os planos de 

intervenção estejam acima das ações mais físicas, e estejam numa esfera mais subjetiva e da 

ordem das formações discursivas que influenciam, atraem, apagam e focalizam objetos no 

mundo que constroem e no qual dispõem tais objetos. Esse olhar de segunda ordem é o que 

pretendemos aplicar a partir da metodologia adotada, a qual explicaremos a diante. 

Mudando um pouco o ponto de vista, da análise dos efeitos da infra-estrutura 

para o domínio da construção de sistemas de classificação e padrões, parece-nos importante 

compreender o funcionamento do processo de modelização. Assim, é possível 

compreendermos a lógica de apagamento e focalização do que não é necessário ou 

interessante observar na formatação de um ponto de vista o qual a classificação e a 

organização que se pretende implantar deseja imprimir. A construção de sistemas também se 

relaciona com o discurso que se tenta implantar. Dependendo da lógica utilizada para 

selecionar as características com as quais podemos modelar o mundo, apagamos ou 

evidenciamos aspectos que podem ser politica e socialmente interessantes para a validação e 

disseminação daquele ponto de vista, em detrimento de outros. 

No entanto, a imbricação de padrões e classificações além de outros elementos 

em seu funcionamento conjunto é o que na verdade forma uma infra-estrutura. Para Bowker e 

Star (2000) “embora seja possível pinçar um único sistema classificatório ou padrão para 
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referência, na realidade nenhum deles se mantém sozinho.” (p. 38). Uma abordagem 

sistêmica, na análise de infra-estrutura, pode tomar a questão que envolve o papel das 

classificações e padrões como uma mera questão de integração, como se fosse uma 

“gigantesca teia de interoperabilidade” (p. 38) 

O curso correto da densidade desses fenômenos [infra-estrutura] vai além 
das questões de interoperabilidade. Eles têm camadas, texturas, são 
labirínticos; interagem de modo a formarem tanto uma ecologia quanto um 
conjunto básico de compatibilidades. Pode-se dizer que eles facilitam a 
coordenação de heterogêneos “dispositifs techniques” 19 (Foucault 1975). 
(BOWKER e STAR, 2000. p. 38). 

Ainda assim insistimos que, se por um lado não podemos analisar as infra-

estruturas em seus funcionamentos a partir de uma análise sistêmica, parece necessário 

observarmos os sistemas de classificação e padrões que integram as infra-estruturas como 

dispositivos pelo ponto de vista de quem os elabora e constrói segundo essas abordagens. 

Além disso, temos que lembrar que se a questão não é meramente de interoperabilidade, a 

consideração desta na elaboração desses mecanismos não é, no entanto, dispensável. Vamos 

agora observar um pouco mais a respeito da representação e organização do conhecimento 

pelo modo mais tradicional. 

A passagem infantil a título de epígrafe desta seção, é analisada por Langridge 

como uma analogia às limitações da mente humana. 

O Humpty Dumpty simboliza a unidade da existência. Desde a queda do 
Homem (outra maneira simbólica de se referir ao estado humano), a Força-
de-Vontade (os cavalos do Rei) e o Intelecto (os homens do Rei) são 
incapazes de ver esse mundo, no todo, como ele é realmente. 
(LANGRIDGE, 1977. p. 15) 

Pensando com Langridge, parece-nos que a aventura da classificação é 

justamente reunir os cacos de Humpty Dumpty e cerzir suas rachaduras, tentando uma 

reconstituição não perfeita dessas linhas, como se fossem um quebra-cabeça, que nos permite 

ver alguma agregação e algum sentido nas imagens, mas não esconde a marca de suas re-

colagens. A grande diferença é que um quebra-cabeça plano pode ser difícil de montar, mas 

com um só encaixe para cada peça o trabalho é facilitado. A aventura classificatória dos 

homens é bem mais complexa: além de lidar com múltiplas dimensões e possibilidades 

classificatórias temos que lidar com o fato de que não há uma ordem única no mundo e “o que 

                                                 
19 Tais “dispositivos técnicos” são definidos por Star e Bowker (2000) a partir de Foucault como termos úteis 
que reúnem procedimentos administrativos, coisas e tecnologias que combinadas produzem um efeito dado.  
(p.328 nota 9) 
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podemos dizer com certeza é que a estrutura de nossas mentes é responsável por nossa 

percepção do mundo de diferentes maneiras.” (LANGRIDGE, 1977. p. 15) 

As possibilidades de funcionamento em nível abstrato do pensamento humano 

parecem firmemente ligadas ao ato de representar segundo várias tradições e linhas de 

pensamento. Do oriente ao ocidente, da pré-história à atualidade o homem, muitas vezes se 

utiliza de símbolos, através da arte, da crença, da escrita, da linguagem etc., e com isso tenta 

lidar com o que compreende ou o que não compreende do mundo. O ato de representar 

conhecimento em nossa sociedade, para Campos (2004), é um deslocamento do mundo 

fenomenal para uma esfera de representação. A partir de Davis et al. incorpora-o em sua 

elaboração de um método para compreender e empregar a representação na organização de 

domínios de conhecimento: 

• Uma representação de conhecimento é um mecanismo usado para se 
raciocinar sobre o mundo, em vez de agir diretamente sobre ele. Neste sentido, 
ela é, fundamentalmente, um substituto para aquilo que representa. Este papel 
conduz, naturalmente, a dois importantes aspectos. O primeiro diz respeito à 
sua identidade projetada. Deve haver alguma forma de correspondência 
especificada entre o substituto e seu referente planejado no mundo. Esta 
correspondência é a semântica da representação. O segundo é a fidelidade. 
Fidelidade perfeita é, em geral, impossível, tanto na prática quanto em 
princípio. A única representação completamente precisa de um objeto é o 
objeto em si. Qualquer outra representação é imprecisa e, inevitavelmente, 
contém simplificações.  

• Uma representação de conhecimento é uma resposta à pergunta “Em que 
termos devo pensar sobre o mundo”, isto é, um conjunto de compromissos 
ontológicos. Uma vez que toda representação é uma aproximação imperfeita 
da realidade, ao selecionarmos uma representação, estamos tomando um 
conjunto de decisões sobre como e o que ver no mundo. Portanto, selecionar 
uma representação significa fazer um conjunto de compromissos ontológicos. 
Esses compromissos determinam o que pode ser visto, enfocando alguma 
parte do mundo em detrimento de outras. Esta forma de ver o mundo não é 
apenas um efeito colateral da escolha de uma representação; ao contrário, o 
efeito focalizador é a parte essencial do que a representação oferece, já que a 
complexidade do mundo real é esmagadora. Assim, o comprometimento 
ontológico feito por uma representação pode ser uma de suas mais importantes 
contribuições.  

• Uma representação de conhecimento é uma teoria fragmentada de raciocínio 
que especifica que inferências são válidas e quais são recomendadas. Uma 
representação é motivada por alguma percepção de como as pessoas 
argumentam ou por alguma crença sobre o que significa raciocinar de forma 
inteligente. A teoria de raciocínio inteligente, embutida em uma 
representação, é geralmente implícita, mas pode se tornar mais evidente pelo 
exame de três componentes: a concepção de inferência inteligente, o conjunto 
de inferências que a representação sanciona e o conjunto de inferências que 
ela recomenda. Enquanto as inferências sancionadas indicam o que pode ser 
inferido, as inferências recomendadas dizem respeito ao que deve ser inferido. 
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Esta orientação é necessária, pois o conjunto de inferências sancionadas é 
tipicamente muito grande para ser usado indiscriminadamente. Estes 
componentes podem ser vistos, também, como as respostas da representação a 
três questões fundamentais: (i) O que significa raciocinar de forma 
inteligente? (ii) O que podemos inferir a partir do que conhecemos? (iii) O que 
devemos inferir a partir do que conhecemos?  

• Uma representação de conhecimento é um meio de computação 
pragmaticamente eficiente. Na realidade, esta questão aborda a utilidade 
prática da representação. Se ela torna coisas possíveis, mas não facilmente 
computáveis, a representação pode, então, não ser de muita valia para o 
problema em mãos.  

• Uma representação de conhecimento é um meio de expressão, isto é, uma 
linguagem na qual se pode dizer coisas sobre o mundo. Esta é, também, uma 
questão de utilidade prática da representação. Se ela permite expressar certas 
situações, mas isto não é feito facilmente, muitas vezes não podemos, como 
usuários, saber se a representação não é capaz de expressar alguma coisa que 
gostaríamos de dizer ou se simplesmente não sabemos como usá-la. Uma 
representação é a linguagem na qual nos comunicamos e, assim, devemos ser 
capazes de falar sem esforço heróico. (DAVIS et alii, Enciclopédia Enaudi, 
apud CAMPOS, 2004. p. 24) [grifos nossos] 

 

Nessa reunião de dimensões significativas para o ato de representar, 

percebemos uma lógica de método que se define através de cinco movimentos de um processo 

de representação que descreve princípios de raciocínio (1), restrição (2), convergência (3), 

computação (4) e comunicação (5), como rotinas subjacentes encerradas, de certa maneira, em 

caixas pretas, com forte ligação com o pensamento de Le Moigne e a Teoria do Sistema Geral 

(1977), sobretudo no que se refere à ligação do “objeto sistema geral” com seu duplo 

representacional (o modelo concebido) e a ambos com o objeto no mundo, o qual será 

representado. 

Le Moigne (1977), ao descrever a análise de sistemas ou sistemografia, como 

ele prefere, aponta como método, para trabalhar com modelagem de sistemas, a abordagem 

teleológica ou a representação pelas causas finais. Em discussão ao método cartesiano da 

evidenciação e do recorte por partes para que se possa compreender um todo complexo, e em 

tese inalcançável, Le Moigne sustenta que as relações de causalidade primeiras são 

insuficientes para de fato se observarem os efeitos dessas causas sobre os fenômenos e os 

objetos. Assim passa a trabalhar no sentido inverso buscando as causas finais, ou o modo 

teleológico. Isso parece agradar a Langridge, pois ele mesmo diz que “a escolha da 

classificação está sempre relacionada à um propósito” (LANGRIDGE, 1977. p.17). 
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Le Moigne (1977) conceitua então o objeto sistema geral como um objeto 

conceitual, com todas as características necessárias (explícitas ou implícitas) a uma adequada 

representação dos objetos em contexto e de acordo com finalidades específicas. Assim, 

quando representamos, construímos um modelo do objeto, que é expressiva e especificamente 

fidedigno ao modelo objeto sistema geral (isomorfia) 20, e ao mesmo tempo tem um conjunto 

de características específico ligado diretamente ao objeto no mundo (homomorfia) 21. Assim, 

o objeto no mundo é ligado ao objeto representacional por um conjunto limitado de 

características expressivas, podendo ser ao menos uma. O objeto representacional é, então, 

fidedigno ao objeto sistema geral, permitindo sua operação em substituição ao objeto no 

mundo. Só podemos trabalhar com essa instância de representação com a consciência de que 

estamos trabalhando em uma esfera artificial e abstrata que substitui operacionalmente o 

objeto no mundo para fins específicos e delimitados, selecionados para atender às 

necessidades do modelador (uma interpretação das necessidades do sistema), ou, como diria 

Ranganathan, que serve aos seus propósitos. 

Ainda sobre o objeto sistema geral, há que se dizer que ele é um objeto 

concebido a priori e que só se pode reconhecer a partir do fenômeno que se deseja modelar. 

Embora pareça paradoxal22, este objeto parece-nos uma concepção artificial que encerra todas 

as características ótimas para uma boa representação, mas que à medida que projeto, 

finalidade e fenômeno, num dado espaço-tempo se encontram, podemos sistematizar as 

características, selecionando do objeto sistema geral as que de fato nos interessam e que são 

adequadas à representação do fenômeno. Assim o objeto sistema geral é a descrição do 

paradigma sistêmico que define: 

(...) um objecto que, num ambiente, dotado de finalidades, exerce uma 
actividade e vê a sua estrutura interna evoluir ao longo do tempo, sem que, 
no entanto perca a sua identidade única. (LE MOIGNE, 1977. p. 76) 

                                                 
20 Isomorfia: quando a correspondência entre referente e referido é exatamente igual, ou seja, todas as 
características de um estão no outro. No caso do objeto sistema geral e o modelo concebido a partir de um 
objeto, embora o objeto sistema geral possa ter outras características, atributos e propriedades, só utilizamos 
algumas, então a relação do modelo para o objeto sistema geral é de completa igualdade. 
21 Homomorfia: relação que se configura como uma correspondência entre referente e referido de modo não 
completo. As características de um não são necessariamente todas as características do outro. 
22 Esse paradoxo é expresso por Le Moigne “um método de investigação de um objecto que se teria de antemão, 
se não já encontrado, pelo menos conseguido definir, de tal maneira que se pudesse reconhecê-lo 
posteriormente!” (LE MOIGNE, 1977. p. 75) . Tal paradoxo fez com que muitos recusassem a teoria justamente 
por não parecer ter saída suficiente para o modo de definição do objeto sistema geral e da própria definição de 
sistemas construída por Bertalanffy.  Ao contrário de uma definição de partida, Le Moigne constrói e descreve a 
evolução de paradigmas integrando uns aos outros para conceber um paradigma sistêmico o qual descreve à 
partir de um ideograma que demonstra as funções e interações entre estrutura, evolução e atividade, ambiente e 
finalidades.  A essa descrição, ele batiza de Sistema Geral.   
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Essas características são infinitas e nem todas serão conhecidas. À medida que 

reconhecemos alguma característica do objeto no mundo, podemos encontrá-la no objeto 

sistema geral. A infinidade e a plasticidade dessa ferramenta de modelização é mesmo 

desafiadora e multidimensional. Não há limitações aparentes para ela, o que confere ao 

modelizador uma esfera ampliada das abordagens ortodoxas, mas mais limitadas à 

objetividade dos projetos das representações que opera. 

Um aspecto que não é pequeno e deve ser ressaltado é que mesmo sem 

intenção, podemos modelizar. Não modelizar pode ser mesmo uma forma consciente de 

inverter a infra-estrutura. Muitas vezes o apagamento é uma evidência da própria 

artificialidade da representação com tendências a uma naturalização da classificação como se 

através dela houvesse um reconhecimento de uma realidade e não a construção desta. Se por 

um lado quando modelizamos estamos tratando de uma intenção específica, atendendo a uma 

finalidade e não descrevendo o mundo real, quando falamos de infra-estrutura estamos nos 

referindo a outra instância, onde a intenção de modelização, proporcionada pela classificação 

ou padrão construído e adotado, cumpre apenas uma parte da missão. Todos os outros 

elementos da infra-estrutura estão em interação de algum modo para definir alguns padrões de 

convergência, frutos de negociações, e no processo podem deixar os resíduos que vão se 

acumular e produzir efeitos imprevisíveis. 

Estamos sustentando aqui que não existe uma consciência capaz de coordenar 

essa infra-estrutura, embora tenha idealizadores que prevejam alguns de seus aspectos e 

fatores desejáveis, mas que não conseguem prever e definir todo o funcionamento desses 

sistemas imbricados, tecnologias, dispositivos que integram a infra-estrutura. 

Padrões e classificações, não importa quão secas e formais em sua 
superfície, são matizadas pelos traços do trabalho político e social. 
Desejarmos ou não desinventar qualquer aspecto da complexa infra-estrutura 
de informação é uma questão política e pública. Porque isso raramente é 
posto em evidência, tiranias de vários tipos florescem. Algumas são tiranias 
da inércia – burocracia – mais do que políticas públicas explícitas. Outras 
são as vitórias silenciosas dos construtores de infra-estrutura inscrevendo 
suas políticas dentro dos sistemas. Outras ainda são quase acidentais – 
sistemas que se tornam tão complexos que nenhuma pessoa e nenhuma 
organização podem prever ou administrar boas políticas. (STAR e 
BOWKER, 2000. p. 49). 

O reconhecimento da instância de representação dividido em mundo fenomenal 

e esfera representacional pode ser observado também em Ranganathan e sua diferenciação 

entre o Universo do Conhecimento e o Universo dos Documentos. Ranganathan nos mostra 
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que o Universo do Conhecimento ou o Plano Ideacional é de fato uma esfera epistemológica 

importante para a organização das disciplinas fundamentais, das classes e categorias 

principais. Lá estariam os fundamentos das idéias. O Universo dos Documentos seria, então, 

onde os pensamentos e os conceitos se misturam formando os assuntos num movimento de 

interação e integração de conhecimentos, conceitos e assuntos. Os documentos vão se 

formando através da operação dos assuntos e seguem uma lógica que Ranganathan propõe na 

Espiral de Desenvolvimento de Assuntos. Não limita nem um nem o outro plano à 

imobilidade, mostrando que são ambientes dinâmicos em expansão e evolução, comportando 

suas negativas. Mas não significa que os rearranjos e diversidades no pensamento e na forma 

de ordenar os conceitos e o conhecimento sejam indesejáveis ou confissões de erro, mas 

possibilidades de acerto. Sobre o Universo do Conhecimento ele diz: 

1. O número de entidades [classes] conhecidas em qualquer momento 
deve ser finito. 

2. O número de entidades [classes] não conhecidas em qualquer 
momento é infinito 

3. Algumas das entidades [classes] não conhecidas em qualquer 
momento serão conhecidas em algum momento de tempos em 
tempos no futuro. (RANGANATHAN, 1957. p. 100) 

 

No Prolegomena à teoria da classificação facetada, após ter feito essas 

ponderações sobre a dinâmica e a infinitude do Universo do Conhecimento, ele questiona a 

validade do uso do termo entidade para se referir aos elementos deste Universo. Chama as 

classes de pseudo-entidades e depois se questiona se não seria mais apropriado o uso de 

Classes ao invés de Entidades. Essa é uma diferença significativa no arranjo, pois tudo passa a 

ser classe e essa diferença entre classe e pseudo-entidade tende a desaparecer ou pelo menos a 

não fazer diferença. Um dos cânones que permite operar essas características de infinitude, 

exaustividade e dinâmica de ambos universos é o de Hospitalidade. O cânone da 

Hospitalidade se presta a favorecer a evolução do Universo do Conhecimento e dos 

Documentos, para que não seja necessária a ruptura brusca com a estrutura classificatória. Um 

dos fatores que impede essa ruptura é a notação, a qual não elaboraremos mais que o 

necessário aqui, por estarmos mais interessados nas questões referentes à organização do 

conhecimento em seus aspectos nocionais e formais, bem como nos aspectos semânticos e 

epistemológicos. A título de curiosidade, porém, a notação pode nos oferecer uma rígida 

estrutura se não admite números decimais ou formas de acrescentarmos números 
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intermediários – ou ainda letras – ao arranjo. Se só admitíssemos números inteiros (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7...) ao arranjo, seríamos obrigados a quebrar de vez a estrutura para acomodarmos um 

outro assunto de mesmo nível. No entanto se permitimos o acréscimo interno (1.2, 1.3, 1.3.1, 

1.3.2...) já nos dá maior mobilidade quando o assunto é pertinente a uma classe de número 

inteiro, mas se diferencia dela própria merecendo um lugar na sua especificidade. Caso a nova 

área seja equivalente ao primeiro nível da tabela, uma reorganização total é necessária. Por 

isso é freqüente que algumas tabelas reservem toda uma classe principal para um novo 

assunto que venha a surgir e necessite de uma acomodação. 

A notação permite que incluamos ou excluamos novos conhecimentos à 

estrutura classificatória sem com isso obrigar-nos a quebrar as estruturas vigentes. Isso 

permite o que Campos observa: 

(...) essa dinâmica, esse movimento constante e a possibilidade também de 
constantes modificações no Universo do Conhecimento e de Assuntos, que 
influenciam o Universo do Trabalho da Classificação. (CAMPOS, 2001. p. 
44). 

Um esquema de Classificação do Conhecimento deve prover: 

1. Um número indefinido e grande de classes, tendendo ao infinito para 
podermos usar. 

2. A criação de qualquer número de novas classes como e quando 
forem necessárias. 

3. A acomodação das novas classes em um esquema sem violência aos 
Cânones da Seqüência Filiatória e Seqüência Útil sem a necessidade 
de mudar o que já existe no número das classes. 
(RANGANATHAN, 1957. p. 102) 

 

Sobre o Universo do Conhecimento, Ranganathan reconhece um grande 

desafio, especialmente para a notação. Representar a partir do Universo do Conhecimento é 

representar em um universo multidimensional. Não se pode conhecer nem a extensão e nem o 

número de classes e dimensões do Universo do Conhecimento. Os sistemas notacionais são 

necessariamente lineares e unidimensionais, pela sua própria função que é mecanizar os 

arranjos numa linha. As razões são operacionais, e se colocam pela facilidade de organizar 

livros em estantes. (RANGANATHAN, 1957. p. 145) 

O problema pode se complexar com o conhecimento disponível em rede o que 

talvez requeira uma nova notação a partir dos hiperdocumentos, pois como podemos ver em 

Campos (2001), em sua tese de doutorado, uma nova autoria se funda na observação das redes 
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de nós conceituais de um projeto de hiperdocumento fechado. É preciso uma forma de 

controle para que não se perca o sentido da comunicação do ponto de vista do autor. Campos 

nos fala da necessidade da atenção ao processo de modelização tanto por parte de quem 

modela o conteúdo quanto de quem modela a forma do hiperdocumento quando não são o 

mesmo profissional, e que eles devem estar atentos também para o que desejam comunicar. 

Esse alerta também parece valer para os hiperdocumentos abertos cujo controle das estruturas 

internas e das ligações externas dos nós conceituais com outros hiperdocumentos (ao menos 

em alguns níveis) e suas lógicas internas de inter-relações fica mais difícil, senão mesmo 

impossível. Os nós conceituais devem ser unívocos a uma definição conceitual, a fim de 

estabilizar a comunicação, sem permitir muitas variações de sentido, o que causaria alguma 

confusão. 

O problema mesmo com essa questão do controle dos significados, aplicada a 

partir da terminologia, é justamente o sacrifício da riqueza semântica e do cerceamento rígido 

das migrações entre contextos disciplinares diferentes, tão ao gosto de Morin, o que realmente 

permite a regeneração dos sentidos primeiros que suscitam dos resíduos culturais, das forças 

não conscientes do pensamento e freqüentemente traduzidas pelo simbólico e a linguagem, 

como vemos a partir de estudos de Freud, Lacan, Jung e outros. Nem tudo o que pretendemos 

dizer dizemos, nem tudo o que pretendemos excluir de um dito conseguimos. Se para algum 

nível da máquina, da automação e da robótica essa univocidade é permitida, e mais ainda 

desejada, e talvez mesmo obrigatória, é no nível humano que as inúmeras perspectivas de 

compreensão, significação, relativização e ponderação complexam o intento. Essa 

complexidade torna difícil mesmo a abstração de que existem níveis e escalas, finalidades 

para as representações, como é dito na Teoria do Sistema Geral, em que essas permissões são 

desejadas em função da operacionalização dos modelos e suas aplicações. A diferença entre 

esse método de modelização e outros é que ele não advoga a legitimidade única e ótima de 

seus efeitos, mas muito mais, confessa com franqueza e transparência os seus objetivos, pela 

declaração explícita de seus posicionamentos. (LE MOIGNE, 1977) 

É importante percebermos na questão da representação o seu poder de 

estabelecer uma ordem e um discurso no universo do conhecimento e dos documentos. As 

classificações que utilizamos como dispositivos de organização na infra-estrutura de 

informação são conformadoras e /ou conservadoras de discursos que formatam a realidade 

experimental do sujeito e tentam estabilizá-lo conceitual e /ou cognitivamente. Por sua função 
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padronizadora incrementa a comparação entre diferentes culturas, instituições, povos etc. se 

estes adotam os padrões e as classificações imersas junto com a infra-estrutura como um 

princípio comum. Essa característica permite a viabilização de aferições e comparações que 

transformam as pesquisas de um país ou de um grupo em dados comutáveis, computáveis, e 

comparáveis. Esses dados podem ser tratados por meta-classificações, dispositivos de 

aferição, avaliação e validação, sendo trabalhados a partir da comparação, por exemplo. 

(...) embora os computadores se configurem num incentivo às linguagens 
padronizadas, diferentes agências desenvolveram seus próprios sistemas 
“com o resultado eles não puderam coletar dados comparáveis de múltiplas 
agências, ou mesmo entre agências internamente”. (...) Classificações são 
(...) um meio muito efetivo de representar conhecimento sobre o domínio do 
discurso. (BOWKER e STAR, 2000. p. 243) 

Tornar os dados entre diferentes agências de um mesmo sistema comutáveis e 

comparáveis é uma importante característica das estruturas de informação e um fator crucial 

para o movimento administrativo da Ciência, como veremos um pouco mais adiante. Nesse 

sentido, a observação de uma área de atuação profissional ou científica a partir da infra-

estrutura de informação é observar suas construções classificatórias e padronizadoras, pois, 

como mostram Bowker e Star (2000), 

Uma classificação de trabalho [que promove a enfermagem enquanto classe 
profissional, por exemplo] se torna um ator político na tentativa de 
estabelecer um poder em nível abrangente no âmbito institucional e 
histórico. (BOWKER e STAR, 2000. p. 253) 

Com essa perspectiva em mente percebemos a relação profícua da idealização 

e elaboração dos dispositivos de infra-estrutura os quais se configuram como padrões e 

classificações. Também nos chama a atenção a afirmação de Caraça (2003) quando diz que 

existe uma diferença entre organizar o conhecimento científico para a ciência e o 

conhecimento científico para a política de ciência e tecnologia. Ressaltamos assim a 

finalidade como um dos maiores fatores determinantes da construção de uma classificação ou 

de um padrão. Esse aspecto, vamos elaborar mais a frente na próxima sessão. 

2.4  A INTELIGÊNCIA CIENTÍFICA COMO PRINCÍPIO DE GESTÃO 
ESTRATÉGICA 

 

Nesse movimento de mapeamento dos aportes teóricos – aos quais 

utilizaremos, ora para descrever, ora para construir, ora para conceber e projetar os objetos de 

nossa análise e observar seus comportamentos e possibilidades – falta-nos ainda reconhecer 

uma instância da ciência que não é própria do dia-a-dia idealizado da ciência como a 
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concebemos de um modo geral, mas que vem ganhando força ao longo do tempo, sendo 

mesmo responsável pela geração de recursos para seguir caminho na investigação científica.  

Mas em sua origem essa trajetória, que modifica a Ciência e atribui a ela um 

sentido social e depois estratégico, tem uma marca profunda na modificação das relações de 

poder e de construção de discursos nas sociedades atuais. O papel das representações do 

conhecimento e da informação se modificam juntamente com a relação entre as instâncias 

Estado, Ciência e Sociedade. Podemos compreender essas modificações recuperando mesmo 

sua trajetória. É na década de 30, sob uma “concepção social da ciência”, que a 

responsabilidade social dos cientistas e das ciências entra em questão com ênfase na discussão 

que envolvia a comunicação científica, naquele tempo caótica. Na década de 60 a ênfase recai 

sobre os produtos da atividade científica e sua possibilidade “plausível de leituras e 

intervenções externas e quantitativas”. Nesse sentido, a avaliação das atividades e dos 

produtos científicos toma a forma de um agregador de valor pelo seu uso estratégico ou pela 

sua potência de geração de capital. Esse é o modelo estratégico da “big science”, “que 

aumentará o papel da gestão científica, no processo de geração e aplicação dos 

conhecimentos”, conforme González de Gómez (2003). 

(...) assim, em função da intervenção político-administrativa em 
planejamento, gestão, monitoramento e avaliação das atividades e dos 
resultados de empreendimentos científicos - complexos e em grande escala -, 
que começará a ganhar vulto a leitura “científica” dos parâmetros externos e 
observáveis da produção científica, das instituições de pesquisa e 
pesquisadores. A inteligência científica (Weinberg, 1963) não seria agora 
uma objetivação das competências dos cientistas, mas a expressão de uma 
“filosofia administrativa” (Weinberg, 1995) que vai enfatizar esse olhar 
objetivador sobre as comunidades. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003. p. 62) 

Com essa idéia de Inteligência Científica vemos o papel do Estado e das 

instituições ganharem força à medida que pensam estrategicamente o uso da ciência, não mais 

social no sentido mais bem intencionado da política – que envolve principalmente um 

conceito por demais ambíguo como o bem comum – e de seus produtos. A Inteligência 

Científica aplica seus movimentos reguladores, como aqueles apontados por Foucault, na 

validação ou cassação do discurso proferido ao mesmo tempo a favor e contra essa Big 

Science – cuja construção é concomitante e, em certos limites, evolucionária – e de tudo o que 

o envolve e amplia. 

O papel crescente da ciência no funcionamento da economia e da sociedade 
contribuiu, pois, para clarificar a diferença entre as finalidades da prática 
científica – a procura da verdade – e as da administração (em geral e da 
ciência em particular) – a procura da utilidade. É da tensão entre estes 
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valores, da luta entre elementos individuais e coletivos, ou seja, do contínuo 
processo de reconciliação entre duas actividades, que resultam motivações 
no sentido de gerar processos mais racionais de tomada de decisão. No 
entanto, a escolha é sempre um atributo da governação “O que informa a 
decisão política não a forma, porém” (Salomon, 1970). (CARAÇA, 2003. p. 
67) 

Embora careçam de problematização essa verdade que a Ciência busca e a 

utilidade que a Administração busca, consideramos interessante o entendimento não óbvio e 

por isso mesmo, talvez, motivo de tanta polêmica – que é a finalidade das classificações de 

ciência e seu uso para um ou múltiplos fins, em um ou outro contexto sem que seja em 

princípio utilizada para todas as finalidades e contextos. No fim da citação, porém, vemos que 

a decisão final é de cunho político-administrativo, o que pode invalidar e inviabilizar o uso de 

tabelas de classificação de cunho principalmente epistemológico e filosófico na administração 

de aspectos pragmáticos, estratégicos e políticos, por falta de adequação às finalidades 

administrativas. 

O papel das Instituições como um braço articulado – mais ou menos (mas 

certamente) relacionado com o Estado – ganha força. Passa mesmo a ser o gerador das 

demandas de construção dos nichos de interesse científico, das formações de incentivos e dos 

próprios dispositivos reguladores, avaliadores e validadores, que estarão imersos e encerrados 

no seio de uma infra-estrutura. Essa infra-estrutura agora pode ser de larga escala (BOWKER 

e STAR, 2000), padronizando e classificando, tornando o controle comunicável e 

interoperável, e ampliando seus potenciais de dominação e regulação. Esses dispositivos 

ganham o mundo como um modelo, que segue um padrão mais ou menos hegemônico, salvo 

alguma adaptação local, em todo o mundo que deseja se adequar à categoria Ciência 

Ocidental. 

O que nos parece interessante observar nessa esfera da política administrativa 

da Ciência é justamente que existe uma outra Ciência que não é a Ciência idealista e 

comprometida com o bem comum, com a cooperação, com a Ciência no seu sentido clássico. 

Existe uma ciência que é operacional e operacionalizante, que é institucional, é engajada e é 

sobretudo política. E o mais importante, longe de lançar as bases para uma avaliação da 

esquizofrenia ou do mau-caratismo científico, estamos pensando na complexidade da Ciência 

em seus aspectos tanto operacionais e pragmáticos quanto em seus pontos de partida 

epistemológicos e clássicos. Parece-nos necessário observar essa aparente dicotomia 

esquizofrênica como uma complementaridade virtuosa. Não algo a ser apagado, mas algo a 
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ser racionalizado e evidenciado a bem da transparência do projeto e possibilitando o uso dessa 

focalização de modo estratégico do ponto de vista social e não apenas como instrumento 

político da governança. 

Ainda nesse caminho de observar processos administrativos da Ciência, 

voltamos a Caraça (2003) observando as relações entre poder e ciência: “O poder é um misto 

de violência e de autoridade”, define, e continua dizendo que a “violência é a capacidade de 

agir sobre pessoas ou coisas. (...) [está ligada] com a possibilidade de manipulação da 

dimensão material”. A autoridade “é a capacidade de influenciar a evolução do sistema”. (...) 

[está ligada] à possibilidade de operar na dimensão imaterial. Sintetiza dizendo que o poder é 

a “capacidade de comandar a actividade de um sistema” (p.65). Em sua análise, Caraça ainda 

coloca três tipos de relações entre poder e ciência: 

O poder da ciência mede-se pelo peso dos temas científicos nas questões 
relevantes para a sociedade a que respeitam. O poder da ciência não é, pois, 
ditado primariamente pela intensidade das actividades científicas e 
tecnológicas a nível nacional (esta é mais o seu reflexo), mas antes pela 
percepção do poder quanto à importância da ciência e da tecnologia para a 
consolidação e sobrevivência do sistema. O reconhecimento do status de 
cientistas eminentes e a proximidade do poder (político e económico) de 
conselheiros científicos são bons indicadores do valor social da ciência e , ao 
mesmo tempo, instrumentos importantes do seu revigoramento. 

O poder na ciência, por outro lado, corresponde ao importante exercício de 
assegurar normas de funcionamento e de regular conflitos de competência na 
comunidade científica. Muitas vezes, uma conjugação peculiar de factores 
motiva que certas instituições científicas, durantes determinados períodos, 
pareçam imunes aos “vícios” de outras organizações existentes na mesma 
sociedade. Mas, mais freqüentemente, tal não se verifica. Os “oásis” onde se 
faz investigação científica não duram mais que os breves períodos em que o 
entusiasmo gerado pelos seus promotores consegue esbater os 
procedimentos estatuídos. 

Por último, o poder com ciência, o poder científico, a aspiração de tantas 
boas e piedosas almas, designa-se também por “poder iluminado”. Na 
realidade, a ciência é um campo cognitivo em expansão no mundo moderno 
e o poder, para se exercer, tem de utilizar conhecimentos científicos, como 
se disse atrás. Mas tal não signifca que o processo de tomada de decisão seja 
um processo científico, nem que os aspectos cognitivos não científicos 
relacionados com uma dada questão devam ser ignorados. A ciência não 
detém o monopólio da criação dos significados que levam à formação de 
uma cultura. (CARAÇA, 2003. p. 66) 

Essas ponderações parecem corroborar nossos caminhos até o momento e 

mostram por outras vias os cerceamentos e validações do discurso, o uso contingenciador e 

coercitivo de dispositivos – tanto quanto seus aspectos facilitadores e azeitadores dos 

processos – para fazer convergir ações, informações, produções e práticas mediados pelas 
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infra-estruturas, tais como as apresentamos. Sem necessariamente esmiuçar essa instância do 

poder e da ciência, parece-nos importante tê-la em mente ao avaliar a construção de 

instrumentos e dispositivos que serão utilizados como reguladores, formatadores, 

contingenciadores e conversores dos discursos da ciência e as possibilidades concretas de 

inserção no jogo político, do conflito, da validação e da cooperação com a ciência no país e 

em nível internacional. 
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3  DOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO OBJETO 

 
 

Nosso objeto de pesquisa é um construto teórico que é perpassado por um viés 

institucional, um viés da comunidade profissional e de prática, e pelo viés individual do 

pesquisador. Assim passaremos a descrever o campo empírico, tratando de observar os pontos 

de contato entre os três vieses mencionados na construção desse objeto complexo. 

Estamos focando na Ciência da Informação como exemplo de área do 

conhecimento representado na tabela de áreas do conhecimento do CNPq e assim considerada 

como destino de projetos de pesquisa oriundos de diversas áreas, inclusive das subáreas 

reconhecidas da Ciência da Informação: Biblioteconomia e Arquivologia. As relações que 

vamos estudar são pertinentes ao sistema de gestão de Ciência e Tecnologia do nosso país. 

Em outros países e locais há dimensões completamente diferentes cuja semelhança pode ser 

até identificada, mas não nos cabe, nesse momento generalizar. A comparação pode ocorrer 

vez por outra, mas de modo localizado e ilustrativo. 

O CNPq como exemplo institucional de órgão oficial, gerador de políticas, de 

fomento e gestão de Ciência e Tecnologia em nível administrativo e estratégico no país, será 

apresentado também como um gerador e usuário de dispositivos de infra-estrutura de 

informação: a própria Tabela de Áreas do Conhecimento. Para analisarmos o que diz a 

Ciência da Informação – enquanto área do conhecimento, representada na Tabela de Área –, 

vamos observar o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), 

evento dos mais importantes, para onde converge parte expressiva da intelligentsia23 da área. 

É organizado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da 

Informação (ANCIB) e cobre pelo menos 11 anos de pesquisa em Ciência da Informação, o 

que lhe confere inequívoca legitimidade discursiva. Em última análise ficará o pesquisador 

cujo discurso será uma síntese de sua expressão no ENANCIB, através de seu trabalho e sua 

figuração nos grupos de pesquisa e inscrição de seus projetos no CNPq. 

                                                 
23 Termo que descreve o conjunto de intelectuais tratado como classe; vem da classe dos intelectuais russa do 
século XIX em especial a sua vanguarda política. Assim, por derivação de sentido, tornou-se a vanguarda 
intelectual e artística de qualquer país.  Aqui está sendo reinterpretado para a parte da intelligentsia do Brasil que 
tem a ver com a Ciência da Informação. (Ver dicionário Houaiss, Aurélio etc.) 
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O que estaremos olhando, mais do que cada uma das instâncias analisadas, será 

a coadunação de suas ações e de seus projetos com os instrumentos de organização 

institucionais, pela via do CNPq e até mesmo dos Grupos temáticos do ENANCIB. 

Nossa descrição dos objetos preferiu tomar o discurso institucional ou o ponto 

de vista de si mesmo (self) e, quando necessário, intervir de modo crítico, muito porque não há 

necessidade de se polemizar ou problematizar as instituições para observarmos o que estamos 

nos propondo. Partimos do pressuposto de que todas as instituições têm polêmicas intrínsecas 

e suas constituições são fruto destas polêmica, jogos políticos, embate de forças. Permitimo-

nos encerrar essas problemáticas numa caixa-preta, não para recusá-las ou ignorá-las em seus 

efeitos, mas para que não tenhamos que lidar com ela no momento. Em outras palavras, 

usamos o poder de focalização das redes e das classificações para selecionar o que vamos 

valorizar. O que nos interessa no momento é situar o leitor na imagem que essas instituições 

desejam ter no cenário onde atuam. Freqüentemente essa imagem é a que se torna 

hegemônica, ainda que muitos discordem de determinados aspectos dela.  

3.1  ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - 
ENANCIB 

 

O ENANCIB é um evento, realizado pela Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-graduação em Ciência da Informação [e Biblioteconomia24] que, como podemos observar 

no próprio site da instituição, é descrito como a reunião dos trabalhos mais relevantes da área. 

Os trabalhos apresentados nos ENANCIBs refletem o estado da arte na 
pesquisa em Ciência da Informação que vem sendo conduzida nos diversos 
programas de pós-graduação e instituições ligadas à área e demonstram o 
avanço do conhecimento até aquele momento. (ANCIB, 2006) 

Em sua sexta edição atualmente, o evento se iniciou em 1994, com um número 

reduzido de trabalhos, e vem se repetindo a intervalos irregulares, mas com número 

expressivo de trabalhos apresentados. 

                                                 
24 É importante notar, como já lembra Lídia Freitas, em sua tese de doutorado (2003), o emudecimento 
recentemente assumido da Biblioteconomia no âmbito da Ciência da Informação, representado pelo B residual 
do nome da ANCIB. Esse movimento culmina agora com a proposta de elevação da Biblioteconomia à Área do 
Conhecimento do CNPq em mesmo nível da Ciência da Informação. Essa questão suscitou uma série de 
discussões em torno justamente dos pressupostos epistemológicos e pragmáticos da construção dessa tabela de 
área. O mote da discussão parece ser: o que pode ser epistemologicamente correto, politicamente parece ser 
equivocado. Voltaremos a isso no decorrer da dissertação, embora não seja um dos nossos focos principais de 
construção de objeto. 
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O primeiro ENANCIB foi realizado pela Pós-graduação em Ciência da 

Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, em 1994 

e contou com 23 trabalhos divididos em sete grupos temáticos. O segundo ENANCIB foi 

realizado pelo Departamento de Biblioteconomia e Ciência da Informação da PUC de 

Campinas (PUCCAMP), em 1995, em Valinhos, interior de São Paulo, e contou com 56 

trabalhos distribuídos em 6 grupos temáticos. O terceiro foi realizado pelo Convênio do 

Instituto Brasileiro de Informação para Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (MCT/ IBICT – UFRJ/ ECO), no Rio de Janeiro em 1997, e contou com 135 

resumos publicados nos anais, distribuídos por 6 grupos temáticos. O quarto ENANCIB 

ocorreu em Brasília – DF, e foi uma realização da Pós-graduação em Ciência da Informação 

da Universidade de Brasília em 2000, e teve um tema central “Conhecimento para o século 

XXI: a pesquisa na construção da Sociedade da Informação”. O número de trabalhos foi bem 

superior aos anteriores num total de 250, distribuídos por oito grupos temáticos. 

Aproximadamente 24 desses trabalhos, segundo os anais eletrônicos de 2000, são palestras. O 

quinto ENANCIB foi realizado em Belo Horizonte, de novo pela UFMG, em 2003, com o 

tema central “Informação, conhecimento e transdisciplinaridade: desafios do milênio” e 

contou com 139 trabalhos distribuídos por oito grupos temáticos. Em 2005, teve lugar em 

Florianópolis o sexto evento, que tratava da “Política científica e os desafios da sociedade da 

informação”. Esse último evento contou com 125 trabalhos distribuídos por sete grupos 

temáticos. 

Ao todo são 719 trabalhos dos quais selecionaremos os que fizeram parte dos 

quatro primeiros anos (1994-2000) e aos quais pretendemos imprimir um tratamento de 

indexação, a fim de reconstituir tematicamente os Grupos de Trabalho. Esses GTs tem como 

principal função reunir através de uma pré-classificação os trabalhos quando são submetidos. 

Será feita uma proposta de adequação temática para que trabalhemos por linhas temáticas ao 

invés de Grupos de Trabalho, como será mostrado mais a diante no capítulo dedicado à 

metodologia. Isso ocorre pela identificação de problemas metodológicos na avaliação 

temática ao longo dos anos. A indexação dará uma idéia dos assuntos discutidos pela área 

naquele ano e mais amplamente ao longo de toda a existência do evento. O ENANCIB, por 

sua importância e reconhecimento público, representa para nós o que a Ciência da Informação 

vem dizendo em sua construção de si mesma e em sua construção da realidade a qual 

influencia no Brasil e em suas relações transnacionais. Seja no âmbito de construção de seu 
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objeto, de seu ambiente, de suas relações epistemológicas e políticas, de sua constituição de si 

mesma, enfim em sua complexidade. A isso chamaremos discurso de área.  

 

3.2  CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
TECNOLÓGICO – CNPQ 

 
 

O CNPq é uma “Fundação25, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), para o apoio a pesquisa brasileira” (CNPq, 2006). Sua idealização remonta bem antes 

a sua criação pela lei 1.310 de 15 de Janeiro de 1951. Desde os anos 20 integrantes da 

Academia Brasileira de Ciência (ABC) já falavam na criação de uma entidade específica, em 

nível governamental para fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico no país. Um 

Conselho de Pesquisas foi proposto em 1931, mas é apenas depois da Segunda Grande Guerra 

– aliás, um impulsionador paradoxal dos avanços tecnológicos e científicos no mundo – com 

o enorme interesse pelas pesquisas científicas, ganhando inclusive a etiqueta estratégica, que, 

em 1946, o Almirante Engenheiro Álvaro Alberto Motta e Silva26 propôs por intermédio da 

ABC a criação do Conselho Nacional de Pesquisa. Em 1949, foi instaurada uma comissão 

para discussão da criação do Conselho e, em 1951 finalmente, é criado o CNPq pela Lei a 

qual Álvaro Motta e Silva chamava de a “Lei Áurea da pesquisa no Brasil” (CNPq, 2006 a). 

A missão do CNPq é de fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico 

do país e contribuir na formulação das políticas nacionais de Ciência e Tecnologia (C&T). 

Contribuindo diretamente para a formação de pesquisadores (mestres, doutores e especialistas 

em várias áreas de conhecimento), o CNPq é, desde sua criação até hoje, uma das maiores e 

mais sólidas estruturas públicas de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) dos países 

em desenvolvimento. (CNPq, 2006). 

O CNPq por sua missão e sua destinação é um dos agentes mais expressivos na 

estrutura de Inteligência Científica, a qual mencionamos no quadro teórico, e conta com uma 

infra-estrutura de C,T&I que se utiliza das tecnologias, das abordagens teóricas filosóficas, 

empíricas e pragmáticas na sua construção e regulação do mercado – nacional e internacional 

– e da estrutura de CT&I no país. 

                                                 
25 Na última versão do site (14/08/2006)  o CNPq aparece como uma “Agência vinculada ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia”. 
26 Representante da comissão de Energia Atômica do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 
(ONU) que fora recém-criada. 



 63 

3.2.1  Infra-estrutura de informação no CNPq 

 

Na construção dessa infra-estrutura, estão presentes uma série de dispositivos, 

negociados em nível nacional e internacional, padrões e classificações, necessários à 

organização, gestão e comunicação da informação e dos conhecimentos. A partir – e na 

utilização – desses dispositivos são estabelecidos critérios de avaliação, destinação de 

fomento de acordo com a elaboração das políticas e metas de CT&I. Isso confere aos 

dispositivos construídos com essa finalidade, um caráter privilegiado de influenciador do 

poder decisório, partilhado pela sociedade nas suas expressões individuais e /ou coletivas, 

institucionais, públicas ou privadas, políticas e econômicas, numa zona de constante 

negociação, em geral mais conflituosa que afetuosa, porém quente e viva de transformações e 

revoluções. Assim os conselhos e grupos de trabalho são freqüentemente acionados para dar 

seu parecer aos projetos propostos e seus desdobramentos. Os pareceres de consultores ad hoc 

parecem ser o contraponto qualitativo às análises de tendência, freqüentemente quantitativas 

que são utilizadas para descrever uma massa de informações tão grande quanto o banco de 

dados de projetos de pesquisas, trabalhos, artigos, cursos etc. que são classificados por dia no 

atendimento aos editais de fomento os quais a instituição promove e dos quais também 

participa. 

3.2.1.1 Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq 

 

Entre os dispositivos utilizados para a comunicação entre pesquisador e 

instituição e entre instituições está a Tabela de Áreas do Conhecimento, construída como um 

instrumento de alocação de projetos de pesquisa entre outros itens por parte dos pesquisadores 

em relação às áreas do conhecimento disponíveis. O processo de entrada dos projetos no 

CNPq passa pela tabela de um jeito ou de outro e ele funciona como um filtro lógico que os 

encaminha aos comitês, aos grupos de trabalho adequados, os projetos e pedidos de bolsa de 

pesquisa, bolsas de aperfeiçoamento no Brasil e no exterior etc.. Não se pode ignorar porém 

que, além de ser um instrumento de comunicação poderoso entre comunidade científica e a 

esfera da governança, é também um forte gerador de indicadores de ciência e tecnologia que 

podem não determinar essa ou aquela política, mas apresentam potencial para influenciá-la. 

Essa tabela possui três versões, até os dias de hoje, e agora passa por uma 

revisão e reavaliação, para atender os novos parâmetros do conhecimento cujos critérios 
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dinâmicos e plásticos apresentam adequações necessárias, face ao dinamismo próprio da 

pragmática da ciência: publicações, migrações inter e transdisciplinares, novas ciências em 

construção, novos objetos limítrofes etc. Tudo isso ocorrendo numa velocidade vertiginosa e 

crescente que acaba por não nos deixa o tempo para refletir e avaliar sua própria necessidade. 

Pensar uma tabela de área com princípios epistemológicos é um trabalho 

difícil, complexo e delicado, sobretudo quando muitas vezes não nos damos conta das 

deformações e resistências provocadas pelos efeitos das políticas, das crenças, das 

cientificidades, enfim, o quantum de irracionalidade que reside como parte inalienável de 

nossa possibilidade de racionalidade. O que se chama de irracionalidade aqui é justamente o 

que escapa a lógica a que se propõe tal tabela cuja finalidade está definida segundo a 

apresentação da versão impressa da Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq em vigência 

e que diz que  

A Classificação das Áreas do Conhecimento tem finalidade eminentemente 
prática, objetivando proporcionar aos órgãos que atuam em ciência e 
tecnologia uma maneira ágil e funcional de agregar suas informações. A 
Classificação permite, primordialmente, sistematizar informações sobre o 
desenvolvimento científico e tecnológico, especialmente aquelas 
concernentes a projetos de pesquisa e recursos humanos. (CNPq, 1984) 

O mesmo prefácio também indica a vantagem de uma padronização entre as 

tabelas usadas pelas principais agências de fomento e instituições que atuam em Ciência e 

Tecnologia no país, destacando como principais as seguintes ações: 

- padronizar a terminologia utilizada pelas agências financiadoras; 

- agregar, de forma compatível, as ações dos diferentes órgãos, fornecendo 
dados globais de atuação do governo no setor; 

- levantar o potencial de recursos humanos no país nas diversas 
especialidades; 

- identificar o estágio de desenvolvimento das várias áreas, fazer previsões e 
planejar ações futuras. (CNPq, 1984) 

Está clara então a preocupação com a padronização de terminologia nas áreas, 

o mapeamento de ações e geração de políticas, avaliação e demonstração dos principais focos 

de atuação e a geração de recursos humanos – preocupações compatíveis com o nível 

estratégico e administrativo da Ciência que neste trabalho chamamos com Weinberg de 

Inteligência Científica. 

A nova proposta de Tabela de Áreas do Conhecimento tem uma visão um 

pouco diferente da anterior: 
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A Tabela das Áreas do Conhecimento adotada por órgãos atuantes em ciência, 

tecnologia, cultura, arte e inovação é um instrumento para organizar informações visando 

implementar, administrar e avaliar seus programas e atividades. A Tabela orienta os usuários 

dessas agências a situarem suas atividades no quadro geral da produção e aplicação do 

conhecimento. 

A classificação das áreas do conhecimento expressa na Tabela não é 
concebida para organizar comitês assessores das agências de fomento. 
Tomando a Tabela como referência, as agências organizam mecanismos de 
avaliação por pares conforme suas necessidades e possibilidades. A Tabela 
também não determina a distribuição de recursos para o fomento, não impõe 
revisões em programas curriculares das instituições de ensino, não visa 
alterar a classificação de acervos bibliográficos e documentais, não serve 
para designar atividades profissionais nem é estabelecida para organizar as 
estatísticas nacionais de ciência e tecnologia. (CNPq, 2006) 

Essas informações no prefácio supracitado da versão impressa da proposta em 

discussão parecem ter alguns problemas pela tentativa de delimitação do poder de ação da 

própria Tabela no seu uso. Esses problemas serão mais bem tratados no decorrer da análise 

em função de suas atuações desde a entrada dos projetos e classificações de produção 

científica até o uso dos dados assim organizados e classificados no estabelecimento de estudos 

estatísticos em torno da produção do país e também da organização do fomento. 

A Tabela em vigor se divide em quatro níveis: Grande Área, Área, Subárea e 

Especialidade. As Grandes Áreas são: 

• Ciências Exatas e da Terra 
• Ciências Biológicas 
• Engenharias 
• Ciências da Saúde 
• Ciências Agrárias 
• Ciências Sociais Aplicadas 
• Ciências Humanas 
• Lingüística, Letras e Artes  

 

É interessante notar que em algum momento o qual não nos foi possível 

precisar, a Grande Área “Outros” foi incorporada ao arranjo. No prefácio da versão impressa 

de 1984, não existe tal categoria, portanto concluímos que foi incorporada ao longo de sua 

utilização, para dar conta dos estudos mais novos, das áreas que foram surgindo e para as 

quais não havia Grande Área adequada. Essa categoria atualmente conta com vinte e três 

“Áreas”. As demais divisões encontram-se no site do CNPq. Tomaremos apenas a área que 
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nos interessa, a Ciência da Informação, a qual trataremos de modo mais detalhado neste 

trabalho: 

• Ciências Sociais Aplicadas 
o Ciência da Informação 

� Teoria da Informação 
� Biblioteconomia 
� Arquivologia 

 

Nesse movimento, Biblioteconomia e Arquivologia são tratadas como 

Subáreas da Ciência da Informação. 

Na nova proposta revista e já disponível para análise da comunidade científica, 

no site do CNPq http://www.memoria.cnpq.br/areas/cee/proposta.htm, veremos a nova 

configuração que eleva à posição de área as antigas subáreas Biblioteconomia e Arquivologia 

(ver Quadro 1). 

 

 
Quadro 1 - Proposta da TAC para a antiga área de Ciência da Informação. 

FONTE: CNPq: http://www.cnpq.br 

As três áreas, então, passam a ter essa configuração separadas com suas 

próprias subáreas cuja conformação também foi alterada se compararmos com o Quadro 2, 

que é como a TAC está configurada hoje: 

 

7. Grande Área – Ciências Socialmente Aplicáveis 

9. Área - Ciência da Informação 
Fundamentos da Ciência da Informação 
Gestão da Informação 
Tecnologias da Informação 
Informação Especializada 

10. Área - Biblioteconomia 
Fundamentos da Biblioteconomia 
Gestão de Sistemas, Unidades e Recursos de Informação 
Técnicas de Tratamento Documental 
Documentação Especializada 

11. Área - Arquivologia 
Fundamentos da Arquivologia 
Gestão Arquivística 
Técnicas Arquivísticas 
Arquivologia Especializada 
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6.00.00.00-7 Ciências Sociais Aplicadas 
6.07.00.00-9 Ciência da Informação 
6.07.01.00-5 Teoria da Informação 
6.07.01.01-3 Teoria Geral da Informação 
6.07.01.02-1 Processos da Comunicação 
6.07.01.03-0 Representação da Informação 
6.07.02.00-1 Biblioteconomia 
6.07.02.01-0 Teoria da Classificação 
6.07.02.02-8 Métodos Quantitativos. Bibliometria 
6.07.02.03-6 Técnicas de Recuperação de Informação 
6.07.02.04-4 Processos de Disseminação da Informação 
6.07.03.00-8 Arquivologia 
6.07.03.01-6 Organização de Arquivos 

Quadro 2 - Estrato da Tabela de Áreas do Conhecimento em vigor 

FONTE: CNPq: http://www.cnpq.br/areasconhecimento/6.htm 

Também foram modificadas na nova proposta quase todas as subáreas algumas 

indo para o rol das especialidades e algumas sendo simplesmente eliminadas. 

Uma coisa interessante que salta aos olhos para quem está dentro da área de 

Biblioteconomia e também na área de Ciência da Informação é justamente perceber que 

Bibliometria (junto a Métodos Quantitativos), subárea da Biblioteconomia segundo a tabela 

em vigor, é uma das disciplinas que fazem parte da mandala da Ciência da Informação, 

proposta por Pinheiro e Loureiro (1997), e não constou de muitos dos currículos de 

Biblioteconomia do país.  Na proposta de Tabela em análise atualmente Bibliometria não 

consta como subárea de nenhuma das novas conformações das Áreas, está ao contrário no rol 

das especialidades, o que parece justo e interessante. Porém Teoria da Classificação, que era 

um domínio próprio da Biblioteconomia, não figura nas subáreas da Biblioteconomia e nem 

entre as especialidades. 

A definição de Grande Área, Área, Subárea e Especialidade parecem requerer 

maior aprofundamento a fim de percebermos melhor o que cada uma dessas categorias 

designa especificamente, num movimento bem do ponto de vista terminológico, evitando 

possíveis ambigüidades de múltiplas abordagens: 

Segundo a proposta em discussão as definições para essas categorias são: 

Grande área do conhecimento – “a aglomeração de diversas áreas do 
conhecimento em virtude da afinidade de seus objetos, métodos cognitivos e 
recursos instrumentais refletindo contextos sóciopolíticos específicos.” 
(CNPq, 2006c)  
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Área do conhecimento – “o conjunto de conhecimentos inter-relacionados, 
coletivamente construído, reunido segundo a natureza do objeto de 
investigação com finalidades de ensino, pesquisa e aplicações práticas.” 
(CNPq, 2006c) 

Subárea do conhecimento – “uma segmentação da área do conhecimento 
estabelecida em função do objeto de estudo e de procedimentos 
metodológicos reconhecidos e amplamente utilizados.” (CNPq, 2006c) 

Especialidade – “a caracterização temática da atividade de pesquisa e ensino. 
Uma mesma especialidade pode ser enquadrada em diferentes grandes áreas, 
áreas e sub-áreas.” (CNPq, 2006c) 

Nossa análise levará em conta essas definições e, quando necessário, lançará 

mão de aportes teóricos eventuais da área de organização do conhecimento entre outras, além 

dos já relacionados no quadro teórico. 

3.2.2  Estrutura institucional 

 

Como verificamos no site da Instituição, temos uma estrutura hierárquica que 

abrange todas as suas áreas em função de sua atuação diversificada.  Para efetivar seus 

processos decisórios, administrativos e de fomento, conta com a análise de grupos como o 

Conselho Deliberativo, a Assessoria Científico-Tecnológica e a Diretoria Executiva. 

O Conselho Deliberativo (CD) é a maior instância de poder decisório do 

CNPq. Formado pelo Presidente e Vice-presidente da Instituição; pelos presidentes da Finep e 

da Capes; Secretário Executivo do MCT e por representantes das comunidades de C&T, 

empresariais e dos servidores do CNPq. Trata principalmente da aplicação de recursos da 

definição de orçamento além de ações políticas da Instituição.  Diretoria Executiva (DEX) é 

formada pelo Presidente, o Vice-Presidente e por três Diretores – todos nomeados pelo 

Presidente da República.  A Assessoria Científico-Tecnológica e os Comitês de 

Assessoramento – Comitês Temáticos (CA - CT) são formados por pesquisadores individuais 

ou em grupos com atribuições específicas, atuando de acordo com suas especialidades.  O 

Corpo de Assessores é formado por mais de 300 pesquisadores, selecionados por suas áreas 

de atuação e conhecimento, pelo CD com base em consulta pública à comunidade científico-

tecnológica nacional com a função de julgar as propostas de apoio à pesquisa e de formação 

de recursos humanos. 

Alguns dos comitês dos quais fazem parte: 
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Comitê Multidisciplinar de Articulação (CMA) – funciona como um colegiado, 

com 15 membros do Corpo de Assessores. Auxilia a DEX no que se relaciona aos sistemas de 

fomento e à formação do pesquisador. 

Consultores ad hoc – São especialistas de alto nível, responsáveis por analisar 

o mérito científico e a viabilidade técnica dos projetos de pesquisa e das solicitações de 

bolsas. Em geral são Bolsistas de Produtividade em Pesquisa, selecionados pela DEX 

Comitês Temáticos (CT) 

De Bioética (CT-BE) 

Coord. do Progr. de Pesq. em Saúde (COSAU) 

De Defesa (CT-DE) 

Coord. do Prog. de Pesq. em Biotecnologia e Recursos Genéticos (COBRG) 

De Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Biologia (CT-IB) 

Coord. do Progr. de Pesq. em Biotecnologia e Recursos Genéticos (COBRG) 

De Divulgação Científica (CT-DC) 

Coord. do Progr. de Pesq. em Ciências Humanas e Sociais (COCHS) 

Comitê Especial de Ciências Ambientais (CE-CA) 

Coord. de Gestão em Ecossistemas (COGEC) 

 

Cada um deles com seus critérios e regras próprias os quais estão disponíveis 

na página do CNPq.  Nas tabelas a baixo podemos ver a configuração dos Comitês Assessores 

(CA). 

 
Quadro 3 CA - Ciências Humanas e Socias Aplicadas 

FONTE: CNPq. http://www.cnpq.br/cas/membros.htm 
 

Coordenação Comitê Membros 

AC - Artes, Ciência da Informação e Comunicação 5  

DC - Divulgação Científica 2  

FI - Filosofia 4  

HI - História 4  

LL - Letras e Lingüística 6  

COCHS 

PS - Psicologia e Serviço Social 6  

AE - Administração e Economia 6  

CS - Antropologia, Arqueologia, Ciência Política, Direito, Relações Internacionais e Sociologia 10  

ED - Educação 7  
COSAE 

SA - Arquitetura, Demografia, Geografia Humana, Turismo e Planejamento Urbano e Regional 6  

Total de Membros (Titulares) 56 
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Quadro 4 CA - Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 

FONTE: CNPq. http://www.cnpq.br/cas/membros.htm 

         

 

     Quadro 5 CA - Ciências da Vida 

       FONTE: CNPq. http://www.cnpq.br/cas/membros.htm 

 
 

 
 
 

Coordenação Comitê Membros 

FA - Física e Astronomia 13 
COCEX 

MA - Matemática e Estatística 6 

AT - Ciências Atmosféricas e Meteorologia 2 

GL - Geologia e Geografia Física 5 

GM - Geofísica e Geodésia 3 
COCQG 

QU - Química 8 

COAPD  CC - Ciência da Computação 6 

AM - Engenharia Ambiental 4 

DI - Desenho Industrial 2 

EC - Engenharia Civil 4 

EE - Engenharia Elétrica e Biomédica 4 

EM - Engenharia Mecânica, Naval e Oceânica e 
Aeroespacial  

5 

MM - Engenharia de Minas, Metalúrgica e 
Materiais 

5  

COENG 

RM - Robótica, Mecatrônica e Automação 3  

COAIE ME - Microeletrônica 3 

EP - Engenharia de Transportes e de Produção 4  
COCTC 

EQ - Engenharia Química 3 

COENE EN - Engenharia e Ciências Nucleares 3 

Total de Membros (Titulares) 83 

Coordenação Comitê Membros 

AG - Agronomia 9 

AL - Ciência e Tecnologia de Alimentos 2 

AQ - Aquicultura e Recursos Pesqueiros 3 

EA - Engenharia Agrícola 2 

RF - Recursos Florestais 2 

VT - Medicina Veterinária 5 

COAGR 

ZT - Zootecnia 4 

DE - Defesa 2 

GE - Genética 4 COBRG 

IB - Desenv. e Inovação Tecnológica em Biologia 3 

BO - Botânica 3 

CA - Ciências Ambientais 3 

EL - Ecologia e Limnologia 3 

COGEC 

ZO - Zoologia 3 

COIAM OC - Oceanografia 3 

BF - Biofísica, Bioquímica, Farmacologia, Fisiologia 
e Neurociências 

10 

IM - Imunologia 3 

MF - Morfologia 2 

COBIO 

MP - Microbiologia e Parasitologia 5 

BE - Bioética 2 

EF - Enfermagem 3 

FR - Farmácia 3 

  

MD - Medicina 7 

MS - Ed. Física, Fonoaud., Fisioterapia e Ter. Ocup. 3 

OD - Odontologia 4 

COSAU 

SN - Saúde Coletiva e Nutrição 5 

Total de Membros (Titulares) 98 
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Figura 1 – Organograma do CNPq. 

O CNPq tem vários tipos de modalidades de fomento como o Fomento à 

Pesquisa e a Formação de RH, o Fomento Tecnológico, os Programas Especiais e os 

Programas por Área. Em sua história a ênfase recaía sobre áreas diferenciadas em função dos 

eventos políticos e econômicos. O maior número de bolsas, ainda por influência do pós-

guerra, era concedido aos campos ligados à Física, em especial aos estudos ligados à energia 

atômica. As ciências biológicas também mereciam atenção e eram as mais desenvolvidas no 

país a essa época. O apoio ao processo de industrialização brasileiro era também outro 

objetivo e se concentrava na produção de bens de consumo duráveis e importação de bens de 

capital e pelo investimento em tecnologia estrangeira. 

Com a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ligada diretamente à 

Presidência da República, houve uma diminuição do volume de recursos repassados pela 

União, passando de 0,28% para 0,11% do orçamento entre 1950 e 1961. Isso levou muitos 

cientistas para fora do país em busca de melhor remuneração. Em 1964, o governo militar 

estimula a formação de profissionais especializados para a indústria e o fortalecimento do 

aparato técnico-científico ao projeto modernizador do regime. 

A lei de criação do CNPq é alterada para abranger o papel de formuladora de 

política científico-tecnológica nacional e atuar juntamente com os ministérios para resolução 

dos assuntos relacionados à área científica. Em 1974, passa de autarquia a fundação, 
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vinculada à Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN/PR), 

recebendo o nome de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com 

ação mais ampla em ciências básicas, no campo tecnológico e incentivo à pesquisa. Em 1985, 

com a criação do MCT, órgão ao qual passou a ser vinculado, se tornou o centro do 

planejamento estratégico da ciência no Brasil. 

Em 50 anos, o CNPq vem desenvolvendo profissionais nos mais variados 

campos do conhecimento científico. Esse conhecimento permeia e perpassa todas as áreas do 

cotidiano sem que sequer nos demos conta do esforço de pesquisa por trás desses eventos 

corriqueiros. Nesse sentido é a própria infra-estrutura em ação. Com seu histórico evolutivo 

percebemos que passou a ocupar um lugar de destaque na elaboração das perspectivas da vida 

científica do País, trazendo muitos benefícios diretamente ligados aos interesses econômicos, 

políticos e sociais brasileiros. Embora esse reconhecimento ocorra por parte deste 

pesquisador, de maneira nenhuma estamos pensando que esse tópico é posto de modo positivo 

e satisfatório. Mas esse é o discurso pelo qual quer ser reconhecida esta Agência e para o qual 

não faltam adeptos. É essa agência que atualmente fomenta a instalação e manutenção desta 

infra-estrutura. É nessa base que estamos nos propondo observá-la. Isso pode ser considerado 

conformista em algum momento, porém os resultados, como acontecem em larga escala, não 

podem ser previstos e quanto mais aparecem, mais evidenciam suas discrepâncias e 

inconsistências. 
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4  METODOLOGIA TRIPARTITE. 

 
 

Assim chegamos ao modo de ir ao encontro de nossos objetivos. Qual será 

então a lógica que moverá nossos modos de agir e influenciará nossos critérios de análise? É 

preciso situar o leitor a esse ponto da complexidade do método, dada a complexidade do 

objeto. Observar as três vias a que nos propusemos – a saber: a via institucional, a via da 

classe e a via do indivíduo –, como um todo complexo e aberto, é trabalhoso e demorado, mas 

não é um caminho impossível. Essa metodologia deve ser complexa, mas na sua concepção e 

não na sua aplicação e construção. 

Estamos pretendendo reconstruir o papel da organização do conhecimento na 

Administração Científica como uma das faces da Ciência, questionável, se quisermos, mas 

inegável em termos potenciais e que na atualidade parece cada vez mais forte e atuante – 

talvez a face eleita para comandar as outras características. Se por um lado não podemos 

naturalizá-la como única face válida da Ciência não podemos extirpá-la como se fosse sua 

face indesejável. Vamos tratá-la nas pontas do complexo. Essa Inteligência Científica em sua 

ação conformadora e construtora de um projeto de futuro, que, com seu discurso político, 

anuncia o futuro, de cuja construção carece da participação daqueles a quem conclama para 

ouvir a boa nova; a Inteligência Científica não é em si boa ou má, justa ou injusta, é uma 

opção arbitrária de privilegiar aspectos que em determinado momento são considerados 

estratégicos. Em Latour (2000. p. 28227), podemos observar esse movimento como a 

mobilização no sentido de angariar opiniões favoráveis em torno de um projeto e validar seus 

efeitos, produzindo as bases que vão de fato permiti-lo. Nesse sentido, Latour e Foucault se 

contemplam, exibindo as faces da fundação e da regulação do discurso que anuncia o futuro e 

assim o constrói por meio da adesão e da credibilidade que angaria. O meio pelo qual se faz 

isso parece ser através da manipulação dos dispositivos de controle por grupos em evidência, 

com poder político e /ou econômico, prestígio etc., em determinados setores, locais e tempos 

específicos de modo ora intencional, ora inconsciente, influenciados por suas ligações 

culturais e suas próprias codificações, entre outros dispositivos. Tais dispositivos de controle 

parecem imersos na infra-estrutura que atua sobre – e por baixo – e regula os regimes de 

                                                 
27 Ver também no mesmo texto de Latour a nota de pé de página 18. 
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informação28 – ao mesmo tempo em que são regulados por eles – de comunidades globais e 

locais que se imbricam numa “máquina” de atuação em larga escala a qual já não 

dimensionamos ou avaliamos por suas proporções cada vez mais descomunais. 

A saída interessante que nos parece se colocar como alternativa ao problema 

dos movimentos retroalimentares, conforme descrevemos na configuração dos sistemas de 

informação e das infra-estruturas que eles conformam, é a observação do múltiplo 

pertencimento dos indivíduos e da poli-hierarquia inevitável dos atores em rede quando se 

destacam nas realidades sistêmicas e artificialmente isoladas que se confrontam e que se auto-

organizam pelo confronto. É a observação de que o mesmo usuário de informação é de certo 

modo o construtor dessa informação, seja por sua trajetória imaterial, seja por sua 

convergência histórica e contextual que extrapola sua existência física em termos de sua 

síntese dos pensamentos a que foi assujeitado – rebelde ou concorde – ou por suas decisões 

desviantes que encerram de certo modo justamente a oposição à regularidade e à 

conformidade dos discursos.  

Essa idéia nos move no momento a construir um método que relacione a 

observação de uma área do conhecimento específica, da qual se extraia um indivíduo e um 

discurso coletivo, e que se confronte com as concepções de modelagem institucional, que por 

mais que tentem ser isentas nas suas construções e nos seus objetivos, são de utilização 

inegavelmente política e ideológica. Passaremos a tratar separadamente os procedimentos, 

mas lembrando que estão em constante interação e que o caminho de utilização deles está 

destinado a uma possível transformação no momento mesmo da realização. 

4.1  A EXTRAÇÃO DO DISCURSO 

 
 

Tomaremos por base o ENANCIB como fonte de nosso discurso de área nesses 

onze anos de sua existência. Passaremos a analisar em primeiro lugar os grupos temáticos que 

nos fornecem uma idéia geral dos grandes temas tratados, utilizando para isso a análise de 

Freitas (2003) cuja tabela dos grupos temáticos nos fornece o movimento dos assuntos até o 

ano de 2000. Uma continuação dessa tabela até o ano de 2005 é um dos nossos objetivos a 

fim de verificar a continuidade ou as mudanças significativas nas preocupações da área. 

                                                 
28 Esse conceito está sendo utilizado a partir de González de Gómez (2003), conforme define a partir de 
Frohmann e Foucault. 
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Depois passaremos para o nível dos trabalhos propriamente ditos, dos quais só 

analisaremos os títulos e os resumos em relação aos grupos temáticos, deixando claro que por 

se tratar de um estudo exploratório não estamos pretendendo uma grande generalização com 

identificação de fortes tendências. Antes que se pense que seria mais interessante analisarmos 

talvez os resumos ou até mesmo parte dos trabalhos, queremos deixar claro que concordamos 

com isso, mas achamos que é necessária, para essa massa documental e o tempo disponível 

para a pesquisa, uma restrição da extensão da análise. Estamos buscando uma observação dos 

pontos de maior evidência, uma observação preliminar desse discurso. 

O que nos interessa olhar é primordialmente um panorama geral da área e 

como ela se manifesta diante do estatismo do dispositivo de regulagem por nós eleito – por 

seu caráter de influenciador do sistema, como já dissemos –, integrante da infra-estrutura de 

informação: a Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq. Essa tabela só agora passa por 

uma revisão depois de vinte e dois anos de existência. Resistiu inclusive a uma forte agitação 

com as Tecnologias de Informação como a Internet, conceitos se consolidando como objetos 

de pesquisa como a Inter, Multi, Transdisciplinaridade, Globalização e Complexidade; a 

própria informação e a Sociedade da Informação; a Física Teórica em constante 

efervescência, os avanços Médicos, os estudos de Genoma etc. 

Um outro aspecto que deve ser observado é que algumas pesquisas apontam 

para o problema da indexação pelos títulos e resumos, principalmente na área em questão, a 

Ciência da Informação. Pettigrew e McKechnie (2001) demonstram que os resumos, os títulos 

e as palavras-chave dos trabalhos em Ciência da Informação freqüentemente trazem pouco ou 

quase nada da metodologia e das teorias usadas nas pesquisas. Isso quer dizer que os silêncios 

com relação a esses aspectos passam a ser tão eloqüentes quanto as grandes repetições de 

alguns temas. Só isso já nos parece um dado a ser apontado. Portanto estamos cientes também 

dessa limitação. 

Embora muitas das teorias (99,2%) sejam mencionadas no texto, apenas 
9,4% são mencionadas no título e 19,9% no resumo (Tabela 12). 
Surpreendentemente, poucos autores mencionam uma teoria no título ou no 
resumo sem qualquer referência no texto, enquanto outros se referem a uma 
teoria em duas ou três dessas seções. É importante mencionar que 95 autores 
não fornecem referências bibliográficas para 151 ou 13,9% das teorias 
mencionadas. (PETTIGREW e McKECHNIE, 2001. p. 67) 

A análise dos títulos será feita aplicando-se uma metodologia de formação de 

descritores baseado em conceitos, a partir de Campos (2001). Essa metodologia estabelece 

uma relação entre as teorias da Classificação facetada de Ranganathan, do Conceito de 
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Dahlberg e da Teoria Geral da Terminologia de Wuester, relacionando princípios para 

eliminar ambigüidades terminológicas e conferir consistência lógica tanto nas relações entre 

os conceitos quanto na constituição de sua essência ontológica. 

Um exemplo dessa indexação seriam as fichas abaixo: 

Título Ano 

Organização e representação do conhecimento visando a recuperação da informação: linha de 

pesquisa  

1994 

Grupo Temático Palavras-chave Palavras-chave propostas 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA / 

LITERATURA CINZENTA 

RECUPERAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 

PESQUISA CIENTIFICA 

CONHECIMENTO 

ORGANIZAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

PESQUISA CIENTÍFICA 

ESTUDO EPISTEMOLÓGICO 

Título Ano 

Geração automática de tesauros:abordagem conceitual e viabilidade tecnológica  2005 

Grupo Temático Palavras-chave Palavras-chave propostas 

ORGANIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO E 

REPRESENTAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 

TESAUROS 

GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE 

TESAUROS 

TESAURO 

PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DA 

INFORMAÇÃO 

 
 

Nosso método, ao extrair os conceitos do título e transformá-los em 

descritores, leva em consideração as palavras-chave do próprio pesquisador29, o grupo 

temático a que ele se filia no ENANCIB e propõe uma nova indexação que evidencia a 

terminologia preferida pelos autores, ainda que isso provoque algumas inconsistências por 

conta da preferência por neologismos ou variações de sentido. Essa opção não despreza o 

benefício de uma compatibilização e adequação terminológica que pode trazer grandes 

avanços na área pelo estabelecimento de uma taxonomia e um esquema sistemático que pode 

enriquecer tanto a organização do conhecimento quanto a análise do domínio conceitual 

constituído pela Ciência da Informação. Se seguíssemos essa abordagem, porém, 

interferiríamos demais no discurso de área marcado pela ocorrência dos termos preferenciais 

atribuídos pelo autor e marcaríamos com nossos próprios pontos de vista a classificação dos 
                                                 
29 Tanto quanto possível, pois o esforço do pesquisador em indexar seu trabalho, requisito para envio de 
trabalhos para os eventos,  é  freqüente e consistentemente ignorado pelos anais dos ENANCIBs que não o 
publica. 
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termos significativos semelhantes, sinônimos, quase-sinônimos ou homônimos. Tal 

movimento deverá ser feito em algum momento, e estamos pensando em prosseguimentos 

dessa pesquisa com outras possibilidades, mas em outra ocasião. No momento nos limitamos 

a identificar e marcar o que for evidente no discurso dos títulos, dos resumos (quando 

estiverem disponíveis) e do próprio GT transformado em linhas temáticas. Quando necessário, 

lançaremos mão de glossários e tesauros da área de Ciência da Informação e biblioteconomia 

como por exemplo: Tesauro de Ciências de la Documentacion 

(http://www3.unileon.es/dp/abd/tesauro/pagina/tesdocumentacion/docutes.htm ); Tesauro da 

Unesco (http://databases.unesco.org/thesaurus/ ); ProQuest, vocabulário controlado 

(http://www.umi.com/cgi-bin/CVSearch?key=Metadata ); Dictionary for Library and 

Information Science (http://lu.com/odlis/ ), a proposta de Taxonomia de Oddone et al. (2003), 

entre outros para observar variações de termos. 

Acreditamos ser o resultado desse método um indício importante de um 

“discurso de área” e não do “discurso de área”, ainda que limitado, mas preliminar. De certo 

modo os termos levantados são pontos salientes na topologia da rede de conceitos da área – 

exatamente o que se destaca. Este método exploratório é um forte candidato à consolidação 

científica pela sua grande abrangência, plasticidade e versatilidade. 

 

4.1.1  A epistemologia dos Grupos Temáticos do ENANCIB 

 
 

O Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), 

elaborado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação 

e Biblioteconomia (ANCIB) é uma reunião formal e um dos principais eventos onde se 

discute a pesquisa no âmbito da Ciência e Tecnologia do país e mais especificamente da Pós-

graduação em Ciência da Informação. Para ele escoam os trabalhos desenvolvidos em 

diversos setores com os quais a Ciência da Informação faz interface e atua no diagnóstico, no 

mapeamento, no levantamento e na organização informacional, além dos trabalhos de 

especialização, mestrado e doutorado em andamento e recém concluídos das Pós-graduações 

em Ciência da Informação no país. Por esse motivo, este evento foi escolhido como principal 

fonte de informação das temáticas publicadas ao longo desses 11 anos, já que reflete de algum 

modo a pesquisa na área. Uma primeira abordagem para a identificação dessas temáticas será 
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a classificação oferecida pelos Grupos de Trabalho (GT), para onde confluem os trabalhos 

propostos divididos segundo as temáticas tratadas por cada GT. 

Os Grupos de trabalho (GT), são responsáveis pela organização temática dos 

ENANCIBs no que tange à avaliação das comunicações encaminhadas para apresentação oral 

e que figurarão nos anais na forma de resumos ou trabalhos completos, conforme as decisões 

da comissão editorial de cada ano do evento. Mas essa é apenas uma de suas atribuições. Mais 

que uma ligação direta com o Encontro Nacional da ANCIB, enquanto uma organização para 

os trabalhos, ele se propõe a ser um fórum de discussão entre pesquisadores que tem como 

objetivo, entre outros, problematizar a pesquisa, ampliando sua validação através da discussão 

direta entre pesquisadores em torno dos temas propostos pelos GTs (ANCIB, 2006). Essa é 

uma ação importante na construção do conhecimento de uma área, pois a confiança em torno 

do que foi discutido e validado cresce, à medida que se submete à crítica dos pares. 

Assim, o desenvolvimento histórico e atuação sociopolítica, além da 

fundamentação desses grupos, parece nos dar uma primeira aproximação do discurso que está 

sendo proferido por essa área do conhecimento e legitimado institucionalmente pela via dos 

construtores desse conhecimento. Observando seus critérios de criação e manutenção, 

podemos observar certos aspectos que nos orientam nessa análise em busca desse discurso, ao 

nível institucional – se pudermos observá-lo como algo oficial por parte dos produtores de 

Ciência da Informação – como um posicionamento da entidade organizada e representativa de 

tal grupo de pesquisadores. 

O problema quando avaliamos as trajetórias dos GTs ao longo dos diversos 

ENANCIBs é a mobilidade de seus conteúdos e a posição que ocupam na grade classificatória 

GT1, GT2, GT3 etc. A não continuidade de seus títulos e conteúdos dificulta a avaliação por 

evolução30 no tempo, apresentando sempre descontinuidades que precisam ser sanadas com 

critérios e rigor metodológico, bem como uma conscientização terminológica e classificatória 

que visa manter a consistência das linhas de trabalho que são elencadas, desenvolvidas, 

criadas e transformadas para atender as modificações da Ciência da Informação. 

4.1.1.1 Princípios gerais de criação, manutenção e avaliação dos GTs. 

                                                 
30 Evolução está sendo usado em seu sentido de simples movimento num intervalo de tempo, sem conotações 
valorativas como é dado no uso feito pela biologia.  Não implica portanto em se querer saber se houve uma 
melhora ou um desenvolvimento positivo ou negativo do GT ao longo do tempo. O importante é que tal 
movimento descreve uma história e nos é interessante resgatar e observar esse movimento. 
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Segundo o documento que orienta a criação e avaliação dos GTs e seu 

funcionamento (ANCIB, 2006), disponível no site da ANCIB, os princípios gerais que regem 

os GTs da ANCIB são 3: o de tematização consensual, o da independência de cada GT em sua 

relação com os encontros da associação, e a flexibilidade de caracterização temática de cada 

GT, por intermédio da validação periódica dos pesquisadores. 

O primeiro e o último princípio se entrelaçam diretamente, pois a tematização 

consensual do que será discutido em cada GT e a caracterização temática de cada GT são 

aspectos interdependentes. Um grupo que se forma em torno de uma temática decide os 

critérios de validação do que será discutido e seleciona os trabalhos para a discussão em cada 

Encontro Nacional. Os ENANCIBs funcionam como prospecções periódicas que conferem o 

que está sendo proposto pela comunidade e o que será discutido e avaliado naquele encontro 

especificamente. O segundo princípio confere liberdade aos GTs para se reunirem 

independentemente dos Encontros Nacionais. Isso garante de certo modo uma continuidade 

dos trabalhos e das reflexões em torno de cada área temática e provavelmente ajuda na 

detecção de novos temas e necessidades de divisões, fusões e alterações nos GTs. 

4.1.1.2 Organização e funcionamento dos GTs 

 

“A organização dos GTs segundo temas e metodologias corresponde a uma 
clivagem, simultaneamente conceitual e prática, do campo da Ciência da 
Informação em determinado momento”. (ANCIB, 2006. p. 1) 

Esta citação demonstra certa preocupação com a tentativa de respeitar o 

consenso temático e mais que isso enseja uma validação dos temas pela própria natureza do 

campo. Isso pode ser observado pelo termo “clivagem” utilizado como uma observação dos 

estratos “naturais” da área, como se esta fosse um mineral que se recorta pelos seus veios 

naturais (em mineralogia, área onde é utilizado tal termo, conforme vários dicionários, 

inclusive em inglês: cleaving). Se vale a analogia, os grupos temáticos que vêm se 

modificando ao longo do tempo poderiam ser confundidos com tendências naturais da área. 

Preferimos não encará-los assim, pois muito se pode observar levando-se em consideração 

uma análise foucaultiana do discurso embutido nessa abordagem que evoca a clivagem. Os 

GTs são espaços de discussão sociopolíticos e técnico-científicos onde podemos observar uma 

estruturação discursiva nem sempre consciente, mas em absoluto isenta, natural, espontânea 
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ou desinteressada. Os resultados dessas discussões, que resultam das reuniões dos GTs, 

parecem muito mais uma convergência, sem iniciadores, uma conseqüência sem causa 

localizável, como diria a Análise do Discurso de linha francesa, e corroboram Bowker e Star 

(2000) ao falar dos caminhos mais complexos das ligações entre vários dispositivos da infra-

estrutura de informação. 

A criação de novos GTs se daria a partir da necessidade de novos espaços 

temáticos, identificada pelos pesquisadores nos GTs de que participam e pela 

incompatibilidade entre temática abordada por um novo trabalho e a ementa dos GTs. Embora 

não se configure um impeditivo para o recebimento do trabalho, pode servir de incentivo à 

criação de uma nova temática, segundo critérios descritos no documento já citado que os 

regulamenta. Tal documento também nos fala da estruturação do GT em termos 

administrativo como a gestão do Coordenador, suas funções e atribuições entre outros 

aspectos. 

Cada GT é responsável por escolher e debater certo número de trabalhos. Esse 

número não pode ser maior que 12, podendo ser menor, privilegiando a qualidade da 

comunicação apresentada, sua pertinência e relevância para a área como um todo e para o seu 

tema de atuação especificamente. Com isso procura-se estimular um debate crítico que se 

segue à apresentação dos trabalhos selecionados com uma proposta de contribuição às 

temáticas tratadas. (ANCIB, 2006) 

Embora essa seja a norma expressa não é exatamente assim que se realiza a 

seleção de fato. O Coordenador parece ter alguma autonomia para a decisão de alargar esse 

número de trabalhos aceitos e freqüentemente acaba por fazê-lo trazendo um crescimento 

considerável para os trabalhos apresentados. A partir de 2000, momento cujo número de 

trabalhos é o maior apresentado desde a criação do evento, o número tende a cair e há forte 

indício de que o motivo seria a observação mais rigorosa da norma expressa pelo estatuto. 

Esse estatuto é apresentado em 2003 em reunião da ANCIB, segundo fontes da própria 

ANCIB, e entra em vigor em 2005 quando é publicado na página da entidade e já orienta a 

seleção de trabalhos de 2005. Suspeitamos porém que esse movimento já produzia efeitos 

desde 2000, quando provavelmente as discussões em torno desse tema se iniciaram.  
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4.1.2  Os GTs ao longo dos anos 

 

Os Grupos de Trabalho mudam de posição e de configuração, de ementa e 

conservam uma numeração que nada tem a ver com seu estabelecimento ao longo dos anos.. 

Por isso, não seria possível seguir, a não ser com modificações no contexto da tabela, a linha 

de desenvolvimento dos GTs como podemos observar no Quadro 6. 

 

GT 1994 1995 1997 2000 2003 2005 

GT1 Informação 
tecnológica 

Informação 
tecnológica e 
Administração de 
serviços 

Informação 
tecnológica e 
Administração de 
serviços 

Informação 
tecnológica e 
Informação para 
negócios 

Informação 
tecnológica e 
Informação para 
negócios 

Estudos históricos e 
epistemológicos da 
informação 

GT2 Informação e 
sociedade / Ação 
cultural 

Representação do 
conhecimento / 
Indexação / Teoria 
da Classificação 

Representação do 
conhecimento / 
Indexação / Teoria 
da Classificação 

Representação do 
conhecimento / 
Indexação / Teoria 
da Classificação 

Representação do 
conhecimento / 
Indexação / Teoria 
da Classificação 

Organização do 
conhecimento e 
representação da 
informação 

GT3 Representação do 
conhecimento / 
Indexação / Teoria 
da Classificação 

Novas tecnologias / 
Bases de dados / 
Fontes de 
Informação [e 
Educação] 

Novas tecnologias / 
Redes de 
informação / 
Educação à 
distância 

Novas tecnologias / 
Redes de 
informação / 
Educação à 
distância 

Novas tecnologias / 
Redes de 
informação / 
Educação à 
distância 

Mediação, 
Circulação e uso da 
informação 

GT4 Administração / 
Gestão / Avaliação 
de estudos de 
usuários 

Informação e 
sociedade / Ação 
cultural 

Informação e 
sociedade / Ação 
cultural 

Informação e 
sociedade / Ação 
cultural 

Informação e 
sociedade / Ação 
cultural 

Gestão de unidades 
de informação 

GT5 Formação 
profissional / 
Mercado de trabalho 

Produção científica / 
Literatura Cinzenta 

Produção científica / 
Literatura Cinzenta 

Comunicação 
Científica 

Comunicação e 
Produção Científica / 
Literatura Cinzenta 

Política, ética e 
economia da 
informação 

GT6 Produção científica / 
Literatura cinza 

Formação 
profissional e 
Mercado de trabalho 

Formação 
profissional e 
Mercado de trabalho 

Formação 
profissional e 
Mercado de trabalho 

Formação 
profissional e 
Mercado de trabalho 

Informação e 
trabalho 

GT7 Políticas de 
pesquisa dos cursos 
de pós-graduação 

  Planejamento e 
gestão de sistemas 
de informação e 
Inteligência 
competitiva 

Planejamento e 
gestão de sistemas 

Informação para 
diagnóstico, 
mapeamento e 
avaliação 

GT8    Epistemologia da 
Ciência da 
informação 

Epistemologia da 
Ciência da 
informação 

 

Quadro 6-Títulos dos GTs ao longo dos anos. 

FONTE: ANAIS DOS ENANCIBS 1994-2005 
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Mueller et al. (2000) tentou, ao que parece, fazer essa adequação, embora não 

tenha deixado claro no trabalho citado, de que formas e por quais caminhos essa mudança foi 

feita. 

Quadro 7- GTs de 1994 - 2000, segundo Müeller et al 

FONTE: MUELLER ET AL, 2000. P. 295 

 

Como podemos ver no Quadro 7 de Müeller, na primeira coluna (1994) o GT1, 

comparando com o Quadro 6, foi trocado pelo GT3, talvez para acomodar-se na linha onde 

foram tratados os assuntos “Administração / Gestão / Avaliação e Estudos de usuário” sob o 

título genérico “Administração de serviços” nos anos seguintes. No entanto, em nossa 

opinião, para que espelhasse a adequação que, acreditamos, Mueller pretendia, talvez o GT3 

de 1994 deveria ficar no mesmo GT1, como podemos ver nos demais anos sob o título 

“Informação tecnológica / Administração de serviços”.  O GT3 então ficaria vago, o GT2 

acomodaria, os assuntos “Representação do conhecimento / Indexação/ Teoria da 

Classificação” como ela mesmo propôs, assim como os demais GTs.  É preciso ainda alertar 

que não mais poderíamos tratá-los como GTs 1, 2, 3 etc.  Os nomes alterados podem 

confundir os títulos de linhas e colunas se trabalharmos assim. Até porque, quando 

observamos os Anais dos eventos, bem como o que está disponível na página da ANCIB, a 

ordem seguida é a que apresentamos no Quadro 6. 

O problema com isso é que, mudando de linha, os títulos dos GTs, interferimos 

significativamente na estrutura do evento em cada ano.  Para que isso fosse aceitável seria 

preciso uma apresentação adequada dos critérios com que nos valemos para reordenar os GTs.  

Além disso, não temos certeza se tal reordenação pode ser uma interferência indesejável no 

GT 1994 1995 1997 2000 

GT1 Administração/Gestão/A
valiação e estudos de 
usuário 

Informação tecnológica e 
Administração de serviços 

Informação tecnológica e 
Administração de serviços 

Informação tecnológica e 
Informação para negócios 

GT2 Representação do 
conhecimento / 
Indexação / Teoria da 
Classificação 

Representação do 
conhecimento / Indexação / 
Teoria da Classificação 

Representação do 
conhecimento / Indexação / 
Teoria da Classificação 

Representação do 
conhecimento / Indexação / 
Teoria da Classificação 

GT3 Informação tecnológica Novas tecnologias / Bases de 
dados / Fontes de 
Informação [e Educação] 

Novas tecnologias / Redes 
de informação / Educação à 
distância 

Novas tecnologias / Redes 
de informação / Educação à 
distância 

GT4 Informação e sociedade 
/ Ação cultural 

Informação e sociedade / 
Ação cultural 

Informação e sociedade / 
Ação cultural 

Informação e sociedade / 
Ação cultural 

GT5 Produção científica / 
Literatura cinza 

Produção científica / 
Literatura Cinzenta 

Produção científica / 
Literatura Cinzenta 

Comunicação Científica 

GT6 Formação profissional / 
Mercado de trabalho 

Formação profissional e 
Mercado de trabalho 

Formação profissional e 
Mercado de trabalho 

Formação profissional e 
Mercado de trabalho 

GT7 Políticas de pesquisa 
dos cursos de pós-
graduação 

  Planejamento de sistemas / 
Inteligência competitiva 

GT8    Epistemologia da Ciência da 
Informação 
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que diz respeito às leis estatísticas.  Para uma amostragem mais precisa é necessário se 

estabelecer a melhor metodologia.  Os problemas no entanto não são só nesse nível. Existe 

ainda um problema quantitativo de imprecisão do número de títulos.31 

4.1.2.1 Problemas metodológicos 

 

Os problemas com a análise dos GTs de um modo linear e temático parecem 

ser da própria natureza da formação dos GTs, uma vez que os títulos e suas ementas também 

se modificam corretamente para se adequarem ao que espelha a pesquisa na área.  Se isso é 

ótimo do ponto de vista da liberdade, da atualização, da discussão e da crítica do nosso fazer 

científico enquanto área do conhecimento, do ponto de vista da padronização, para permitir 

um adequado modo de observar o histórico de cada GT no tempo, se configura como um 

problema metodológico.  Se utilizarmos a estatística para fazer uma amostragem por exemplo 

por GT, em todo o evento ao longo dos anos, levando em consideração apenas o número do 

GT, isso obviamente não será possível sem que ajustes se façam e com isso se percam as 

peculiaridades do grupo daquele ano. Se fazemos por título dos GTs, não temos como afirmar 

nada sobre eles, ao longo dos anos, sem uma análise muito mais detalhada da constituição 

destes em linhas temáticas ao longo dos anos. 

Para superar esses problemas, preferimos fazer uma adequação criteriosa dos 

GTs em suas linhas de evolução temática e observar os resultados da indexação dos quatro 

primeiros anos do evento. 

                                                 
31 No ano de 2000, não temos notícias de Anais impressos para o ENANCIB.  Nos Anais eletrônicos em CD de 
2000, não constam a organização (temática) do evento, a apresentação dos trabalhos, a evolução dos GTs, a 
análise dos dados anteriores em comparação com os de 2000, nem a distribuição dos trabalhos por grupo.  Na 
página da ANCIB, inclusive, no menu ENANCIB, no ano de 2000, não aparece essa distribuição.  No entanto na 
referida página é possível encontrar o número total de trabalhos apresentados que confere com o que foi proposto 
na análise de Müeller. Porém, esse não é o mesmo número que encontramos na contagem dos trabalhos 
disponível nos Anais eletrônicos de 2000.  O número total de trabalhos em tal evento é de 232 trabalhos e não 
250 como foi afirmado, sendo que destes 24 são palestras. 
A fonte de Mueller para sua análise dos trabalhos de 2000 foram as fichas de inscrição e resumos dos trabalhos 
apresentados, e ela mesma se resguarda de imprecisões ao mencionar a deficiência das fontes. Porém, os 
problemas são de ordem quantitativa e metodológica, o que não nos habilita a usar esse trabalho na busca de um 
discurso de área, embora o esforço de comparação entre os GTs, possa nos servir de base para investigar melhor 
os dados fornecidos. 
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4.1.2.2 Propostas metodológicas para a elaboração das linhas temáticas 

 

Seguindo a construção de um modo de olhar os ENANCIBs em linhas 

temáticas ao longo dos anos, se observarmos a freqüência dos títulos por GT/Ano (ver Quadro 

8) observamos que não é possível traçar uma linha de desenvolvimento dos grupos ao longo 

do tempo sem que incorramos em imprecisões metodológicas.  A adequação a que nos 

referimos a cima precisaria ser feita com base no que é necessário ajustar para que um título 

de um ano se funda, se divida ou seja introduzido de acordo com os outros anos.  Por 

exemplo, no modo como Mueller tratou o GT1 e o GT3 de 1994 (ver Quadro 7) em sua 

análise, em nosso modo de ver faríamos diferente, reunindo na primeira linha ambos os GTs 

para espelhar a mudança que ocorre posteriormente com eles ao longo dos outros anos.  

Chamaremos de linha 1, 2, 3 etc. ao invés de GTs para evitar a confusão que mencionamos 

anteriormente, e que poderia induzir a uma idéia errada de que o grupo se metamorfoseou 

nisso ou naquilo.  Queremos apenas demonstrar que a transformação por que passa qualquer 

coisa é fruto de um desenvolvimento no tempo e no espaço, fruto de sua atuação no seu 

entorno e da atuação do entorno sobre si mesma, mas principalmente que essas 

transformações são contextuais.  Assim, toda a transformação é fruto de um processo o qual 

não pode ser reconstituído se não for metodologicamente e criteriosamente mapeado. 

Continuando a adequação dos temas tratados copiamos o que fez Mueller e 

passamos para linha 2 o título “Representação do conhecimento / Indexação / Teoria da 

Classificação” para manter a linha de continuidade possível com consistência até 

“Organização do conhecimento em 2005.  “Informação e Sociedade /Ação cultural ocupa a 

linha 4 o que parece consistente e consolidado como área de convergência de trabalhos.  

“Formação profissional / Mercado de Trabalho” e “Produção científica / Literatura cinzenta” 

também trocam de lugar entre si para se alinharem com o mesmo tema em outros anos. Em 

2000, observamos na Tabela 3 o aparecimento do título “Inteligência competitiva” junto ao 

título “Planejamento e gestão de sistemas”, o que Mueller nos sugere como sendo uma 

subdivisão do GT1.  Assim sendo, precisamos tratá-lo em conjunto para observarmos mais 

precisamente a ligação com a linha administrativa e de negócios. 
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GT 1994 Nº 1995 Nº 1997 Nº 2000 Nº 2003 Nº 2005 Nº 

GT1 Informação 
tecnológica 

3 Informação 
tecnológica e 
Administração 
de serviços 

11 Informação 
tecnológica e 
Administração 
de serviços 

30 Informação 
tecnológica e 
Informação 
para negócios 

23 Informação 
tecnológica e 
Informação 
para negócios 

17 Estudos 
históricos e 
epistemológicos 
da informação 

16 

GT2 Informação e 
sociedade / 
Ação cultural 

1 Representação 
do 
conhecimento / 
Indexação / 
Teoria da 
Classificação 

12 Representação 
do 
conhecimento / 
Indexação / 
Teoria da 
Classificação 

32 Representação 
do 
conhecimento / 
Indexação / 
Teoria da 
Classificação 

30 Representação 
do 
conhecimento / 
Indexação / 
Teoria da 
Classificação 

17 Organização 
do 
conhecimento 
e 
representação 
da informação 

26 

GT3 Representação 
do 
conhecimento / 
Indexação / 
Teoria da 
Classificação 

4 Novas 
tecnologias / 
Bases de dados 
/ Fontes de 
Informação [e 
Educação] 

6 Novas 
tecnologias / 
Redes de 
informação / 
Educação à 
distância 

9 Novas 
tecnologias / 
Redes de 
informação / 
Educação à 
distância 

48 Novas 
tecnologias / 
Redes de 
informação / 
Educação à 
distância 

17 Mediação, 
Circulação e 
uso da 
informação 

31 

GT4 Administração 
/ Gestão / 
Avaliação de 
estudos de 
usuários 

3 Informação e 
sociedade / 
Ação cultural 

11 Informação e 
sociedade / 
Ação cultural 

34 Informação e 
sociedade / 
Ação cultural 

43 Informação e 
sociedade / 
Ação cultural 

26 Gestão de 
unidades de 
informação 

13 

GT5 Formação 
profissional / 
Mercado de 
trabalho 

3 Produção 
científica / 
Literatura 
Cinzenta 

10 Produção 
científica  / 
Literatura 
Cinzenta 

21 Comunicação 
Científica 

30 Comunicação 
e Produção 
Científica / 
Literatura 
Cinzenta 

13 Política, ética e 
economia da 
informação 

14 

GT6 Produção 
científica / 
Literatura 
cinza 

4 Formação 
profissional e 
Mercado de 
trabalho 

6 Formação 
profissional e 
Mercado de 
trabalho 

9 Formação 
profissional e 
Mercado de 
trabalho 

18 Formação 
profissional e 
Mercado de 
trabalho 

20 Informação e 
trabalho 

10 

GT7 Políticas de 
pesquisa dos 
cursos de pós-
graduação 

5     Planejamento e 
gestão de 
sistemas de 
informação e 
Inteligência 
competitiva 

34 Planejamento 
e gestão de 
sistemas 

15 Informação 
para 
diagnóstico, 
mapeamento e 
avaliação 

15 

GT8       Epistemologia 
da Ciência da 
Informação 

14 Epistemologia 
da Ciência da 
Informação 

15   

Quadro 8 - Freqüência de títulos por GT/ Ano 

FONTE: ANAIS DOS ENANCIBS 1994-2005 

 



 86 

 

L
in
h
a
s
 

1994 Nº 1995 Nº 1997 Nº 2000 Nº 2003 Nº 2005 Nº 

1 

Informação 
tecnológica + 
Administração / 

Gestão / 
Avaliação de 
estudos de 
usuários 

6 

Informação 
tecnológica e 
Administração 
de serviços 

11 

Informação 
tecnológica e 
Administração 
de serviços 

30 

Informação 
tecnológica e 
Informação 

para negócios + 
Planejamento e 
gestão de 
sistemas de 
informação e 
Inteligência 
competitiva 

57 

Informação 
tecnológica e 
Informação 
para negócios 
+Planejamento 
e gestão de 
sistemas 

32 
Gestão de 
unidades de 
informação 

13 

2 

Representação 
do conhecimento 
/ Indexação / 
Teoria da 

Classificação 

4 

Representação 
do 

conhecimento / 
Indexação / 
Teoria da 

Classificação 

12 

Representação 
do 

conhecimento / 
Indexação / 
Teoria da 

Classificação 

32 

Representação 
do 

conhecimento / 
Indexação / 
Teoria da 

Classificação 

30 

Representação 
do 

conhecimento / 
Indexação / 
Teoria da 

Classificação 

17 

Organização 
do 

conhecimento 
e 

representação 
da informação 

26 

3   

Novas 
tecnologias / 

Bases de dados 
/ Fontes de 
Informação 
[e Educação] 

6 

Novas 
tecnologias / 
Redes de 
informação / 
Educação à 
distância 

9 

Novas 
tecnologias / 
Redes de 
informação / 
Educação à 
distância 

48 

Novas 
tecnologias / 
Redes de 
informação / 
Educação à 
distância 

17   

4 
Informação e 

sociedade / Ação 
cultural 

1 
Informação e 
sociedade / 
Ação cultural 

11 
Informação e 
sociedade / 
Ação cultural 

34 
Informação e 
sociedade / 
Ação cultural 

43 
Informação e 
sociedade / 
Ação cultural 

26 
Política, ética e 
economia da 
informação 

14 

5 
Produção 
científica / 

Literatura cinza 
4 

Produção 
científica / 
Literatura 
Cinzenta 

10 

Produção 
científica / 
Literatura 
Cinzenta 

21 
Comunicação 
Científica 

30 

Comunicação 
e Produção 
Científica / 
Literatura 
Cinzenta 

13   

6 

Formação 
profissional / 
Mercado de 
trabalho 

3 

Formação 
profissional e 
Mercado de 
trabalho 

6 

Formação 
profissional e 
Mercado de 
trabalho 

9 

Formação 
profissional e 
Mercado de 
trabalho 

18 

Formação 
profissional e 
Mercado de 
trabalho 

20 
Informação e 
trabalho 

10 

7 

Políticas de 
pesquisa dos 
cursos de pós-
graduação 

5           

8           

Mediação, 
Circulação e 
uso da 

informação 

31 

9           

Informação 
para 

diagnóstico, 
mapeamento e 
avaliação 

15 

10       
Epistemologia 
da Ciência da 
Informação 

14 
Epistemologia 
da Ciência da 
Informação 

15 

Estudos 
históricos e 

epistemológicos 
da informação 

16 

Quadro 9 - Proposta de adequação temática para os ENANCIBs 1994 – 2005 e nº. de trabalhos 

FONTE: ANAIS DOS ENANCIBS 1994-2005 / ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS E TEMÁTICAS 
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Gráfico 1 - Linhas temáticas ao longo dos anos (CD em anexo) 

O título “Epistemologia da Ciência da Informação”, que surge em 2000, depois 

é tratado em 2003 com o mesmo nome. Em 2005 ganha a primeira posição dos Grupos 

Temáticos (sem qualquer explicação para isso, presente ou precedente) com o título “Estudos 

históricos e epistemológicos da informação” migrando para a linha 10, dando lugar a dois 

novos grupos que não encontram espaço claro junto aos outros títulos com que dividem 

originariamente o alinhamento.  São eles “Mediação, circulação e uso de informação” e 

“Informação para mapeamento e diagnóstico” que, a exemplo de Inteligência Competitiva, 

poderiam estar fundidos em outros grupos, mas, como teríamos que desmembrar os títulos em 

termos e considerar o número de trabalhos apresentados em separado por termos e reorganizar 

os grupos novamente, fica inviabilizada no momento essa nova estratificação.  Por isso 

achamos por bem inaugurar novas linhas para acomodá-los até que seja possível observar 

melhor as ementas e os trabalhos de cada grupo. A linha 7 depois de 1994 tende a sumir, uma 

vez que o grupo que ali ficava acomodado ainda era fruto das primeiras reuniões que deram 

origem aos Encontros Nacionais (ENANCIBs) e que tinham a função de discutir mais 

especificamente as questões das Pós-graduações em Ciência da Informação como nos relatam 

Mueller (2000) e outros.  

O que propusemos no Quadro 9 foi a adequação temática e a apresentação em 

“linhas temáticas” da distribuição de freqüência dos trabalhos por título dos GTs em seu 

desenvolvimento ao longo do tempo.  Ainda assim, nos parece inadequado em função de 

algumas colocações de Mueller, como quando ela diz que, embora “Informação tecnológica” 
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tenha se fundido ao título “Administração de serviços” e em seu lugar tenha surgido o título 

“Novas tecnologias”, apenas foi feita uma adequação terminológica, não representando de 

fato uma mudança de conteúdo.  Se assim for, existe uma divisão entre “Informação 

tecnológica” e “Novas Tecnologias” que não deveria haver nos anos posteriores. Não temos 

acesso às ementas dos grupos naquela época e talvez através de uma análise mais detalhada 

dos trabalhos apresentados possamos de fato constatar isso, porém no momento não é nosso 

intuito fazer essa análise.  Nos limitamos a fazer as modificações mais facilmente 

identificáveis e deixar para um segundo momento os ajustes necessários se for possível fazê-

lo, a partir de documentos mais precisos e de exame minucioso dos conteúdos dos trabalhos 

referentes aos GTs em questão. 

Levando-se em consideração a nossa tabela proposta, podemos observar que a 

linha que mais apresenta trabalhos é a linha ligada a Administração de Serviços, Planejamento 

de sistemas e Gestão de unidades de informação – mais talvez por ser a que foi uma fusão do 

GT1 com o GT3, reunindo Informação tecnológica e Administração e Gestão de Serviços de 

Informação. 

Se levarmos em consideração os eventos em separado por ano, veremos que 

em 1994 o GT5 concorreu com mais trabalhos que todos os outros, em 1995 os GT1 e GT4 

foram os mais concorridos, em 1997 o GT4 foi o mais procurado etc. Assim, não levaríamos 

em conta a continuidade dos assuntos mas apenas a participação de cada GT no total dos 

trabalhos apresentados naquele ano.  Embora estejam organizados na mesma linha de uma 

tabela, nada se poderá dizer de uma evolução dos GTs ao longo de todo o evento.  

Linha Número total % 
1 Informação tecnológica, negócios e administração 149 20,72 
2 Representação e Organização do conhecimento 121 16,83 
3 Novas tecnologias e educação 80 11,13 
4 Informação e Sociedade 129 17,94 
5 Produção e Comunicação Científica 78 10,84 
6 Formação profissional e Trabalho 66 9,18 
7 Políticas de pesquisa da Pós Graduação 5 0,70 
8 Mediação, Circulação e Uso da Informação 31 4,31 
9 Informação para Diagnóstico, mapeamento e avaliação  15 2,09 
10 Estudos históricos e epistemológicos da informação 44 6,26 

TOTAL 719 100 

Quadro 10 - Freqüência dos trabalhos apresentados (absoluto e percentual) por linha  temática tomando o 
evento como um todo. 

FONTE: ANAIS DOS ENANCIBs 1994-2005 

Se levarmos em conta a linha temática em relação aos anos, conforme o 

Quadro 9 temos mais um modo de abordar os dados.  A dificuldade para a observação é a 
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questão da mobilidade e da não consistência dos GTs em termos temáticos.  Essa é talvez uma 

das mais graves problemáticas na observação evolutiva dos GTs, pois sem uma padronização 

não os avaliamos quanto as suas propostas definidas e consolidadas ao longo do tempo. 

 1994 1995 1997 2000 2003 2005 
Linhas T % T % T % T % T % T % 
1 6 26,1 11 19,6 30 22,2 57 23,7 32 23 13 10,4 
2 4 17,4 12 21,4 32 23,7 30 12,5 17 12,1 26 20,8 
3   6 10,7 9 6,7 48 20 17 12,1    
4 1 4,3 11 19,6 34 25,2 43 17,9 26 18,6 14 11,2 
5 4 17,4 10 17,9 21 15,5 30 12,5 13 9,3   
6 3 13 6 10,7 9 6,7 18 7,5 20 14,3 10 8 
7 5 21,7            
8           31 24,8 
9           15 12 
10       14 5,8 15 10,7 16 12,8 
TOTAL 23  56  135  240  140  125  

Quadro 11 - Freqüência (absoluta e percentual) por ano/ linha temática 

FONTE: ENANCIBs 1994-2005 

Fica no entanto o estranhamento de que nossa área, tão dada às padronizações, 

controle de vocabulários, terminologias, preocupações com a interoperabilidade de sistemas, 

metadados, etc. não utilize no seu próprio trabalho, para fins de estabelecimento “do estado da 

arte” da área, alguns desses conceitos.  A evolução dos GTs, em nossa opinião, deveria ser 

feita de modo coadunado com os demais, levando em consideração suas subdivisões quando 

houver e mantendo a ordenação de base sem misturar os GTs indiscriminadamente ou sem 

mudá-los de posição sem uma justificativa explícita e uma avaliação de seu impacto na 

metodologia utilizada, de modo que o pesquisador facilmente possa navegar pela sua estrutura 

perfazendo seu caminho de reconstituição, facilitando a leitura dos Grupos de Trabalho, das 

discussões e tensões que os criaram, modificaram e desenvolveram. 

Tal procedimento em nada deve afetar a liberdade de criação – ou de extinção 

– dos GTs ou cercear qualquer decisão de suas coordenações. O que ocorre no GT em termos 

de discussão e de aceite de temas e trabalhos não está em jogo.  O que de fato está em jogo e 

fica registrado aqui é a necessidade de construção de um artefato metodológico que facilite ou 

mesmo que viabilize a análise temática dos GTs sem que seja necessário refazer de modo 

redundante o trabalho arqueológico de rastreamento dos temas pontuados ao longo dos anos.  

Essa metodologia não deve ser uma camisa de força, mas também não pode ser ignorada sob 

pena de dificultar a recuperação historiográfica e epistemológica dos GTs. 

 



 90 

4.1.2.3 Os Anais do IV ENANCIB 2000: problemas encontrados.  

 

O IV ENANCIB ocorreu em 2000, em Brasília e teve um CD-ROM em 

formato de cartão como Anais Eletrônicos. Embora alguns pesquisadores afirmem que houve 

resumos impressos, não conseguimos alcançar esse trabalho.  Até o presente momento temos 

as informações do CD: autores, títulos e resumos de alguns dos trabalhos e palestras 

apresentados, além de alguns trabalhos completos, e conseguimos o exemplar da Revista de 

Biblioteconomia de Brasília (2000), onde encontramos os relatórios dos Grupos de Trabalho 

com a configuração das sessões temáticas de apresentação dos trabalhos.  É uma pena que em 

alguns casos apenas tenham sido mencionados os trabalhos apresentados embora haja 

algumas ressalvas dando conta do número total de alguns grupos.  Um dos maiores problemas 

porém é que há muita duplicidade ou confusão com referência a títulos, autores e grupos 

temáticos onde figuram os trabalhos.  Alguns trabalhos estão repetidos em grupos temáticos 

diferentes; uns tantos outros aparecem duas vezes com o mesmo ou quase o mesmo nome e 

mesmo autor nas palestras e nos trabalhos apresentados; outros mais aparecem no CD e não 

aparecem na Revista, outros casos aparecem na Revista e não no CD.  Embora consigamos 

nos aproximar do número dado por Mueller ao montante do que foi apresentado no evento, 

não atingimos exatamente a mesma marca, passando inclusive em alguns títulos, que 

provavelmente estão de fato repetidos. 

Na falta de um documento oficial que possa ser considerado o correto e 

lançando mão dos dois documentos com legitimidade científica (a Revista supracitada e os 

Anais eletrônicos), os quais parecem apresentar divergências entre si, remontamos as tabelas 

acima apresentadas para darmos prosseguimento ao trabalho.  Com os novos dados (ainda que 

imprecisos) podemos dar como encerrado nosso esforço de resgatar metodologicamente (e 

porque não dizer arqueologicamente) o desenvolvimento dos Grupos temáticos por seus temas 

preferenciais ao longo do tempo.  Procederemos assim a estratificação para posterior seleção 

de amostra aleatória que se pode configurar em um discurso temático para que façamos a 

análise das necessidades temáticas que devem ser espelhadas na tabela de área do CNPq. 

Embora tenhamos encerrado esta etapa, estamos cientes dos problemas que 

ainda enfrentamos, sobretudo com relação ao fato de os trabalhos apresentados não serem a 

totalidade dos trabalhos aceitos em alguns grupos temáticos do IV ENANCIB.  Por exemplo, 

os trabalhos que estão dispostos na linha 3, e que pertencem ao grupo Informação e 
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Sociedade, não estão todos contabilizados na referida Revista de biblioteconomia de Brasília, 

embora nesta mesma revista figure a informação de que o número de trabalhos aceitos nesse 

grupo fosse de quarenta, e para serem apresentados ficaram apenas trinta. 

O problema nesse caso é que como nos Anais eletrônicos não houve uma 

divisão por grupos e uma distribuição dos trabalhos. Quando vemos apenas os trabalhos que 

foram efetivamente apresentados no evento, existe uma sobra significativa que não fica 

classificada em grupo algum.  Em sua maioria estão colocados num grupo à parte, 

classificados como palestras e que em nossa relação ficaram numa categoria Outros. Na 

Revista de Biblioteconomia de Brasília, cujo papel toma a característica de Anais extra-

oficiais, essas palestras aparecem de modo não declarado ou inconsistente, ora como palestra, 

ora inseridas no contexto dos GTs junto aos outros trabalhos e muitas vezes truncado em dois 

momentos no mesmo GT, duplicado. 

 

4.1.3  A indexação dos trabalhos 

 

O total de trabalhos considerados ao longo de todo o evento foi de 719 e estão 

assim distribuídos conforme a Quadro 12: 

Ano Nº. % 
1994 23 3,2 
1995 56 7,8 
1997 135 18,8 
2000 240 33,4 
2003 140 19,5 
2005 125 17,4 

TOTAL 719  

Quadro 12 - Trabalhos distribuídos por ano. 

FONTE: ANAIS DOS ENANCIBs 1994-2005 

A partir  de nossas duas tabelas (pelos GTs p/ ano e pelas linhas temáticas) 

podemos proceder a análise dos títulos dos trabalhos apresentados de duas formas: uma que 

observa o evento tematicamente por ano e outra que observa o evento tematicamente por 

linhas de modo evolutivo ao longo dos anos.  Esse estrato do evento foi selecionado pelos 

fortes indícios que temos32 de que houve a partir de 2000, uma orientação (expressa inclusive 

                                                 
32  Baseado na informação que obtivemos em e-mail recebido da diretoria anterior da ANCIB de que o estatuto 
de criação e funcionamento dos GTs é discutido em 2003 e aplicado em 2005. Imaginamos que essa era uma 
preocupação que se iniciou ao menos no Enancib anterior pelo aumento substancial do volume de trabalhos, 
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no Estatuto dos GTs posteriormente, em 2005) de que se aplicasse uma limitação no número 

de trabalhos aceitos para discussão em função de se estabelecer um nível qualitativo de 

análise e discussão dos mesmos.  Essa medida, embora seja muito interessante do ponto de 

vista da valorização da pesquisa apresentada e do aprofundamento da mesma  trazendo uma 

enorme contribuição para a reunião dos GTs durante o evento, isso pode configurar um 

gargalo para a produção científica, deixando de fora de um dos eventos mais importantes da 

área uma massa significativa de trabalhos.  Talvez seja esse o motivo de nas outras edições 

posteriores o número de trabalhos ter caído significativamente em aproximadamente 100 

títulos para 2003, por exemplo como pode ser visto no Quadro 8 

Se levarmos em consideração o primeiro modo, vamos obter os seguintes 

resultados (Ver Quadro 12): 

No ano de 1994 os Grupos de Trabalho estão configurados como descrito no 

Quadro 12, o que corresponde a aproximadamente 3% do total de trabalhos apresentados no 

evento. No ano 2000 o total de trabalhos correspondeu a aproximadamente 33% e foi o maior 

número registrado nos ENANCIBs.  Em 2000, os GTs ficaram assim divididos (ver Quadro 8) 

com relação à configuração das sessões por sub-temas. Esses dados foram recuperados a 

partir do exame da Revista de Biblioteconomia de Brasília (2000): 

GT1 Informação tecnológica e Informação para negócios (23)33 
• Integração universidade empresa (4) 
• Necessidades de informação (11) 
• Utilização de tecnologias (8) 

GT2 - Representação do conhecimento / Indexação / Teoria da Classificação(30) 
• Produção, organização, disseminação e recuperação da Informação, formação do 

indexador. (6) 
• Estrutura e Fluxo da informação, gestão da informação, geração do conhecimento, 

indexação e recuperação da informação.(7)  
• Recuperação automática da informação, tratamento automáticos da linguagem natural, 

metadados, linguagem documentária, classificação, representação conceitual e 
terminologia (9) 

• Análise informacional da imagem, hipertexto, descrição bibliotegráfica, análise de 
assunto e terminologia(9)  

GT3 - Novas tecnologias / Redes de informação / Educação à distância (48) 
• Biblioteca digital(9) 
• Internet(8)  

                                                                                                                                                         
assim provavelmente esse gargalo já deve ter iniciado seus efeitos antes mesmo de ser discutido em 2003.  
Embora todos se apressem em falar da autonomia do Coordenador, estamos tratando nesse trabalho justamente 
do poder regulador de um dispositivo, não é difícil supor que tais discussões ainda que em nível inicial, produza 
efeitos. 
33 O número entre parênteses demonstra a quantidade de trabalhos por subgrupo e por grupo temático. 



 93 

• Ensino(8) 
• Inteligência competitiva e inteligência artificial(6) 
• Ergonomia de sítios Web e mecanismos de busca(7) 
• Automação de bibliotecas (9) 

GT4 - Informação e sociedade / Ação cultural (43) 
GT5- Comunicação Científica (30) 

• Estudos de citação, uso da literatura, produção e produtividades científicas 
o pesquisa e produção de conhecimento em projetos de pesquisa (3) 
o literatura cinzenta(2)  
o análise de citações(4) 28 
o uso de fontes de informação na comunicação(1) 
o temática, autoria e formação do discurso em artigos de periódicos (3) 
o produção e produtividade científica em diferentes disciplinas (3) 

• Uso e impacto das Tecnologias da Informação 
o periódicos eletrônicos (2)  
o uso de novas tecnologias por pesquisadores de instituições acadêmicas (2) 
o mudanças no processo de comunicação científica (4) 

• Uso de canais de comunicação e visibilidade do pesquisador  
o ciclo de comunicação (1) 
o canais de comunicação (1) 
o modelos de comunicação (1) 
o repercussão internacional da comunicação entre pesquisadores da Amazônia 

(1) 
• Sessão especial 

o produção do texto científico (1) 
o popularização científica (1) 

GT6- Formação profissional e Mercado de trabalho (17) 
• Profissional de informação – atuação, contexto e serviços de referência 

o profissional da informação: atuação e contexto atual (2) 
o atuação e serviços (2) 
o atuação x visão do usuário(1) 

• Mercado de trabalho do bibliotecário (3) 
• Mercado de trabalho para o profissional autônomo (2) 
• Formação, ensino, currículo e educação continuada 

o formação profissional (3) 
o formação profissional e educação continuada(4) 

GT7 - Planejamento de sistemas / Inteligência competitiva (34) 
• Panorama de ensino e da pesquisa da inteligência competitiva 

o inteligência competitiva e a formação de RH no Brasil (8) 
• Planejamento e gestão de sistemas e Inteligência Competitiva no Brasil 

o implantação de sistemas de inteligência competitiva: abordagem corporativa 
(15) 

• Métodos e técnicas em planejamento de sistemas em Inteligência Competitiva (11) 
GT8 - Epistemologia da Ciência da Informação (14) 

É preciso ressaltar que a divisão proposta pelos coordenadores de grupo só foi 

apresentada aqui para demonstrar o potencial de influenciar nossa própria metodologia, 

oferecendo mais uma instância classificatória com que pautar essa extração do discurso.  De 
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modo indissociável a classificação feita pelos coordenadores de GTs e a do próprio evento 

fazem parte do discurso que se desenha a partir das ações discursivas desses 

agentes/modeladores. Nesse sentido, um coordenador de GT é, em certa medida, um porta-

voz oficial da instituição que congrega os pesquisadores em Ciência da Informação e detém 

algum nível de influência, assim acreditamos, no que vai-se definir em determinada área 

temática à qual este ou aquele pesquisador está vinculado por pertencimento temático de sua 

própria pesquisa.  Também é esse coordenador um pesquisador ele mesmo e também modela 

no nível individual e no coletivo seus próprios movimentos e demandas políticas, 

psicológicas, emocionais etc. 

A partir desses movimentos e entendimentos os pesquisadores participantes, 

em proximidade com esses pontos de vista oficiais/pessoais, ficam de alguma maneira 

influenciados positiva ou negativamente – concordes ou dissonantes – mas tendo essa visão 

como um parâmetro, algo que é considerado e avaliado.  Podem portanto, nesse movimento, 

redefinir em parte ou por completo o próprio discurso de área, que assim transcende o evento 

para afetar, mesmo que inconscientemente, a própria produção do conhecimento 

externamente. 

Em princípio, estudamos a possibilidade de organizar as linhas em cada ano e 

dela retirarmos um percentual proporcional para chegarmos a um número de trabalhos por 

linha e por ano ao qual poderíamos aplicar a metodologia proposta nesta pesquisa.  Assim, 

com o número da amostra acertado poderíamos indexar os trabalhos e levantar suas temáticas 

observando os temas representativos que possam vir a se configurar em um discurso da área 

de Ciência da Informação, pela via dos seus produtores e validado institucionalmente pela 

associação que os organiza. 

Depois do exame mais detalhado dos documentos disponíveis na página da 

ANCIB e das análises dos coordenadores nos próprios Anais, decidimos por consolidar as 

linhas temáticas pela análise dos GTs e pela observação preliminar dos títulos dos trabalhos 

em cada evento ao longo de todo o período (1994-2005), mas só aplicar a metodologia de 

indexação aos trabalhos de 1994-2000.  O motivo para isso, conforme já dissemos, foi a 

suspeita de que a partir de 2000 um acordo tácito entre os coordenadores de GTs, que visava a 

avaliação qualitativa das pesquisas da área, dando a oportunidade de um debate mais 

abrangente  na apresentação dos trabalhos, se estabeleceu mais propriamente, chegando a ser 

documentado pelo Estatuto de Criação e Funcionamento dos Grupos de Trabalho da ANCIB 
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que data de 2005. Embora só tenha entrado em vigor em 2005, a discussão que o estabelece se 

inicia provavelmente em 2000, face ao grande número de trabalhos que atendem ao evento. 

Os termos foram retirados dos títulos e dos resumos dos trabalhos submetidos 

e/ou apresentados ao ENANCIB em seus quatro primeiros anos, tanto quanto possível, no 

formato dado pelos autores.  Quando não era possível retirar diretamente o termo exatamente 

como foi concebido, adequou-se a descrição aos limites semânticos e nocionais em buscas no 

Google, Google scholar, nas tabelas da área e na proposta de taxionomia para Ciência da 

Informação de Oddone e Gomes (2003) cujo tema contempla três outras tabelas além de sua 

proposta. 

Alguns termos, como por exemplo “epistemologia”, foram atribuídos mesmo 

quando o trabalho não apresentava  no resumo e título o termo especificamente desta forma.  

Para isso, levamos em consideração a indicação de tratamento de modelos, teorias, estudos 

sobre os fundamentos da área etc.  Isso foi feito até porque foi interessante observar a 

preocupação da área com este viés em diversas linhas temáticas em muitos momentos. 

Os termos que encabeçam as linhas temáticas e que são repetidos como termos 

freqüentes mostram uma divisão no amálgama que é cada uma das linhas.  Levamos em 

consideração genericamente os títulos dos GTs como se apresentam ao longo dos anos.  

Reunimos os GTs de modo a demonstrar uma consolidação da linha temática como tema 

privilegiado no discurso de área, mas não estamos querendo nomear linhas ou GTs com isso.  

Apenas criamos uma categoria para agrupar os trabalhos e, aí sim, observar os termos que 

verificamos ocorrentes em cada uma das linhas agregadoras a partir do quantitativo dos 

trabalhos apresentados. A relação com os títulos dos trabalhos por ano e por linha temática, 

bem como a indexação proposta, está disponível no Apêndice A (p. 127). 

Depois de extraídos os termos, estes foram relacionados em tabelas por linha 

temática e postos numa lista consolidada que está disponível no CD em anexo e também na 

análise dos dados (ver Quadro 9 e Quadro 14).  Os critérios para considerar os termos 

significativos foram pela observação da fundação da linha temática.  A linha temática 3 só se 

inaugura em 1995, necessitando de uma ponderação em relação às que se inauguram em 1994 

ou em 2000.  Assim estabelecemos o número mínimo de 5 trabalhos para as linhas que 

ocorrem desde o primeiro ano, um mínimo de 4 trabalhos para a linha 3 e o mínimo de 2 

trabalhos para a linha 10.  As demais linhas ou se extinguiram – e por isso não foram 
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consideradas – ou apenas inauguraram depois de 2000.  Portanto essas serão consideradas em 

outra oportunidade, talvez num desdobramento desta pesquisa. 

4.2  ANALISANDO A TABELA DE ÁREA DO CNPQ 

 

Na análise da Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq, levamos em 

consideração suas finalidades e seu método de construção. 

O entendimento de sua estrutura e de suas potenciais utilizações e limitações 

foram observadas à luz das teorias propostas no referencial teórico por nós adotado e através 

da observação dos critérios de evolução do conhecimento, que tentaremos apreender a partir 

da observação das duas Tabelas de Áreas do Conhecimento do CNPq e das estruturas 

classificatórias que as definem.   

É importante dizer que nossa análise considera as reflexões levantadas pelas 

considerações finais de Souza (2004) em artigo sobre a revisão da tabela onde pergunta “Por 

que uma Tabela de Áreas do Conhecimento? Para quem / Para que uma Tabela de Áreas do 

Conhecimento? Como construir uma Tabela de Áreas do Conhecimento?” (p.17).  A resposta 

a essas perguntas é condizente com o aporte teórico que utilizamos quando diz que: 

(...) a finalidade principal de uma tabela de ‘Áreas do Conhecimento’ é 
orientar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia do País. Uma tabela 
desta natureza, construída em base de uma sistematização de campos de 
pesquisa, poderá gerar indicadores representativos de atividades de pesquisa 
(projetos de pesquisa), formação de recursos humanos (programas de ensino 
superior) e produtos (publicações, bases-de-dados etc.), para citar alguns 
exemplos. (SOUZA, 2004. p. 17) 

Existe a necessidade de identificação dos propósitos desta tabela e dificilmente 

se encontra uma que servirá a muitos.  Provavelmente os limites, o escopo e a abrangência 

devem ser adequados aos objetivos da tarefa que tais dispositivos vão realizar.  Quem há de se 

utilizar dessas classificações e com que finalidades?  

As Agências de Fomento em C&T, no desempenho de suas finalidades de 
gestão e avaliação como suporte ao desenvolvimento de políticas públicas, 
lidam com as áreas do conhecimento como elemento referencial de 
categorização desse universo principalmente no contexto do ensino, da 
pesquisa e da inovação. Para tal, a necessidade de classificação está 
diretamente relacionada à praticidade na sistematização de C&T para 
gerenciar e avaliar os programas das agências. (SOUZA, 2004. p. 17) 

Tais usuários são integrados por uma mesma infra-estrutura de informação  e 

se constituem por comunidades científicas em seus segmentos profissionais e acadêmicos, 
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representados por suas entidades e organizações de classe, filiações institucionais que se 

posicionam no povoamento dos regimes de informação a que pertencem e dos quais ocupam 

espaços mais ou menos definidos e funções de alguma forma estabilizadas.  Essa infra-

estrutura de informação é atravessada e imbricada de outras infra-estruturas com suas próprias 

lógicas e funcionamentos, mas convergindo tanto quanto possível no nível da padronização 

das linguagens, da estabilização dos conceitos e da busca de alinhamento de sentidos – nem 

sempre conformes e muitas vezes mesmo antagônicos, mas posições definidas dentro de um 

mesmo jogo de interações.  Esse regime também define lógicas de produção, circulação, 

autorização e cassação das informações, e se utilizam das infra-estruturas instaladas e re-

utilizadas para o cumprimento de suas finalidades.  Essas finalidades podem ser instaladas e 

não mais lembradas com freqüência, tendo alguma proeminência e importância quando deixa, 

por qualquer motivo, de cumprir suas funções, quando quebra e quando os sistemas 

acessórios, desenhados para manter e estabilizar possíveis problemas, também falham.  

O maior benefício das TACs para a Ciência e Tecnologia do país pode ser o 

seu potencial de convergência e de estabilização de sentidos que permite a comunicação mais 

azeitada entre instituições, entre sistemas e em certa medida em acordo com a comunidade 

científica mundial, naquilo que ela pode ter de comum, e o seu pior papel pode ser justamente 

essa estabilização que, materializada por uma infra-estrutura, acaba por conformar os sentidos 

e naturalizar os conceitos de tal modo que nos perguntamos se um dia isso já foi diferente.  

Nesse sentido não só aceitamos o jugo como nos acomodamos nele, sem nem tentarmos 

escapar de suas categorias.  Exatamente como quer um dispositivo. 

Levando ainda em conta os limites e as finalidades de uma TAC para políticas 

públicas, para o setor de Ciência e Tecnologia podemos perceber com Souza (2006) que  

A atividade de organização e representação do conhecimento também se faz 
presente no âmbito da gestão e avaliação, porém sob uma ótica peculiar 
diferente das necessidades das bibliotecas e outros sistemas de recuperação 
de documentos.  As agências de fomento em C&T, por exemplo visam 
sistematizar a informação sobre C&T e não a informação de C&T para seus 
fins específicos de atuação.  (SOUZA, 2006. p. 28)  

Caraça (2003), como vimos anteriormente, também nos mostra essa dimensão 

mais ligada às políticas de gestão de C&T.  A informação que as agências de fomento e 

órgãos ligados à governança  desejam estruturar há de ser menos ligada aos conteúdos e à 

organização epistemológica do conhecimento e mais ligadas às questões descritivas, 

referenciais, estatísticas e de metadados. 
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4.3  INVERSÃO DA INFRA-ESTRUTURA 

 

O terceiro aspecto que vamos proceder para análise da infra-estrutura em sua 

utilização e construção seria fazê-la “quebrar”.  Essa é a metodologia que evidencia a infra-

estrutura, que a faz emergir de sua transparência e invisibilidade, como observamos no campo 

empírico.  Nesse aspecto particular, e por experiência própria, percebemos que não é muito 

difícil fazê-la quebrar. No acompanhamento do preenchimento dos Currículos Lattes de 

pesquisadores e colegas, podemos perceber que freqüentemente é difícil o enquadramento dos 

trabalhos e projetos de pesquisa nas áreas disponibilizadas pelo CNPq através da Tabela de 

Áreas do Conhecimento.  Quando a falha acontece num de seus dispositivos, a rede de 

sentidos que lhe deu origem e que lhe dá sustentação também aparece, e com ela outras redes 

e interconexões também aparecem, mostrando a própria infra-estrutura em seus segmentos. 

Esse movimento de inversão de infra-estrutura não é simples de ser analisado e 

a tarefa pode ser mesmo grande e infinita, pois as redes se interconectam e outras infra-

estruturas tendem a aparecer, deixando muitas vezes evidente a conexão entre os seus 

dispositivos.  Em algum momento precisamos lançar mão da focalização da classificação ou 

do artefato caixa-preta de modo que nos permita iluminar apenas os aspectos que nos 

interessam, deixando para um segundo plano o restante. A inversão da infra-estrutura é um 

movimento que demanda controles tão complexos quanto a extensão da tarefa a que se deseja 

chegar. Estamos elaborando uma exploração, mais que uma abordagem analítica formal. Em 

algum nível precisamos dessa liberdade para tentar e metamorfosear os métodos tanto quanto 

for necessário às metamorfoses das classificações e padronizações que procuramos de algum 

modo evidenciar.   

Nosso objeto, como já mencionamos anteriormente, é complexo e se divide em 

três movimentos: o primeiro é o que chamamos de discurso de área da Ciência da Informação 

produzido pelos cientistas no país e que buscamos levantar através da análise dos trabalhos do 

evento mais significativo que reúne de fato a pesquisa no âmbito profissional e educacional na 

área de Ciência da Informação, uma vez que congrega alunos e professores de pós-graduação 

e demais pesquisadores em âmbito nacional e internacional. 

A segunda parte do objeto é a Tabela de áreas do Conhecimento do CNPq, da 

qual procuramos resgatar um discurso institucional da área de Ciência da Informação pela via 

da governança, através do fomento que desse instrumento se utiliza, ainda que indiretamente, 
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para organizar a pesquisa, a concessão de bolsas, a avaliação de cursos etc. E a terceira parte 

do objeto é justamente a dimensão dos usuários e dos usos dos dispositivos, demonstrando se 

há e quando há convergência entre as esferas que devem se comunicar.  O confronto desses 

dois discursos que de algum modo devem apresentar algum nível de convergência se 

configuram de fato em nosso terceiro objeto e também nossa ação metodológica.  Para isso 

modelamos uma metodologia que é tripartite a partir do momento que dá conta das três 

dimensões do objeto tal como o concebemos. 
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5  OS RESULTADOS EM AÇÃO 

 

É chegada a hora de observar o que recolhemos até o momento e com tais 

dados cometer a inversão da infra-estrutura tal como a concebemos.  Vamos então com a 

indexação que procedemos e, com a análise da TAC em suas duas versões (atual e proposta), 

confrontar os dois discursos e observar seus principais elementos sobressaentes. 

5.1  O DISCURSO DE ÁREA A PARTIR DE SEUS PRODUTORES: IDÉIAS PARA 
REFLETIR, IDÉIAS PARA CONFORMAR. 

 

Da análise do ENANCIB através do exame mais detalhado das falas de seus 

coordenadores e da própria indexação que utilizamos na busca de um discurso de área, vamos 

agora descrever os temas de maior ocorrência na área ao longo dos anos de 1994 a 2000.  Os 

Anais de cada evento foram observados em suas análises de coordenadores do evento e de 

GTs para procedermos à elaboração de um chave lógica com a qual olhar as transições de um 

ano para o outro.  Tais movimentos ficaram evidentes sobretudo na constatação de alguns 

pontos referente ao ano de 1997 e de 2000 para 200334 (embora não analisado em 

profundidade, apenas o volume de trabalhos reduzindo-se parece ser um indício significativo.) 

5.1.1  Análise dos Anais do ENANCIB: uma das camadas do discurso 

 

Nem todos os anais dos ENANCIBs tiveram análises completas, feitas pelos 

coordenadores de GT ou mesmo subgrupos temáticos por sessão como foi o caso dos Anais 

de 2000. Uma pena que isso não seja um padrão desde o início do evento ou se for, que não 

conste sempre dos Anais.  Mas enfim, esta é uma ação arqueológica, como já dissemos, 

reconstruir os caminhos pelos quais passaram os membros da ANCIB e suas redes de 

interação na construção desse evento. 

 

 

                                                 
34 Embora o ano de 2003 não tenha sido analisado com detalhes por essa pesquisa, só o número de menos 100 
trabalhos em relação à edição anterior já é bastante significativo. 
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5.1.1.1 Os Anais de 1994 

 

Os Anais de 1994 trazem uma singela apresentação de sua Diretora geral, a 

então presidente da ANCIB Solange Puntel Mostafa.  Nela, Mostafa alerta para o fato de que 

nem todos os trabalhos apresentados constam dos Anais, mas apenas a sua maioria foi 

publicada.  Também informa que as pesquisas estão organizadas segundo os grupos de 

trabalho da ANCIB “os quais deverão, a partir de 1994, reger a política da Associação” 

(ENANCIB, 4, 1994 p. 2).  Ainda divide com o leitor suas esperanças de que esses grupos, 

além de se tornarem efetivamente grupos de trabalhos, se desdobrem ou que acolham novos, 

trazendo inclusive a participação de “alunos de pós-graduação em todos os níveis, pois eles 

são os pesquisadores de hoje e amanhã.” (ENANCIB, 4, 1994. p. 2) 

Uma observação que cabe ser feita quanto à linha temática 7 é que os trabalhos 

ali classificados não foram levados em consideração, pois esse tema deixou de ser discutido 

efetivamente como GT nos ENANCIBs a partir de 1995.  Este grupo permanece em 1994 

como um resquício das antigas reuniões que deram origem aos ENANCIBs: os “Encontros 

Nacionais dos Cursos de Pós-graduação em Ciência da Informação e Biblioteconomia” cuja 

última edição (XII) é de 1992 e se dá em São Paulo.  Não os consideramos por motivos de sua 

limitação ao tema das políticas das pós-graduações especificamente, mas é notável a 

contribuição de certos trabalhos que trazem historicidade e materialidade aos nossos estudos, 

evidenciando ainda mais a história híbrida entre Ciência da Informação e Biblioteconomia, 

cujo laço, acreditamos, continua sendo atualmente forte e mesmo indissociável. Esse binômio 

– Ciência da Informação e Biblioteconomia – está caindo em desuso nos títulos das pós-

graduações e da própria ANCIB, cujo B permanece, talvez, apenas por questões de marketing 

ou fonéticas, pois até no título da associação ele deixa de expressar nominalmente a 

Biblioteconomia. Na discussão da tabela, como veremos, também a Biblioteconomia é 

“alçada” à categoria de Área do Conhecimento, saindo do âmbito da Ciência da Informação: 

epistemologia ou política? Isso é o que gostaríamos de saber. 

5.1.1.2 Os Anais de 1995 

 

Os Anais do ENANCIB de 1995 trazem os resumos das pesquisas e, embora 

não acerte no número de trabalhos que efetivamente constam dos Anais, mostram 56 
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trabalhos: alguns resumos e outros quase artigos.  Estão assim dispostos e organizados pela 

programação, a qual consta do documento, facilitando a visualização da estrutura do evento e 

a disposição dos trabalhos apresentados em seus grandes temas, orientados pelos GTs. 

O ano de 1995 foi uma confirmação do trabalho realizado pela ANCIB, no 
sentido de ter um expressivo aumento dos trabalhos concorrentes do segundo 
evento. E sua Presidente marca isso através de seu contentamento com a 
aceitação do ENANCIB e da própria ANCIB como “o fórum de debate 
próprio à atividade de pesquisa” (ENANCIB, 2, 1995 p. 1). 

Um útil lembrete é a fala de Mostafa na apresentação dos Anais de 1995, em 

concordância com a citação que faz de González de Gómez. 

Os encontros de pesquisa são importantes para dar visibilidade ao fazer 
acadêmico e, como diz Nélida González, “colocar a tarefa cotidiana de 
produzir e transmitir conhecimentos sob um olhar atento e responsável”. 

Reunir pesquisadores numa sala para discussão e reuni-los numa publicação 
como estes resumos ajuda nosso olhar a estar atento e responsável. Ciência 
não se faz  com o olhar ingênuo, desarmado.  É preciso armar o olhar. Por os 
óculos. Dimensionar as lentes. Ajustar a armação.  E olhar... (ENANCIB, 2, 
1995. p. 1) 

Nesta fala está contida uma profunda reflexão que nos orienta e mesmo que 

nos move a pesquisar: é no olhar – no ponto de vista, no modo de ver ainda que com os olhos 

da percepção mais complexa – que podemos mesmo sintetizar a cognição e processá-la em 

muitos de seus estratos, suas intercessões e relativizações, seus relacionamentos inter e 

transdisciplinares, conscientes ou inconscientes, obedientes tão somente ao limite máximo do 

seu alcance.  Quando reunidos pesquisadores e autores, leitores e pesquisas, todos juntos 

numa mesma mesa de discussão onde podemos relacionar uns com os outros e descobrir que 

estão falando a mesma ou quase mesma língua, ou que discordam, ainda que tenham 

semelhanças, damos ouvidos às suas vozes que só imaginamos saindo dos escritos, das 

imagens, dos atos e das lembranças. Não é isso? Não é mesmo isso o modo de fazer pesquisa?  

Anais de reuniões de pesquisa parecem ser boas oportunidades para, em face aos registros, 

não perder a chance de reordenar, reorganizar, reutilizar aqueles lampejos de compreensão e 

entendimento que ocorrem ali naquele mesmo momento. 

Reunir os relatos de todos é impossível, então ficam registrados para 

posteridade os relatos de seus representantes, aos quais conferimos status e autoridade de 

verdade.  Suas percepções são sínteses suficientes para o registro daqueles momentos. 

Quando nós, pesquisadores em Ciência da Informação, lemos uma apresentação como essa e 

não criticamos qualquer aspecto ou simplesmente não dizemos nada, estamos conferindo 
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poder e prestígio às pessoas e às instituições que se responsabilizam pelas falas.  Estamos 

concordando com essa representação e autorizando que usufruam dessa autorização. É isso o 

que parece fazer Mostafa ao celebrar o aceite institucional pela comunidade acadêmica. 

No ano de 1995 o GT cujo foco foi o tema Administração, Gestão, Avaliação e 

Estudos de Usuário, passa a ocupar a primeira posição, fundindo-se com Informação 

Tecnológica. Esse esforço não traduz sua lógica de modo claro, nem na apresentação dos 

Anais e nem em trabalhos sobre o tema da pesquisa, historiografia, estado da arte ou outras 

abordagens semelhantes na área de Ciência da informação no Brasil, a que tivéssemos acesso. 

Além disso, o evento perde o GT 7 que falava mais efetivamente das políticas das Pós-

graduações em Ciência da Informação e em Biblioteconomia. Pensamos que talvez o lugar do 

GT Informação Tecnológica fosse junto a Novas Tecnologias (...) (e a Educação) por se tratar 

de tema afim.  Mas pensamos melhor e achamos que o ideal é que ele esteja marcado como 

um GT que foi fundador, mas que não sustentou sua própria necessidade de existência, até 

porque tais políticas talvez tenham continuado a ser discutidas nas próprias reuniões da 

ANCIB e não como trabalhos de congresso, inaugurando um novo fórum para essa temática.  

Outros trabalhos no geral falam pouco das políticas dos cursos de Pós-graduação a ponto de 

estarem reunidos num mesmo tema. 

No lugar de Administração de Serviços de Informação que ocupava o GT3 

criou-se o GT Novas Tecnologias, para o qual, segundo Muller (2000), não houve uma 

diferença significativa de temática, mas apenas de nomenclatura. No lugar de Informação 

Tecnológica, o GT 1 passa a ser Informação Tecnológica e Administração de Serviços. 

Embora Mueller não tenha identificado uma ruptura temática no GT3 que segue compatível 

com a temática das “Novas Tecnologias, Bases de Dados, Fontes de Informação [e a 

Educação]”, não explica também porque informação tecnológica está indo para a primeira 

posição e não implica com a divisão que vai haver a partir desta Informação Tecnológica que 

vai estar junto com Administração de Serviços na primeira posição e a mesma temática que se 

repete no GT3. 

Se observarmos os trabalhos dos dois grupos nos anos de 1994 e 1995, vamos 

perceber movimentos distintos de temas e não uma continuidade temática com roupagem 

diferente, nem um mesmo tema dividido entre GT1 e GT3. 

• Informação Tecnológica (1994) 
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Os temas principais desse Grupo foram “transferência de informação”; 

“transferência de tecnologia”35; sistema de informação automatizado e modelo. Nos anais de 

1995 esse mesmo grupo acrescido de Administração de Serviços, versa muito mais sobre as 

questões da administração de sistemas de informação e serviços e da própria informação 

tecnológica aplicada à área de negócios.  

• Novas Tecnologias, Bases de dados, Fontes de Informação (e a 

Educação) (1995) 

Neste outro GT os assuntos são muito mais voltados para os temas da 

Educação e de novas fontes de informação (bases de dados e BBSs – o pai, ou talvez o avô, 

dos Blogs), informação em redes como a Internet etc., não confirmando em absoluto a 

informação dada por Mueller (2000). 

 

5.1.1.3 Os Anais de 1997 

 

Os anais de 1997 trazem na mensagem de seu apresentador e então Presidente 

da ANCIB, Prof. Dr. Aldo Barreto, a interpretação de que a área de Ciência de Informação, 

baseada na fluência dos trabalhos apresentados, estava se consolidando.  Diz ainda que: 

Os Anais ora apresentados são mais do que uma coleção de resumos de 
pesquisas, pois demarcam e inscrevem uma disciplina em seu atual estado de 
produção e evolução. (ENANCIB, 3, 1997. p. 6) 

Percebemos claramente uma atitude construtiva em relação à área e que se 

evidencia pela participação realmente maciça de pesquisadores de vários níveis em atenção a 

um esforço de consolidação da área – que é de certa forma nova e até hoje polêmica – e de 

seus membros enquanto pesquisadores e cientistas desta área.  Esse esforço tem um pouco de 

ufanismo, um pouco de propaganda e, ao que parece, um sincero desejo de realização.  Isso é 

natural para uma área que deseja produzir adesões e ganhos. Poucos trabalhos no entanto 

falam da consolidação da área em si, sua epistemologia e sua própria autocrítica.  Muitos 

trabalhos vão se posicionar de modo positivo, atendendo ao esforço e ao apelo de sua 

                                                 
35 talvez possamos tratar ambas por uma categoria mais abrangente transferência de informação, sendo 
transferência de tecnologia uma espécie de transferência de informação se nos basearmos nos trabalhos 
apresentados em questão. 
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Associação, atendendo ao encontro, trazendo suas pesquisas, construindo esse saber ainda 

biblio-informacional36.  

Os anais também apontam para o crescimento do volume de trabalhos que 

participaram do evento como um fator de mudança de “infra-estrutura operacional” do 

encontro.  Prossegue em sua análise dos dados dos anos anteriores em comparação com o de 

1997 apontando os crescimentos para o GT4 – Informação e Sociedade – o que “parece 

sinalizar que a pesquisa na área busca contextualizar as suas práticas junto a comunidades 

específicas” (ENANCIB, 3, 1997. p. 7) e que o GT1 – Informação Tecnológica (e 

Administração de Serviços) – mantém sua “posição quantitativa demonstrando a preocupação 

contínua de atender à demanda por condições informacionais das instituições do setor 

produtivo.” 

Nesse aspecto, parece que a análise confirma preocupação social da área em se 

contextualizar e se inscrever na comunidade de prática com a qual pretende se relacionar e 

cujo saber pretende organizar, estudar e analisar, e, por outro lado, tem um profundo interesse 

em servir aos setores produtivos através da viabilização de condições informacionais das 

instituições de tais setores. 

A análise deixa ainda transparecer o que parece ser uma ponderação à questão 

da representação do conhecimento e seu posicionamento nuclear em relação ao que ela 

considera “competência tradicional.” Talvez aqui seja mesmo uma tentativa de discriminar o 

que é da área de Ciência da Informação e o que é de outras áreas (no caso a Biblioteconomia), 

aproveitando para criticar a “interdisciplinaridade fragmentária muito praticada”. (ENANCIB, 

3, 1997. p.7)  Seria mesmo uma crítica?  

Neste inventário de avanços e de movimentos mais estacionários, percebemos 

uma critica à pouca expressividade do GT3 – Novas Tecnologias (...) e acusando declínio.  

Para a ANCIB parece fundamental que nossa Ciência da Informação em desenvolvimento 

venha participar com empenho dos temas ligados a essas novas tecnologias, tecnologias da 

informação, novos suportes que transformaram a informação em algo quantificável, portável e 

                                                 
36 Essa é uma outra característica dessa fase dos trabalhos em Ciência da Informação no Brasil: os trabalhos são 
muito matizados no limite entre a biblioteconomia e a ciência da informação.  Híbridos muitas vezes de temas e 
métodos acabam por se confundir um pelo outro, muitas vezes.  Esse saber constituído nessa fase parece não ter 
fronteiras muito claras entre biblioteconomia e ciência da informação.  A Associação também é de pesquisa em 
Ciência da Informação e Biblioteconomia. Alguns mestrados ainda são de biblioteconomia e depois “viram” 
Ciência da Informação.  Esse profissional é híbrido e busca uma identidade, o que se reflete nos temas dentro dos 
grupos e o posterior fortalecimento do GT de Formação Profissional. 
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estocável de modo que se possam precisar o custo, o valor agregado, seu uso competitivo etc.  

Afinal a Ciência da informação é uma área em que a tecnologia tem um importante papel 

como parte indissociável do seu objeto. Acrescentamos ainda que a questão da conjuntura de 

uma crescente “revolução informacional”, “explosão informacional”, “infra-estrutura global 

de informação” e todo o resto que permeia a globalização e o acirramento das forças de 

convergência cultural, econômica e social de modo a mostrar um novo modo de fazer ciência, 

uma nova moda, uma nova sociedade e um novo mundo, vai evidenciar suas ligações entre 

Big Science, Ciência da Informação, Sociedade da Informação etc.  Talvez possamos entender 

isso como uma construção de futuro. Uma forma de permitir que a inevitabilidade do futuro 

não seja de algum modo desarmada para não acontecer. 

Suas reflexões passam por meandros interessantes e que nos são muito caros à 

esta pesquisa. Ao fim da apresentação, Prof. Aldo Barreto lança reflexões e questionamentos 

à comunidade acadêmica: 

por que a concentração interna dos trabalhos em projetos de pesquisa: a) de 
contextualização da informação e indicação de benefício social (GT4); b) de 
organização da informação e seus instrumental de apoio (GT2); c) de 
projetos de pesquisa sobre informação aplicada ao setor produtivo (GT1)? 

existe uma indução interna, das próprias comunidades de pesquisa, ou 
externa das agências de apoio e fomento, para que ocorra a incidência 
constatada no item anterior? 

por que os pesquisadores da área não parecem preocupados com o novo 
quadro tecnológico que afeta, profundamente, as suas práticas 
informacionais, a sua construção teórica e a condição do mercado de 
trabalho e do profissional da informação? 

na criatividade e inventividade dos atuais 134 trabalhos apresentados 
podemos descortinar apresentados podemos descortinar linhas, correntes de 
pensamento que representem um arcabouço teórico e metodológico, 
compartilhado pela maioria dos pesquisadores de Ciência da Informação? 
(ENANCIB, 3, 1997. p. 7) 

Sobre o terceiro questionamento, Freitas (2001) lança também uma questão 

observando o crescimento significativo dessas áreas, e que as demais, reduziram sua taxa de 

crescimento. “A área respondeu ao chamamento da direção da entidade científica?” (p.114) 
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5.1.1.4 Os Anais de 2000 

 

Os anais de 2000, trazem a inovação do CD-ROM e uma explosão no GT 

Novas Tecnologias, justamente quando os Anais de 1997 questionavam a falta de adesão e a 

concentração em outras áreas.  Parece que a comunidade atendeu o chamado de suas 

lideranças e se debruçou sobre esse aspecto fundamental da área que estava de algum modo 

deixado de lado, até mesmo, suspeitava-se, por uma indução das pós-graduações.  Foi um 

enorme incremento o número de 48 trabalhos em Novas tecnologias.  

No entanto, parece ter sido bastante confusa a elaboração dos Anais. Não 

contou com um trabalho impresso com as informações imprescindíveis que deveria conter os 

Anais de um evento.  Os anais eletrônicos oficiais trouxeram apenas informações gerais e 

turísticas sobre Brasília e sobre o evento, as palestras separadas dos trabalhos apresentados e 

os próprios trabalhos separados pelo autor.  Alguns trabalhos com mais de um autor foram 

repetidos, em entradas separadas com o nome de cada um dos autores envolvidos.  As análises 

dos coordenadores de GT, outras análises de especialistas da área e as informações da 

classificação dos trabalhos por GT ficaram a cargo de um número especial da Revista de 

Biblioteconomia de Brasília que passamos a considerar como documento oficial que traz na 

íntegra o conteúdo e a infra-estrutura do evento ENANCIB, 2000;  as palavras-chave foram 

novamente ignoradas. 

Recuperando as informações contidas nessa publicação, pudemos compreender 

a lógica de organização dos trabalhos e que está disponível no Apêndice A, com as devidas 

ressalvas em relação a problemas com trabalhos que aparecem em apenas um dos 

documentos, apresenta duplicidade ou não aparece etc. 

5.1.2  O discurso propriamente dito 

 

A indexação que realizamos como está demonstrada no Apêndice A gerou 

quadros de freqüência e ocorrência dos termos marcados como significativos37. Os principais 

quadros que são os conformadores desse discurso estão aqui apresentados e se constituem 

                                                 
37Esses quadros podem ser acessados de modo eletrônico no CD em Anexo à este trabalho e podem ser 
utilizados como o leitor preferir para suas próprias pesquisas.  Acreditamos que esse é o verdadeiro espírito que 
deve pautar a ciência, a cooperação e a exposição à crítica e à franca construção do conhecimento partilhado  
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num discurso não evidente, de segunda ordem, que associado às falas dos coordenadores dos 

GTs e dos eventos vão nos dar uma idéia do que a área vem colocando como objeto do seu 

estudo e de seu trabalho, suas adesões e recusas às orientações das representações da área. 

A partir do Quadro 9, Discurso de área 1 – Por linhas temáticas (p. 118), 

podemos perceber que os termos que sobressaíram em nossa análise na Linha 1 – Informação 

Tecnológica, Negócios e Administração, cujo total de termos foi o segundo maior com 240 

termos, foram:  Inteligência Competitiva e Informação Tecnológica com concentração maior 

de Inteligência Competitiva em 2000, o que se verifica talvez pela inauguração do GT7 que 

abrange aspectos administrativos, de planejamento e inteligência competitiva nesse ano. 

Outros temas freqüentes na mesma linha foram Brasil,  Demanda de Informação e Estudo de 

Caso com 11 ocorrências cada. Isso pode demonstrar uma preocupação com o Mercado e com 

o olhar voltado para o próprio país; também com a prestação de serviço e com análises 

pragmáticas, tentando dar conta de situações específicas.  Embora Modelo tenha sido um dos 

termos significativos, ele teve uma baixa ocorrência (6).  Outra ocorrência foi Transferência 

da Informação, ainda um tema significativo em diversas linhas temáticas. 

Na linha 2- Representação e Organização do Conhecimento, cujo total de 

termos indexados foi de 204 termos, Epistemologia foi o termo de maior freqüência, com 15 

ocorrências confirmando uma tendência da área de representação em ter uma estreita relação 

com a área de epistemologia. Representação do Conhecimento e Metodologia, conceitos 

clássicos na linha temática, apresentaram 11 ocorrências cada.  O mesmo para Recuperação 

da Informação com 8 ocorrências, o que confirma o termo como um dos clássicos da área. 

Organização do Conhecimento com 7 ocorrências alerta para uma necessidade de delimitação 

terminológica para que se estabeleça um melhor controle de vocabulário a fim de determinar 

se esses dois termos Organização da Informação (2) e Organização do Conhecimento (7) têm 

limites intransponíveis que impeçam o controle de um dos índices como remissivo. O mesmo 

se aplica para quando Conhecimento e Informação mudam de termos e a imprecisão ocorre 

pelos sentidos gerais do ponto de vista acadêmico e profissional que atribuímos aos mesmos. 

Na linha 3 – Novas tecnologias e Educação, cujo total de termos foi de 173 – 

os termos Internet e Brasil tomam a frente, tendo o primeiro 14 e o segundo 10 ocorrências.  

De um modo geral os termos da linha temática apresentam significativo aumento de 1997 

para 2000, confirmando o que diz Freitas (2001) com relação ao chamado da direção da área 

de Ciência da Informação, nos questionamentos do Presidente da ANCIB nos anais de 1997.  
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Mesmo apenas se iniciando em 1995 atinge números altos tanto quanto outros termos em 

outras linhas que se iniciam em 1994. Outros termos freqüentes para esta linha são Estudo de 

Caso e Análise de Conteúdo com 8 ocorrências cada.  Talvez isso se justifique pelas análises 

automáticas de textos e também a organização e recuperação de informação serem temas 

freqüentes na década de 90. 

Na linha 4 – Informação e Sociedade – apenas 3, cujo total de termos foi de 

259,  entre os mais freqüentes termos se destacaram: Epistemologia, com 12 ocorrências, 

Prática Informacional com 11 ocorrências e Sociedade da Informação, com 10 ocorrências, 

este último com uma consistência a partir de 1997 e em 2000.  A Linha 4 parece ser a que 

apresenta mais termos no geral, sem levar em conta as ponderações e arbítrios que aplicamos 

como já foi descrito na metodologia de indexação.  Isso pode ser devido à grande abrangência 

e escopo desse GT.  Os termos Educação (9) e Brasil (8) se tornam freqüentes também nesse 

grupo talvez pelo fato dos interesses sociais serem uma preocupação em qualquer área que 

deseja contribuir para a sociedade como expressão de uma verdade científica comprometida 

pela sua função social. Num país como o nosso de tantos matizes e realidades a educação 

deve mesmo sobressair como fonte da atenção acadêmica, sobretudo quando essa área lida 

com a informação.  Há tanto espaço para a pesquisa e tanto o que responder, que não se 

justifica que algo deva ser incentivado em detrimento de outro, não ao menos pela via da 

pesquisador.  Isso está mais próximo e coerente com a esfera da governança.  Apesar da 

explosão das novas tecnologias em 2000, é positivo constatar que as preocupações sociais 

consistentes, seja pela via espontânea ou pela via da indução (como visto na análise dos anais 

de 1997) se mantém como foco da pesquisa acadêmica, ainda que possam sofrer algum 

constrangimento por manipulações e outras induções. 

Na linha 5 – Produção e comunicação científica, cujo número total de termos 

foi de 156, os termos mais freqüentes foram Análise de Conteúdo, com 20 ocorrências e 

Ciência da Informação com 16 ocorrências.  Nessa linha temática é quase óbvio perceber que 

a área procura fazer uma auto-análise através da observação de sua própria produção 

intelectual.  Um grande número de estudos observa por períodos de tempo certos tipos de 

documentos como Tese (10), Artigo de Periódico Científico (5) e a Comunicação Científica 

(14) como um todo. É interessante observar também que Biblioteconomia (9) é um termo que 

ocorre com mais freqüência nessa linha temática, talvez um indício de sua natureza simbiótica 

com a Ciência da informação.  Analisar a Ciência da Informação no Brasil é reconstituir os 
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seus meandros históricos e epistemológicos, cujos caminhos vão se entrecruzar forçosamente, 

muitas vezes de modo indissociável, com a Biblioteconomia. 

A Linha temática 6 – Formação profissional e trabalho, cujo número total de 

termos foi de 99, os mais freqüentes foram Biblioteconomia (12), Educação Superior (10), 

Bibliotecário (9), Mercado de Trabalho (6) e Posição de Trabalho (6).  Profissional da 

Informação (5), ocupa a última posição entre os mais freqüentes, confirmando a posição do 

bibliotecário como um potencial profissional da informação, ou pelo menos, sua intenção em 

se adequar às novas exigências para os bibliotecários na era da informação, tão freqüentes em 

diversos títulos de muitos autores da área nesse período38. 

A linha temática 10 – Estudos históricos e epistemológicos da informação, cujo 

número de termos foi de 48, o menor registrado, os termos mais freqüentes foram: Estudo de 

Caso (3) e Interdisciplinaridade (3), seguido de Organização do Conhecimento, Educação e 

Ciência da Informação, com duas ocorrências cada. 

O grande número de termos em cada linha e uma grande freqüência desses 

termos pode demonstrar dispersão temática, e o controle de vocabulário na área pode ser 

indicado, até mesmo para o auto-conhecimento da área, pela sistematização de suas temáticas 

e limites desejados, suspeitados ou mesmo os jamais sonhados.  Sem isso, sem observarmos a 

produção sob o ponto de vista classificatório, vamos abrir mão do poder de focalização e 

concentração que a classificação nos dá, o que de certo modo não nos favorece como área 

científica do ponto de vista da governança e do fomento.  Assim, em busca de objetividade as 

taxonomias e tabelas de classificação cuidam da imprecisão terminológica e conceitual que 

constatamos (ODDONE E GOMES, 2003; VICKERY, 1980), mas também imprimem mais 

uma camada ideológica e interpretativa sobre o objeto que organizam (CAMPOS, 2001; 

2004). É um outro olhar sobre o que estamos observando, é uma mediação entre observador e 

objeto onde consideramos “em que termos devo pensar sobre o mundo” (DAVIS et alii apud 

CAMPOS, 2004 p. 24).  Não há como escapar disso ao que parece, e a melhor maneira de 

enfrentar a situação é não se iludir como se esse escape fosse possível, em nome de uma 

neutralidade impossível.  Os esforços classificatórios e organizacionais como um todo podem 

ser mais frutíferos tanto quanto reconhecem sua imprecisão e seu caráter provisório. 

                                                 
38 Numa busca simples no Google, as palavras-chave “novas exigências” e bibliotecário retornam 30700 
documentos muitos dos quais títulos de periódicos e e-mails de listas de discussão, usando “novas exigências” 
como um termo que parece já se constituir num conceito como “novas tecnologias” por exemplo. 
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Na relação completa dos termos, observamos 895 termos dos quais 32  

sobressaem, dentre eles os principais são: Brasil (49), Epistemologia (38), Análise de 

Conteúdo (36), Ciência da Informação (32),  Estudo de Caso (28), Biblioteconomia (24), 

Modelo (22), Internet (22), Transferência da Informação (21), Metodologia (21) e Produção 

Científica (20).  Esses termos mostram o panorama da área em seus destaques temáticos.  

Cotejando-se com as Linhas que criamos podemos dizer que esse é um – dos muitos possíveis 

– discurso de área da Ciência da Informação.  São esses os termos que sobressaem na análise 

dos títulos e resumos apresentados pelo ENANCIB, como foco de convergência da pesquisa 

na área.  A Ciência da Informação no Brasil parece estar voltada para dentro de si em 

questionamentos epistemológicos, analisa seus conteúdos (e também de outras áreas, 

obviamente, mas com ênfase na sua própria produção científica, matizada com a área de 

biblioteconomia (até então subárea, mas em vias de se tornar área independente). Nesse 

pensamento de si mesma pela via epistemológica, se preocupa primordialmente com as 

metodologias e os modelos como objetos de pesquisa.  As novas tecnologias são muito 

voltadas para o aparato da Internet em âmbito geral. 

 

5.2  COMPARAÇÃO ENTRE AS PROPOSTAS DE TAC: O DISCURSO OFICIAL 

 

Pelo esforço da pesquisa e pela revisão constante da história, das versões dessa 

história, dos registros e da memória, no seu sentido mais geral podemos nos aproximar da 

constatação de que a história contada é uma questão de ponto de vista e de tomada de posição.  

Não existe posição boa ou ruim senão para quem se posiciona e analisa no momento mesmo 

em que se dá conta.  As mudanças estruturais da infra-estrutura como o esforço ora realizado 

para alterar esse dispositivo (a TAC) é controverso e fruto de uma profunda e complexa luta 

política por validação e legitimidade.  Os argumentos parecem todos convergir para uma 

resposta epistemológica, como se o próprio som da palavra espantasse as sombras das críticas 

e estabilizasse, em sólidas bases científicas, o esforço.  Mas ao que parece, o som da palavra e 

seus sentidos não são suficientes para calar as evidências políticas que se interpõem no meio 

dos argumentos. 
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Se observamos a proposta a ser analisada para as áreas de Ciência da 

Informação, Biblioteconomia e Arquivologia39 (ver Quadro 1, p. 66), vamos perceber que, em 

comparação com a TAC em vigor, a Ciência da Informação tem uma prioridade na Gestão da 

Informação, enquanto a Biblioteconomia tem a prioridade na Gestão de Sistemas, Unidades e 

Recursos de Informação.  O âmbito da Representação, Classificação e Indexação está 

destinado agora às Especialidades, podendo ser utilizada por qualquer subárea, área ou grande 

área.  Se por um lado isso é positivo, percebemos que o domínio da Biblioteconomia está 

sendo mais claramente colocado como um domínio técnico que deve se ater aos acervos e não 

aos conteúdos.  A gestão da Informação, e por extensão do conhecimento, provavelmente 

deve ser domínio preferencial da Ciência da Informação.  De positivo temos a correta 

exclusão da Teoria da Informação (uma referência à Teoria Matemática da Informação de 

Shannon e Weaver) que durante certo tempo foi um conforto para os que achavam que 

matematizar seu objeto de pesquisa poderia ajudar a consolidar politicamente sua posição 

como Área Científica. 

                                                 
39 Com relação à Arquivologia não nos ocupamos da área por entendermos que deveríamos ter um estudo mais 
aprofundado para compreender os meandros de sua ligação tanto com a Biblioteconomia quanto com a Ciência 
da Informação.  No momento nos contentamos em deixá-la fora do âmbito da Ciência da Informação, assim 
como já o faz a TAC em relação à Museologia, outro exemplo que carece de outras análises. 
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Termos Mais Freqüentes por Linhas Temáticas  

Linhas/Termos Ano  

Linha 1 - Informação Tecnológica, Negócios e Administração 1994 1995 1997 2000  

Brasil  2 4 5 11 

Demanda de Informação   4 7 11 

Estudo de Caso 1  2 8 11 

Indicador de Qualidade  1 2 2 5 

Informação Tecnológica  1 5 6 12 

Inteligência Competitiva    12 12 

Metodologia   1 4 5 

Modelo 1  2 3 6 

Pequena Empresa   3 2 5 

Planejamento Estratégico 1 1  4 6 

Setor Agroindustrial   2 3 5 

Sistema de Informação 1 1 1 2 5 

Transferência da Informação 1 1 2 3 7 

Linha 2 - Representação e Organização do Conhecimento 1994 1995 1997 2000  

Análise de Conteúdo   3 2 5 

Ciência da Informação 1 2 2 1 6 

Epistemologia  1 8 6 15 

Metodologia  5 3 3 11 

Modelo   2 5 7 

Organização do Conhecimento 1 2 3 1 7 

Recuperação da Informação 1 1 3 3 8 

Representação do Conhecimento 1 1 4 5 11 

Terminologia  3 1 2 6 

Linha 3 - Novas Tecnologias e Educação 1994 1995 1997 2000  

Análise de Conteúdo   3 5 8 

Análise de Impacto   3 1 4 

Biblioteca Virtual   1 3 4 

Brasil  1 1 8 10 

Estudo de Caso    8 8 

Internet   3 11 14 

Recuperação da Informação   1 3 4 

Tecnologia da Informação  1 1 5 7 

Linha 4 - Informação e Sociedade 1994 1995 1997 2000  

Biblioteca Escolar   1 4 5 

Brasil 1 3 1 3 8 

Cidadania   1 5 6 

Ciência da Informação  1 1 3 5 

Disseminação da Informação  1 4 1 6 

Educação  1 2 6 9 

Epistemologia  2 7 3 12 

Política de Informação   3 2 5 

Prática Informacional  1 4 6 11 

Produção do Conhecimento   4 1 5 

Sociedade da Informação   5 5 10 

Transferência da Informação   3 3 6 
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Quadro 13 Discurso de área -1 - Por linhas temáticas 

FONTE: ANAIS DOS ENANCIBs 

 

Também nesse exame vamos ver que a Ciência da Informação vai tratar das 

“Tecnologias da Informação”, enquanto que a Biblioteconomia vai  tratar das “Técnicas de 

Tratamento Documental”.  Mais uma vez a dimensão técnica e material está sendo proposta 

para os bibliotecários e para a Biblioteconomia enquanto a Ciência da Informação lida com as 

Tecnologias (novas).  A Biblioteconomia vai ficar com a Documentação Especializada (o que 

nem acreditamos que há de vingar) e a Ciência da Informação com a Informação 

Especializada cujo suporte independe inclusive da materialidade de um documento.  Muitos 

vão achar que as bibliotecas virtuais são domínio da Ciência da Informação enquanto outros 

vão brigar pela posse de tal artefato.  Para onde irão os tesauros, as taxonomias, as tabelas de 

classificação e as terminologias?  Essa é uma esfera muito mais política do que 

epistemológica, pois em muitos momentos, como demonstra Souza (2006, p.32), as 

categorias, especialidades e organizações modificam-se de um modo diverso e não 

exatamente previsível de acordo com seus contextos. 

 

continuação 
Linha 5- Produção e Comunicação Científica 1994 1995 1997 2000  

Análise de Conteúdo 2 2 9 7 20 

Artigo de Periódico Científico 1 1 1 2 5 

Biblioteconomia 1 3 3 2 9 

Brasil 1 3 2 7 13 

Ciência da Informação 2 3 5 6 16 

Comunicação Científica  2 6 6 14 

Literatura Cinzenta 1 3  2 6 

Produção Científica 1 1 7 5 14 

Tese 1 4 4 1 10 

Linha 6 - Formação Profissional e Trabalho 1994 1995 1997 2000  

Biblioteconomia 1 4 3 4 12 

Educação Superior  3 4 3 10 

Mercado de Trabalho 1 2 1 2 6 

Posição de Trabalho 1 1 1 3 6 

Profissional da Informação 1 1 1 2 5 

Linha 7 - Políticas de Pesquisa da Pós-Graduação 1994 1995 1997 2000  

Linha 8 - Mediação, Circulação e Uso da Informação 1994 1995 1997 2000  

Linha 9 - Informação Para Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação 1994 1995 1997 2000  

Linha 10 - Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação 1994 1995 1997 2000  

Ciência da Informação    2 2 

Educação    2 2 

Estudo de Caso    3 3 

Interdisciplinaridade    3 3 

Organização do Conhecimento    2 2 

 



 115 

 

Quadro 14 - Discurso de Área 2 - Termos (consolidado) 

FONTE: ANAIS DOS ENANCIBs 

Não há ainda informações suficientes para definir e concluir nada com relação 

a isso.  Apenas apontamos, como achamos é o nosso papel e nosso limite, alguns possíveis 

indícios e movimentos de mudança na infra-estrutura de informação que, aos poucos e mais 

ou menos sutilmente, vem conformando a área da Ciência da Informação no Brasil, 

confirmando uma impressão que pretende separar por muitos e todos os motivos a Ciência da 

Informação da Biblioteconomia, com argumentos de todas as naturezas, sejam 

epistemológicas, políticas ou afetivas. 

Um primeiro indício é a constatação de que na última reunião que deu origem 

aos ENANCIBs realizada em 1992,  algum setor das Pós-graduações percebe uma tendência à 

“conversão” de bibliotecários em cientistas da informação.  Fica o registro do fato de que o 

 
Termos mais freqüentes ao longo dos anos. 1994-2000      

Análise de Conteúdo 2 2 16 16 36 

Análise de Impacto   5 7 12 

Bibliotecário  3 6 6 15 

Biblioteconomia 2 5 10 7 24 

Brasil 2 9 11 27 49 

Ciência da Informação 3 8 9 12 32 

Comunicação Científica  2 6 9 17 

Demanda de Informação   5 9 14 

Disseminação da Informação  1 7 4 12 

Educação  3 3 11 17 

Educação Superior  3 6 6 15 

Epistemologia  3 19 16 38 

Estudo de Caso 1 1 2 24 28 

Fonte de Informação  2 5 7 14 

Indicador de Qualidade  1 4 8 13 

Informação Tecnológica  1 5 7 13 

Inteligência Competitiva    13 13 

Internet   5 17 22 

Metodologia  6 5 10 21 

Modelo 1  7 14 22 

Organização do Conhecimento 1 3 3 3 10 

Prática Informacional  2 5 9 16 

Produção Científica 1 2 7 10 20 

Produção do Conhecimento 1  5 5 11 

Recuperação da Informação 1 2 4 6 13 

Representação do Conhecimento 1 1 5 6 13 

Serviço de Informação 1 2 5 2 10 

Sistema de Informação 1 2 3 4 10 

Sociedade da Informação  1 6 8 15 

Tecnologia da Informação  1 3 12 16 

Tese 1 4 4 2 11 

Transferência da Informação 1 1 8 11 21 
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então diretor da Pós-graduação em Ciências da Informação da ECA-USP, em 1992, falando 

da apresentação da reunião, fala da história da Pós-graduação e ao dedicar o título de pioneira 

da nova geração em Ciência da Informação à Profª. Drª. Dinah Población, então diretora da 

ANCIB, registra que ela “abriu o caminho para que outros bibliotecários se convertessem em 

Cientistas da Informação” (ENCONTRO NACIONAL DOS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA, 12, 1992. p. 

8).  Um caminho para o bibliotecário seria se tornar Cientista da Informação.  Além disso, 

existe a constatação de que seguindo uma tendência de vários cursos e programas de pós-

graduação no país, muitos apagaram Biblioteconomia do nome como foi o caso do IBICT, por 

exemplo, e de outros que eram exclusivamente de Biblioteconomia como é o caso do 

programa de Pós-graduação da Paraíba, se tornou Pós-graduação em Ciência da Informação, 

chegando a ser descadastrado em 2002 e só agora recentemente reativado.  Alguns cursos de 

graduação também se tornaram Ciência da Informação enfrentando problemas inclusive com 

o Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB, com relação à ocupação de cargos reservados 

aos profissionais bibliotecários, conforme legislação vigente referente à profissão, por 

profissionais de informação formados por tais cursos.  O mais emblemático desses 

movimentos de silenciamento, apagamento e transformações parece ser o da própria ANCIB 

que permanece com a sigla, mantendo o B que marcava o aparente hibridismo da área, e no 

entanto silencia Biblioteconomia do seu nome, modificando os documentos que a constituem 

como entidade como seu estatuto e regimento interno.40. 

5.3  O CONFRONTO ENTRE DISCURSO DE ÁREA PELA VIA DO PRODUTOR E 
DISCURSO DE ÁREA PELA VIA DA GOVERNANÇA 

 

Estamos querendo observar se o que chamamos de discurso de área se 

encontra contemplado nos esforços de organizar o conhecimento pela via da governança, ou 

seja, na elaboração e na gestão de Ciência & Tecnologia no país.  Essa ação pela via da 

governança e da sociedade (as comunidades científicas, entidades de classe, os próprios 

                                                 
40 Esse hibridismo – e de certa forma transformismo – também se observa na transformação do Instituto 
Brasileiro de Bibliografia e Documentação – IBBD criado em 1954 como um órgão subordinado ao CNPq e que 
na década de 70 se transforma em Instituto Brasileiro de Informação para Ciência e Tecnologia – IBICT (IBICT, 
2006) integrando Informação ao trabalho bibliotecário das Bibliografias e dos acervos com que lidava o IBBD. 
Esse movimento é fruto de uma tendência internacional e política que procura estabelecer um projeto de mundo 
globalizado, uma Infra-estrutura Global de Informação por onde circule de modo, ao menos aparentemente, livre 
as informações, os investimentos e os conhecimentos. 
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pesquisadores etc.) se dão por meio de ações comunicativas no âmbito do atendimento aos 

editais de fomento, de pesquisa induzida, de preenchimento de formulários eletrônicos de 

avaliação e currículos, relatórios de toda a sorte, relatórios de pesquisa, de cursos etc., que vão 

com seus próprios esforços construindo essa infra-estrutura em níveis nem sempre 

controlados por tais entidades, por tais profissionais e pesquisadores, se configuram muitas 

vezes apenas como resíduos não previstos de uma ação de formatação e reconstrução do 

mundo, que ocorre fora dos parâmetros diretos da cognição, mas que produz efeitos.  Quanto 

mais hierarquizada e mais rígida for a classificação, mais fácil de ser mal interpretada e mal 

utilizada. Do ponto de vista do produtor em Ciência da Informação, o pesquisador, como 

vimos, está interessado nas questões diretas que lhe parecem mais palpáveis e não nas 

construções de segunda ordem que ocorrem sem que ele se dê conta.  O problema é que 

quanto mais ele se desatenta para isso, mais pode ser arrebatado por seus efeitos. 

Na extração dos discursos já vimos indícios importantes de problemas para 

serem recolocados e re-analisados com outras armações e lentes que, em conjunto com nossa 

abordagem, podem elucidar, ou pelo menos indicar, outras possibilidades para essas 

ocorrências.  Assim observamos que a Área da Ciência da Informação está definindo direta e 

indiretamente, nesta nova proposta de TAC, suas esferas de competência no nível da pesquisa 

científica que se institucionaliza no país pela via da governança, em quatro eixos 

fundamentais: os Fundamentos da Ciência da Informação, a Gestão da Informação, as 

Tecnologias da Informação e a Informação Especializada.  Com exceção de Tecnologias da 

Informação, nada mais se ajusta diretamente ao discurso proferido pelo ENANCIB, como 

evento. Poderíamos interpretar que Epistemologia estaria dentro de Fundamentos da Ciência 

da Informação e que Organização, Representação e Recuperação da Informação (e /ou do 

Conhecimento) poderiam estar dentro de Gestão da Informação. 

A área a partir de uma comparação entre as duas TACs como vimos, teria 

então uma atuação mais limitada às macro-estruturas e estruturas da informação, às ações 

comunicativas e de informação, à prática informacional e às políticas de informação etc. Os 

esforços administrativos com relação às unidades de informação iriam para o âmbito da 

Biblioteconomia e os estudos híbridos se dariam no âmbito da interdisciplinaridade.  Ou 

mesmo de modo privado pela Ciência da informação, uma vez que algumas áreas de 

competência da Biblioteconomia, pela antiga TAC, estão nas especialidades como é o caso de 

Representação Descritiva, Representação Temática etc. 
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Na proposta atual que está em vigor tudo está mais coeso, embora também 

possa estar mais confuso, com limites menos definidos, fronteiras em zonas de sombra mas 

que também se aproximam do discurso que extraímos dos Anais do ENANCIB.  No entanto 

Teoria da Informação e Teoria Geral da Informação, sequer aparecem, nem ao menos uma 

vez como tema no discurso do produtor. 

É claro que tais limites são norteadores, pois nada impede que nos trabalhos 

completos tais teorias e outros termos apareçam, mas não são estas as questões que de fato 

habitavam a pesquisa naquele período. E se há alguma intenção de indução de pesquisas por 

parte da governança não fica claro aonde se quer chegar com esse caminho de pesquisas. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Infra-estruturas de Informação são instrumentos políticos que reúnem mais 

ou menos elaborados uma série de finalidades e de silêncios que as organizam de formas pré-

determinadas e contingentes, integrando-as a outras infra-estruturas de informação, 

tecnológicas, jurídicas, comerciais, em separado ou imbricadas de tal modo que não se pode 

dissociá-las nem por intermédio de identificações de alguma coesão lógica. São formações em 

modo de redes, não-estáticas, sociotécnicas, por seu caráter heterogêneo e integrativo de 

relações humanas e híbridas (humanos e não-humanos).  Tais como as redes, também não 

apresentam hierarquias formais e sistêmicas, mas adensamentos em suas topologias e 

apresentam textura em suas relações (BOWKER e STAR, 2000). As infra-estruturas, como 

redes sociotécnicas, conferem materialidade às realidades socialmente construídas e 

frequentemente assumidas como se fossem o próprio real..  Como vimos, o real é uma 

instância que acreditamos não ser possível alcançar com certeza e segurança. Estamos em 

princípio, funcionando nas nossas diversas atividades como seres sociais, em diversos 

âmbitos como o pessoal, profissional etc. em realidades construídas em um contexto sócio-

histórico que é compreendido – e de certo modo limitado - pelas suas relações e pelas 

condições de possibilidade perceptivas, cognitivas e sociais com que descrevemos o mundo.  

Dito de outro modo são as nossas interpretações a partir das impressões que temos do real que 

constroem essas realidades com maior ou menor  materialidade emprestadas pela 

credibilidade das instituições que elegemos como fonte de acreditação.    

É nesse sentido que as funções das infra-estruturas são principalmente dar 

suporte aos funcionamentos e sustentar as estruturas e afins, que se conformam por sobre elas, 

aonde estão instaladas.  Acomodam classificações, padrões, protocolos de comunicação, e 

uma gama de dispositivos que se estabelecem para regular, controlar e restringir, normalizar 

os fluxos das ações comunicativas, de informação e discursivas que por sobre ela circulam. 

Tem potencial de cruzar fronteiras, no sentido em que interfaceiam e mediam as principais 

fronteiras sociotécnicas entre grupos de todas as escalas.  Podemos entender como infra-

estrutura desde o código de linguagem utilizado entre grupos sociais distintos e que afirmam 

seus modos de se relacionar, até mesmo entre máquinas que traduzem automaticamente os 

metadados de um documento e arremedam algum nível de comunicação. São as condições de 
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possibilidade de ocorrência de comunicação e entendimento entre pontos diferentes de redes, 

sem se aprisionarem apenas na linguagem, mas fazendo desaparecer ou construindo uma 

comunicação possível através de um desejo de interoperabilidade nem sempre alcançável e 

que se adeqüa e faz adeqüarem-se os dispositivos e regimes que se conformam e que 

conformam seus contornos, núcleos e funcionalidades. 

Os dispositivos, esses artefatos instalados no meio das relações sociais e das 

relações sociotécnicas conformam as regras pelas quais vivemos em sociedade e desse modo 

viabilizam projetos, modos de produção, regras de convivência e de existência, modos de 

circulação, de comunicação e transmissão de, entre tantas coisas, informação, conhecimento, 

tecnologia, afeto e produtos entre pessoas, grupos, países, corporações etc.  Nesse sentido 

viabilizam os regimes de informação ao menos em parte, naquilo que atendem e fazem 

atender às necessidades e às regras desse regime. 

As infra-estruturas de informação também conformam o mundo em que atuam 

a partir da relação entre a valorização e validação de modos de fazer e de existir, autorizando 

o que é legítimo e aceitável e condenando ou apagando (naturalizando ou fazendo convergir, 

convertendo e tornando aparentemente transparente) o que é indesejável e residual segundo 

comunidades de prática.  Num certo sentido de um modo geral os resíduos são a ação do 

próprio funcionamento de infra-estruturas ao cruzar fronteiras e realinhar os sistemas de 

informação e padrões de múltiplas comunidades de prática e tornando-os boundary objects 

(objetos fronteiriços ou mesmo os próprios híbridos) por entre os quais as ações discursivas, 

espera-se, devem passar e ser integradas e absorvidas. Tais movimentos e seus resultados não 

previstos, aqueles que não foram considerados ou foram desprezados com mais ou menos 

critérios ao longo do tempo, tendem a se acumular de modo que se torna impossível de 

ignorá-los.  Esses resíduos se pulverizam em categorias provisórias ou se destacam como 

formações monstruosas, híbridas de múltiplas marginalidades.  Assim, as infra-estruturas 

parecem agir pela sua potencialidade de concentração e focalização como fatores de 

convergência de coisas, pessoas e pensamentos, influenciando até mesmo o âmbito cognitivo 

dos sujeitos.  Esse caráter residual e não direto dos efeitos das infra-estrutura é talvez o mais 

importante fator que devemos observar nela, pois é dele que em algum momento vamos ter 

que dar conta, ou melhor dizendo, de seus efeitos no mundo socialmente construído ou na 

realidade diferente do real. 
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Os autores citados no referencial teórico diretamente envolvidos na questão da 

infra-estrutura, parecem acreditar que as infra-estruturas de informação no seu potencial de 

cruzamento de fronteiras podem se tornar boundary infrastructures (infra-estruturas de 

fronteira).  Isso ampliaria o seu poder de tradução entre comunidades de prática, o que torna 

cada vez mais urgente a compreensão desse fenômeno de nossos tempos que talvez possa ser 

entendido como superideológico ou meta-ideológico no sentido em que ultrapassa as 

ideologias (in)conscientes e as naturaliza,. tornando-as transparentes e funcionais, avançando 

sobre vários aspectos e funcionamentos sociais.  Embora essa abordagem possa ser tomada 

como funcionalista em alguma medida por sua ênfase nos insiders (pertencentes ou membros) 

e outsiders (não pertencentes ou não membros), é preciso lembrar que os funcionalistas 

“nunca consideraram a natureza dos objetos ou seus múltiplos legítimos pertencimentos.” 

(BOWKER e STAR, 2000. p. 303). 

Nossa incursão pelo universo das infra-estruturas nos levou a observar nossa 

própria área de atuação e na forma de uma indexação de trabalhos submetidos ao ENANCIB, 

obtivemos o que chamamos de “discurso de área que nos mostra o relevo temático da Ciência 

da Informação com respeito ao citado evento.  Utilizando em parte a metodologia adotada por 

Bowker e Star (2000) e levando em consideração à “arqueologia em quatro dimensões”, 

recriamos o modelo temático do ENANCIB, tornando possível sua análise ao longo do tempo 

e observando suas sucessões e descontinuidades temáticas.  Nesse movimento alocamos os 

muitos temas dispersos no que Ranganatham chamaria de Universo dos Documentos, e 

organizando-os segundo o modelo institucional, matizado pelo modelo adequado a partir de 

nossa metodologia construída, permitimos um panorama a um só tempo temático /histórico 

/evolutivo /epistemológico que resultou na emergência de nosso “discurso de área”  

Confrontando esse discurso com o discurso oficial analisado desde a TAC, estabelecemos 

alguns questionamentos com relação à eloqüência de ambos e sua intercomunicação.  Quem 

diz e o que diz em nível infra-estrutural ambos os discursos em confronto? A que interesses 

servem essas instituições que os realizam? e que possibilidades de, convergência esses 

projetos como boundary objects (objetos fronteiriços) colocam no espaço da gestão de 

Ciência e Tecnologia? Que induções e que naturalizações estão sendo requeridas por esses 

projetos?  Essas são questões para pensarmos e aprofundarmos a medida que elaboramos e 

revisamos nossas prospecções na área e em sua periferia na busca por genealogias devemos 

escavar de modo metodológico e, como diz Mostafa, com olhar armado.  É no 

reconhecimento de nossas limitações e impossibilidades de um olhar privilegiado, não neutro 
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e no enfrentar a incerteza, sem a ilusão da previsibilidade absoluta, é que buscamos uma 

atitude mais prudente no caminhar entre os espaços compartilhados dos muitos processos de 

construção coletivas e individuais de nossas realidades e  narrativas coletivas. 

Alguns dos movimentos discursivos que percebemos com a metodologia 

utilizada foram com a análise em torno dos interesses da Ciência da Informação no Brasil, nos 

temas preferenciais que nos sugerem, como vimos na análise de resultados, que ela está 

voltada para dentro de si em questionamentos epistemológicos buscando definir seus próprios 

limites e competências e recusando, ou melhor (com a proposta de nova TAC), separando-se 

de algumas de suas fontes de base, como a Biblioteconomia.  Esse parece ser um movimento 

político e discursivo assumido atualmente e que fica evidenciado pela análise dos temas 

ocorrentes e das falas dos próprios coordenadores de GTs que convergem para formar  o 

discurso da própria Ciência da Informação.  Desde facilitar o caminho de transformação da 

Biblioteconomia em Ciência da Informação até agora a separação das duas em áreas 

equivalentes, esse discurso vem se modificando de modo a favorecer  uma suposta adequação 

epistemológica, mas que de fato parece ser movida por uma instância política. 

No correr dessa pesquisa nos demos conta do enorme potencial da metodologia 

adotada para o mapeamento, diagnóstico e análise de infra-estruturas de informação e 

pretendemos investir no seu desenvolvimento, melhorando os critérios de indexação e 

fortalecendo o ferramental analítico do discurso com outros aspectos como a comparação com 

os anos posteriores do ENANCIB (2003-2006), os eventos de Biblioteconomia, como o 

Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias - SNBU e o Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia, entre outros eventos da área de Ciência da Informação e Biblioteconomia, 

além das análises de produção das pós-graduações em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia e também a análise dos periódicos da área. 

Além disso, o acompanhamento das discussões e propostas em torno da revisão 

da TAC, devem ser incorporadas à esse estudo de modo comparativo aos resultados por nós 

obtidos. Um artefato importante que deixamos junto ao trabalho é o CD em anexo que 

apresenta além da dissertação em formato eletrônico a planilha pronta para ser utilizada e re-

utilizada do modo como for  mais importante para a própria pesquisa do leitor. 

Esperamos assim ter contribuído para as discussões em torno na revisão da 

TAC e para a ampliação do entendimento do conceito de infra-estrutura de informação e do 

caráter político, interessado e nada antisséptico de nossa Ciência. 
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8  APÊNDICE A  
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8.1  INDEXAÇÃO DOS TRABALHOS NO ENANCIB – 1994-2000. 

 

1994 
1.  Informação Tecnológica, Negócios e Administração  

1.1. A transferência de informação, o desenvolvimento tecnológico e a produção de conhecimento.  
(transferência de informação; desenvolvimento tecnológico; produção de conhecimento) 

1.2. Sistema de informação dos institutos de pesquisa tecnológica: estudo de um modelo de sistemas de informações automatizado. 
(epistemologia; sistema de informação automatizado; instituição de pesquisa; pesquisa tecnológica; modelo 

1.3. Informação e transferência de tecnologia: o caso da UFPB – Universidade Federal da Paraíba 
(transferência de tecnologia; estudo de caso; Universidade Federal da Paraíba, UFPB; Paraíba, PB) 

1.4. Macroplanejamento e planejamento estratégico para sistemas de informação: a metodologia de cenários e outros métodos de 
previsão – estudo de caso 

(planejamento estratégico; sistema de informação; método de previsão) (metodologia de cenários) 
1.5. Multimídia x livro: comportamento de busca e uso da informação. 

(livro; tecnologia multimídia; comportamento de busca; uso de informação) 
1.6. O gerente de informação na EMBRAPA, EMBRATER e CENAGRI: um estudo comparativo de estilo. 

(estilo gerencial; gestão da informação) 
 
2. Representação e Organização do Conhecimento 

2.1. Organização e representação do conhecimento visando à recuperação de informação 
(Organização do conhecimento; representação do conhecimento; recuperação de informação) 

2.2.  Indexação automática de textos 
(indexação automática; gerenciamento de base de dados; InfoDoc; avaliação de software) 

Tesauro de Ciência da Informação em língua portuguesa 
(Tesauro; Ciência da Informação; língua portuguesa) 

2.3.  Um dicionário terminológico e um glossário de termos estatísticos em política cultural 
(dicionário terminológico; glossário; termos estatísticos; política cultural) (sistema de conceitos) 
3. Novas tecnologias e educação 
4. Informação e sociedade  

4.1. O intercâmbio no âmbito da documentação e informação populares no Brasil: um estudo de caso na região nordeste 
(intercâmbio de informação; intercâmbio de documentação; informação popular; Brasil; Região NE 
5. Produção e Comunicação Científica 

5.1. Dissertações de biblioteconomia e ciência da informação 
(análise de conteúdo; tese; pós-graduação; biblioteconomia; ciência da informação;1972-1992) 

5.2. Pesquisa científica em saúde pública: produtividade da comunidade acadêmica brasileira, 1983-1989 
(análise de conteúdo; tipologia documental; indicador de produtividade; pesquisa científica; saúde pública; comunidade acadêmica 
brasileira; 1983-1989) 

5.3. O artigo de periódico científico como meio de comunicação primária do conhecimento científico: uma revisão de literatura de 
tópicos importantes para o tema. 

(artigo de periódico científico; canal de comunicação; revisão de literatura) 
5.4. Produção científica: literatura cinzenta em ciência da informação, eventos realizados no Brasil. 

(produção científica; literatura cinzenta; ciência da informação; evento científico; Brasil) 
6. Formação profissional e trabalho 

6.1. Balcão de informações: o mercado emergente 
 (serviço de informação, recursos humanos, posição de trabalho) 

6.2. Identificação das escolas de biblioteconomia norte-americanas mais adequadas para satisfazer as necessidades de 
desenvolvimento da biblioteconomia brasileira. 

(escola de biblioteconomia; desenvolvimento de área; demandas de área; Brasil 
6.3. O mercado de trabalho para o profissional da informação no Distrito Federal 

(mercado de trabalho; profissional da informação; Brasília, DF) 
7. Políticas de pesquisa dos cursos de pós-graduação 

7.1. Escola de biblioteconomia Curso de Pós-graduação em Ciência da informação UFMG 
7.2. Pós-graduação em Ciência da Informação na ECA/USP 
7.3. Pós-graduação da PUCCAMP: abordagem de pesquisas 
7.4. Dissertações/Teses produzidas nos cursos de Pós-graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação no Brasil (1970/1991) 
7.5. Curso de Mestrado em biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba 

 
1995 
1. Informação Tecnológica, Negócios e Administração 

1.1. O bibliotecário e o serviço de referência 
(bibliotecário; serviço de referência) 

1.2. Qualidade e unidades de informação: uma parceria em busca de melhoria 
(unidade de informação; indicador de qualidade; planejamento estratégico) 

1.3. Produtos e serviços de informação para negócios 
(produto de informação; serviço de informação; informação para negócios) 

1.4. Avaliação de coleções de referência nas bibliotecas brasileiras: projeto piloto para a cidade do Rio de Janeiro 
(avaliação de coleções; coleção de referência; biblioteca; Brasil; Rio de Janeiro, RJ) 
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1.5. Diretrizes para uma política de tratamento da informação tecnológica 
(política de tratamento de informação; informação tecnológica) 

1.6. O papel das redes de informação para a inovação análise de Gatekeepers tecnológicos no Brasil 
(rede de informação; inovação tecnológica; transferência de informação; gatekeeper tecnológico; Brasil) 

1.7. Informação nos pólos tecnológicos 
(informação tecnológica; pólo tecnológico) 

1.8. Informação para negócios no Brasil 
(informação para negócios; Brasil) 

1.9. Sistemas integrados de bases de dados como suporte ao desenvolvimento de C&T em empresas do setor de telecomunicações 
estudos dos clientes do centro de pesquisa da Telebrás – CPqD 

(sistema de informação; base de dados; desenvolvimento de C&T; telecomunicações; estudo de usuário; Telebrás – CPqD) 
2. Representação e Organização do Conhecimento 

2.1. Proposta de desenvolvimento de uma metodologia para elaboração de um vocabulário controlado na área de música brasileira 
(metodologia; vocabulário controlado; música brasileira)  

2.2. Organização do conhecimento e políticas de informação: considerações iniciais 
(organização do conhecimento; política de informação) 

2.3. A contribuição da terminologia para a construção de linguagens de indexação: estudo exploratório 
(terminologia; metodologia; vocabulário controlado) 

2.4. Metodologia para a construção de linguagem documentária políticas culturais 
(Metodologia; construção de linguagem documentária; política cultural) 

2.5. O olhar leitor do bibliotecário e a leitura de arquivos 
(leitura documentária; bibliotecário; análise do discurso) 

2.6. Terminologia, terminografia e terminótica 
(terminologia; epistemologia; vocabulário controlado) 

2.7. Organização do conhecimento: as contribuições da ciência da informação e da lingüística no contexto da ação comunicativa 
(organização do conhecimento; ciência da informação; lingüística; ação comunicativa) 

2.8. Exaustividade, especificidade e coerência da indexação da base de dados bibliográficas do NID/FURG (SAB-II) 
 (indexação; exaustividade; especificidade; base de dados bibliográfica) 

2.9. Dicionário terminológico de políticas culturais 
(terminologia; dicionário; política cultural) 

2.10. A representação do conhecimento vista através de estruturas classificatórias no contexto da organização e recuperação da 
informação. 

(representação do conhecimento; estrutura classificatória; recuperação da informação; organização da informação) 
2.11. Geração de base de dados em literatura infanto-juvenil: uma porposta de metodologia 

(Base de dados; literatura infato-juvenil; metodologia) 
2.12. Metodologia para geração de tesauros em ciência da informação em língua portuguesa. 

(tesauro; ciência da informação; língua portuguesa; metodologia) 

3. Novas tecnologias e Educação 
3.1. O filme em sala de aula 

(filme; recursos informacionais; educação) 
3.2. Análise do papel do bibliotecário em um processo biblioterapêutico 

(bibliotecário; biblioterapia; posição de trabalho) 
3.3. Bulletin Board System (BBS) e a escola do futuro: o uso na educação: uma fonte alternativa de informação 

(tecnologia de informação; educação; fonte de informação; Bulletin Board System - BBS) 
3.4. Informação sistematizada em bancos de dados no Brasil sobre a Mata Atlântica 

(tratamento de informação; banco de dados; Mata Atlântica; Brasil) 
3.5. Docentes e novas tecnologias: uma questão de atitudes 

(docente; nova tecnologia; comportamento) 
3.6. Gênero, capital cultural e desempenho escolar 

(gênero; capital cultural; desempenho escolar) 
4. Informação e Sociedade 

4.1. Experiência de serviços de informações para comunidades economicamente desfavorecida na cidade de João Pessoa – Paraíba 
(serviço de informação; comunidade carente; João Pessoa, PB) 

4.2. Intercâmbio em centros de documentação e comunicação popular (CPDCs) no Brasil: um estudo de caso na Região Nordeste. 
(centro de documentação; CPDCs; centro de comunicação; intercâmbio de informação; estudo de caso; Região NE; informação 
popular) 

4.3. Informação e desenvolvimento sustentável: implicações geopolíticas para o Brasil 
(informação estratégica; desenvolvimento sustentável; geopolítica; Brasil) 

4.4. A questão da informação 
(epistemologia, estrutura significante; fonte de informação) 

4.5. Socialização da informação: desenvolvimento de metodologias para a sua efetivação: estudo aplicado às áreas de ciência da 
informação e de saúde] 

(informação popular; metodologia; disseminação de informação; saúde; ciência da informação) 
4.6. Produção e circulação do saber no campo da biblioteconomia: representação dos profissionais sobre as dimensões educativas do 

trabalho 
(produção do saber; circulação do saber; profissional da informação; educação; trabalho; Biblioteconomia; Brasil) 

4.7. Memória institucional 
(memória institucional; epistemologia) 

4.8. Funarte 
(Instituição Cultural; Instituição Federal; arte; políticas públicas) 

4.9. O estado (in)visível: a opacidade informacional da administração pública brasileira 
(Estado; opacidade informacional; adminstração pública). 
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4.10. Cultura, informação e sociedade: estudo das práticas de informação em campos sociais específicos com vistas à revisão e 
ampliação dos modelos de comunicação e transferência da informação. 

(estudo de usuário; prática informacional; campo social; modelo de comunicação; modelo de transferência da informação) 
4.11. A influência da cultura nipônica no sistema de informação atual do Japão 

(sistema de informação; cultura nipônica; Japão) 
5. Produção e comunicação científica 

5.1. Produção intelectual dos sócios do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano: análise da coleção paraibana de livros – período 
1905-1993 

(produção intelectual; produção institucional; análise de coleção; Instituto Histórico e Geográfico Paraibano; Paraíba, PB; 1905-
1993) 

5.2. Documentação e memória histórica da Paraíba: um resgate a partir da análise do conteúdo ideológico da revista do IHGP – 
período 1909-1993 

(documentação; memória histórica; recuperação de informação; análise de conteúdo; ideologia; revista IHGP; Paraíba, PB – 1909-
1993) 

5.3. Norma e forma: editoração do livro brasileiro 
(normalização de documentos; editoração de livro; livro; Brasil) 

5.4. Produção científica em saúde pública: teses e dissertações 
(produção científica; saúde pública; tese) 

5.5. Literatura “cinzenta” versus literatura “branca”: transição dos autores das comunicações nos SNBUs para produtores de artigos 
(literatura cinzenta; comunicação científica; artigo de periódico; evento científico; SNBU; 1978-1994) 

5.6. A transparência das bibliotecas universitárias brasileiras através da literatura cinzenta: análise dos anais e programas dos SNBUs 
(1978-1994) 

(literatura cinzenta; análise de conteúdo; evento científico; SNBU; 1978-1994) 
5.7. A comunicação da ciência na universidade federal do Rio Grande do Sul 

(comunicação científica; Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS; Rio Grande do Sul, RS) 
5.8. Tipologia de pesquisa das dissertações e teses em biblioteconomia e ciência da informação 

(tipologia de pesquisa; tese; biblioteconomia; ciência da informação) 
5.9. Temática das dissertações e teses em biblioteconomia e ciência da informação no Brasil (1972-1992) 

(representação da informação; tese; biblioteconomia; ciência da informação; Brasil; 1972-1992) 
5.10. Dissertações e tesses de biblioteconomia e ciência da informação no Brasil; variáveis da estrutura do discurso. 

(estrutura do discurso; análise do discurso; tese; biblioteconomia; ciência da informação; Brasil) 
6. Formação profissional e Trabalho 

6.1. Oferta e demanda do profissional de pós-graduação em biblioteconomia: o curso da PUCCAMP 
(demanda profissional; profissional de informação; biblioteconomia; curso da PUCCAMP)  

6.2. A produção acadêmica brasileira de biblioteconomia /ciência da informação medida por sua utilização no ensino de graduação 
(produção científica; biblioteconomia; ciência da informação; indicador de produção; uso de informação; educação superior) 

6.3. A sociedade de informação e o mercado de trabalho: análise das ofertas de trabalho na grande São Paulo (1992/1994) 
(sociedade da informação; mercado de trabalho; posição de trabalho; São Paulo, SP; 1992-1994) 

6.4. A classificação na organização do conhecimento em sistemas de recuperação da informação: uma abordagem ao ensino da 
biblioteconomia. 

(classificação; organização do conhecimento; sistema de recuperação da informação; educação superior; biblioteconomia)  
6.5. Mercado de trabalho com informação na condição pós-moderna 

(mercado de trabalho; economia da informação; pós-modernidade) 
6.6. O ensino de administração nas escolas de biblioteconomia: uma correlação entre o currículo, a literatura e a necessidade dos 

administradores. 
(educação superior; administração; biblioteconomia; ciência da informação; grade curricular; literatura científica; demanda 
profissional) 

 
1997 
1. Informação Tecnológica Negócios e Administração 

1.1. Administração da informação: uma visão holística 
(gestão da informação; estilo gerencial) 

1.2. Avaliação das coleções de referência em bibliotecas públicas do Rio de Janeiro e São Paulo: relatório final 
(avaliação de coleções; coleção de referência; biblioteca pública; Rio de Janeiro; São Paulo; relatório de pesquisa) 

1.3. Carcterizar a organização e a disponibilização da informação para negócios nos EUA 
(organização da informação; disponibilização da informação; informação para negócios; Estados Unidos da América, EUA) 

1.4. Companhias e produtos industriais: fontes de informação para negócios 
(fonte de informação; informação para negócios) OBS: resumo não conclusivo 

1.5. Demanda por informação de pequenos produtores rurais em comunidade agrícola no município de Igarapé Açu, PA 
(demanda de informação; pequeno produtor rural; comunidade agrícola; Igarapé Açu, PA) 

1.6. Demanda por informação tecnológica pelo setor produtivo: pesquisa 1996 
(demanda de informação; informação tecnológica; setor produtivo; 1996) 

1.7. Estilo gerencial dos administradores de bibliotecas: o caso da Universidade de São Paulo 
(estilo gerencial; administrador de biblioteca; estudo de caso; Universidade de São Paulo) 

1.8. Estudos das necessidades de informação do setor produtivo agroindustrial no Distrito Federal para oferta de produtos e serviços 
informacionais; estudo de caso do setor comercial norte de Brasília. 

(demanda de informação; setor agroindustrial; oferta de produtos; produto de informação; serviço de informação; setor comercial 
norte; Brasília, DF; estudo de caso) 

1.9. Estudo de demanda por informação tecnológica pelo setor produtivo agroindustrial no Estado do Pará. 
(demanda de informação; informação tecnológica; setor agroindustrial; Pará, PA) 

1.10. Gatekeeper profissional como agente da socialização da informação para a pequena e microempresa 
(gatekeeper; transferência da informação; socialização da informação; pequena empresa; microempresa) 

1.11. Globalização e uso de redes de informação pelas empresas industriais do setor de telecomunicações no Brasil 
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(globalização; rede de informação; setor industrial; telecomunicações; Brasil 
1.12. Hiperagro: novo canal para difusão de tecnologia Agropecuária 

(base de dados multimídia; hipermídia; tecnologia agropecuária; extensão rural; CD-ROM) 
1.13. Identificação de aspectos gerenciais essenciais na Administração de Unidades de Informação 

(estilo gerencial; administração de unidade de informação) 
1.14. A informação na moda produzida por micro e pequenas empresas de Minas Gerais 

(informação tecnológica; informação empresarial; setor industrial; moda; pequena empresa; microempresa; Minas Gerais, MG 
1.15. Informação para aprendizagem e a inovação tecnológica 

(aprendizagem tecnológica; inovação tecnológica; estudo exploratório) 
1.16. Métodos, técnicas e instrumentos para planejar e acompanhar a implantação da qualidade nos serviços informacionais 

(indicador de qualidade; metodologia; instrumento de aferição; serviço de informação) 
1.17. Modelo de um sistema de informação para Instituições de ensino e pesquisa 

(modelo; sistema de informação; instituição de ensino; instituição de pesquisa) 
1.18. A organização da área de informação para negócios no Brasil – a questão da informação financeira e suas fontes 

(organização da informação; informação para negócios; informação financeira; fonte de informação; Brasil) 
1.19. As organizações virtuais e as profissões da informação 

(organização virtual; profissional da informação) 
1.20. Pesquisa modelo de interação entre agente e usuário da informação em serviços de extensão tecnológica: quadro teórico de 

referência 
(modelo; agente de informação; usuário; serviço de extensão tecnológica; epistemologia) 

1.21. Práticas informacionais na cybersociety: análise do uso de canais de comunicação eletrônicos por organizações não 
governamentais – ONGs na região Nordeste do Brasil 

(prática informacional; sociedade da informação; cibersociedade; análise de uso; canal de comunicação eletrônico; organização não-
governamental – ONGs; Região NE; Brasil 

1.22. A questão da qualidade na organização biblioteca 
(indicador de qualidade; estilo gerencial; biblioteca) 

1.23. Los servicios de información em ciência y tecnologia em el Uruguay: estado Del arte, escenarios posibles y propuestas de acción 
para el área social 

(serviço de informação; informação para diagnóstico; estado da arte; ação social; Uruguai) 
1.24. Serviços de informação tecnológica no processo de cooperação Universidade-Empresa: proposta de um modelo de mediação 

entre a oferta e a demanda 
(serviço de informação; informação tecnológica; cooperação institucional; universidade; empresa; modelo de mediação; oferta de 
serviço; demanda de serviço 

1.25. Subsídios para a formulação de uma política de informação científica e tecnológica 
(política de informação; informação científica; informação tecnológica) 

1.26. A transferência da informação para as micro e pequenas empresas: estudo comparado da oferta de serviços no Rio de Janeiro e 
em São Luís 

(transferência da informação; microempresa; pequena empresa; oferta de serviço; Rio de Janeiro, RJ; São Luís, MA) 
1.27. A utilização da Internet como fator de competitividade para as empresas incubadas de base tecnológica brasileiras 

(Internet; uso estratégico da informação; competitividade de mercado; incubadora de empresas; empresa de base tecnológica; Brasil 
2. Representação e Organização do conhecimento 

2.1. Análise de assunto em sistemas de recuperação da informação, na perspectiva do usuário final 
(análise de assunto, sistema de recuperação da informação; usuário) 

2.2. Análise documentária de imagens: a fotografia e seus textos 
(análise iconográfica; fotografia; tradução da mensagem; mensagem iconográfica; mensagem escrita) 

2.3. A análise iconográfica da fotografia para fins documentários 
(análise iconográfica; fotografia; registro documental) 

2.4. Ciência da informação: continente e território disciplinar 
(epistemologia; constituição disciplinar; campo científico; ARIST; 1966-1995) 

2.5. Ciência da Informação e criação: notas preliminares tendo em vista um objeto em construção 
(epistemologia; criatividade; inovação tecnológica) 

2.6. A diplomática como aparato metodológico no processo de análise documentária no âmbito jurídico 
(metodologia; diplomática; análise documentária; âmbito jurídico) 

2.7. Elaboração de terminologia em dependência química em nível interdisciplinar na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória 
(terminologia; dependência química; interdisciplinaridade; Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória; Rio de Janeiro, RJ; Brasil) 

2.8. Ementas jurisprudenciais: subsídios teórico-metodológicos para sua elaboração 
(ementa jurisprudencial; representação do conhecimento; normalização da informação) 

2.9. A função da legenda na indexação de fotografias 
(indexação; legenda; fotografia) 

2.10. A gênese do pensar de Ranganathan: um olhar sobre as culturas que o influenciaram 
(epistemologia; teoria da classificação; Ranganathan; pensamento holístico)  

2.11. Geração de base de dados em literatura infanto juvenil: uma proposta de metodologia 
(metodologia; base de dados; literatura infanto-juvenil) 

2.12. “Grounded Theory” no desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento 
(desenvolvimento de sistema; sistema de conhecimento, modelo; sistema especialista; Grounded Theory; epistemologia) 

2.13. Imagem e conceito: a representação da representação 
(análise iconográfica; análise conceitual; meta-representação; modelo) 

2.14. Indexação automática e infometria como ferramentas no estudo da linguagem natural 
(indexação automática; infometria; linguagem natural) 

2.15. Indexação e recuperação de informações contidas em imagens de satélites utilizando processamento de linguagem natural 
(indexação; recuperação da informação; imagem de satélite; processamento de informação; linguagem natural) 

2.16. A informação documentária 
(informação documentária; tecnologia da informação; aplicação social;) 

2.17. A informação e arte rupestre - a sua organização 
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(organização da informação; arte rupestre) 
2.18. A linguagem e a recuperação da informação 

(epistemologia; recuperação da informação; linguagem natural; eficiência da recuperação da informação; filosofia da linguagem; 
pragmática; modelo linguístico) 

2.19. Linguagens para Web e Bibliotecas Virtuais 
(sistema aberto de informação; sistema hermético de informação; desenvolvimento hipermídico; biblioteca virtual; conteúdo digital) 

2.20. Lingüística documentária: delimitação do campo e conceitos teóricos e metdológicos 
(epistemologia; sistema de informação; tesauro; linguagem documentária; lingüística; demanda de informação) 

2.21. Martriz unificadora de arquivo clínico 
(epistemologia; registro de informação; informação clínica; análise de conteúdo; normalização da informação; modelo customizável; 
transferência da informação) 

2.22. Museu, informação e arte: a obra de arte como objeto museológico e fonte de informação 
(objeto museológico; obra de arte; fonte de informação) 

2.23. Organização do conhecimento e políticas de informação 
(organização do conhecimento; política de informação; estrutura de informação; mediação) 

2.24. A organização do conhecimento em estruturas classificatórias para instituições de gestão de C&T 
(organização do conhecimento; representação do conhecimento; estrutura classificatória; gestão de C&T) 

2.25. Organização do conhecimento para a recuperação da informação: uma abordagem ao ensino da classificação em cursos de 
biblioteconomia no Brasil 

(organização do conhecimento; recuperação da informação; educação; biblioteconomia; Brasil) 
2.26. Proposta de vocabulário controlado para uso em entidades sindicais 

(linguagem documentária; normalização da informação; instituição sindical) 
2.27. Proposta para a estrutura classificatória em níveis integrativos do tesauro em Ciência da Informação 

(epistemologia; estrutura classificatória; teoria dos níveis integrativos; tesauro; Ciência da Informação) 
2.28. A rerpresentação de uma área do conhecimento através do estudo de sua evolução utilizando abordagens distintas 

(representação do conhecimento; área do conhecimento; estrutura classificatória; análise conceitual; análise de conteúdo; conteúdo 
social) 

2.29. O resumo documentário e o texto jornalístico escrito: uma perspectiva de trabalho 
(metodologia; análise documentária; resumo; categoria de informação; texto jornalístico; representação do conhecimento) 

2.30. Teia conceitual em Ciência da Informação 
(rede conceitual; Ciência da Informação) 

2.31. A transferência da informação através dos seus contextos de produção e de uso: linguagens de transferência da informação 
(transferência da informação; linguagem de transferência da informação;  análise contextual;) 

2.32. Web-site de Arte: conteúdos informacionais X conteúdos artísticos  
(análise de conteúdo; conteúdo artístico; website; representação da informação) 
3. Novas tecnologias e Educação  

3.1. Análise das fontes eletrônicas do programa de graduação em biblioteconomia da PUCCAMP 
(fonte de informação; análise de conteúdo; biblioteconomia; educação superior; PUCCAMP) 

3.2. Bibliotecas virtuais: a recuperação e a disseminação da informação na Internet 
(biblioteca virtual; recuperação de informação; disseminação de informação; Internet) 

3.3. O correio eletrônico e seu impacto na formação dos arquivos 
(correio eletrônico; análise de impacto; documento arquivístico; constituição de arquivos) 

3.4. Há informação relevante na INTERNET para o ensino fundamental no Brasil 
(análise de conteúdo; Internet; educação fundamental; Brasil) 

3.5. Impacto da INTERNET nos serviços bibliotecários: um estudo exploratório 
(análise de impacto; Internet; bibliotecário; biblioteca; estudo exploratório) 

3.6. Implementação de disciplinas virtuais no Curso de Economia da UFRJ 
(ensino a distância; disciplina virtual; economia; universidade federal do Rio de Janeiro, UFRJ) 

3.7. A influência das tecnologias de informação no processo de produção de conhecimento dos pesquisadores da EMBRAPA 
(análise de impacto; tecnologia de informação; produção do conhecimento; EMBRAPA) 

3.8. A leitura em análise documentária 
(análise documentária; leitura documentária; sistema de informação automatizado; odontologia) 

3.9. Oferecimento de serviços: uma distorção do hipertexto? 
(análise de conteúdo; hipertexto; website; aplicação comercial; aplicação acadêmica) 
4. Informação e sociedade  

4.1. A aplicação do modelo de simetria social no estudo das relações entre Bibliotecários e usuários de bibliotecas públicas 
(epistemologia; modelo; bibliotecário; usuário; biblioteca pública) 

4.2. Biblioteca e Memória: preservação no limiar do ano 2000 - subsídios a partir de análise conceitual de bibliotecas nacionais 
(memória; biblioteca nacional; Biblioteca Nacional; depósito legal; produção intelectual nacional; patrimônio cultural) 

4.3. O charme e o acesso à automação através de diferentes linguagens comunicacionais 
(memória étnica; manifestação cultural; documentação multimídia; produção de conhecimento;; disseminação de informação; 
linguagem comunicacional) 

4.4. A ciência da informação e sua preocupação com as políticas de informação 
(política de informação; Ciência da Informação;) 

4.5. Conhecimento e novas práticas informacionais nas ações político-pedagógicas de organizações não-governamentais (ONGS) 
(prática informacional; educação; sociedade civil organizada; ação social; Organização Não-governamental - ONG) 

4.6. Da biodiversidade à biotecnologia: “informacionalização” e privatização da vida 
(paradigma informacional; sociedade da informação; biotecnologia; patente) 

4.7. Exposição em Museus e a relação com público: o processo de comunicação e transferência da informação 
(transferência de informação; processo comunicacional; museu; usuário) 

4.8. Globalização e informação 
(globalização; sociedade da informação; análise contextual; padrão de desenvolvimento) 

4.9. Informação como alteração de estruturas: uma evidência 
(epistemologia; alteração de estrutura; Belkin) 
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4.10. Informação como alteração de estruturas: uma experiência 
(epistemologia; alteração de estrutura; Belkin) 

4.11. Informação e cidadania: em questão a vivência dos usuários dos serviços de carro-biblioteca em Lindéia 
(disseminação de informação; formação de hábito de leitura; cidadania; biblioteca volante) 

4.12. Informação e conhecimento histórico 
(representação do conhecimento; contexto histórico; contexto cultural; área agrícola) 

4.13. Informação em saúde: quem decide sobre sua direcionalidade? 
(informação em saúde; gestão da informação; participação social; política de informação) 

4.14. A informação estatística no limiar do século XXI, subsídios à elaboração de uma agenda de estudo e pesquisa 
(epistemologia; informação estatística; novas tecnologias; prática informacional; produção do conhecimento; trabalho; estrutura de 
classificação; Wersig) 

4.15. Interação biblioteca pública com a comunidade baseada em estudos de segmentação de mercado 
(biblioteca pública setorial; estudo de usuário; segmento de mercado;  

4.16. Luz, câmera... Ciência e tecnologia em ação, natureza e sociedade em fabricação 
(epistemologia; teoria ator-rede)  

4.17. Pequenos grupos sociais cariocas: eficácia de sua informação e comunicação 
(grupo social organizado; grupo social informal; prática informacional; prática comunicacional; indicador de qualidade; eficácia 
informacional; transferência da informação 

4.18. Política nacional de financiamento para a produção de bases de dados em C&T: estabelecimento de uma metodologia para 
seleção, linguagem documentária e avaliação 

(política de fomento à pesquisa; base de dados em C&T; metodologia; construção de base de dados; avaliação de base de dados; 
catálogo) 
4.19. As políticas e as ações dos trabalhadores rurais na seca 1992/1993 no Rio Grande do Norte: em busca de uma avaliação 

(trabalho rural; políticas públicas; ação social; seca; pesquisa documental; disseminação de informação; catálogo bibliográfico 
multimídia; Internet; 1992-1993; Rio Grande do Norte, RN) 

4.20. A preservação dos acervos culturais e sua importância na atualidade: a ótica dos bibliotecários universitários 
(preservação de acervo; acervo cultural; política de preservação; bibliotecário universitário; pesquisa/ação) 

4.21. Processo de escrita e leitura e as  novas tecnologias 
(produção do conhecimento; leitura; novas tecnologias) 

4.22. Processo de institucionalização da Ciência da Informação 
(informação científica e tecnológica – ICT; política de informação; institucionalização da informação; representação social; era da 
informação)  

4.23. Questionando a noção “qualidade da informação” 
(epistemologia; qualidade da informação) 

4.24. Recursos informacionais para o ensino fundamental 
(recurso informacional; ensino fundamental; produção do conhecimento; novas tecnologias) 

4.25. Os saberes informacionais do Estado: a Arquivologia 
(saber de estado; arquivologia) 

4.26. Serviços de informação educativos: oficina de informação e estação memória 
(serviço de informação; educação; Oficina de Informação; Estação Memória) 

4.27. O setor de serviços e a sociedade da informação: contribuições para a montagem de um subsistema estatístico 
(setor de serviços; sociedade da informação; sistema estatístico 

4.28. Um sistema de informações ambientais do ponto de vista nativo - a natureza do conhecimento antropológico 
(sistema de informação; informação ambiental; conhecimento antropológico; saber local) 

4.29. Situação das bibliotecas escolares das redes pública e privada de ensino de 1º e 2º graus do município de João Pessoa – PB 
(biblioteca escolar; biblioteca pública; biblioteca privada; educação fundamental; educação média; João Pessoa, PB) 

4.30. A sociedade de conteúdos de informação 
(epistemologia; Sociedade da Informação; comunidade de prática; prática informacional; conteúdo informacional; infra-estrutura 
de informação; tecnologia de informação) 

4.31. Sociedade de Informação no Brasil 
(Sociedade da Informação; aspectos tecnológicos; aspectos econômicos; aspectos culturais; Brasil) 

4.32. A transferência da informação na educação univesitária: implicações do uso da oralidade, da escrita e de outras tecnologias 
(transferência da informação; educação superior; oralidade; escrita; análise de impacto) 

4.33. A utilização de informação sobre a população infanto-juvenil pelos conselheiros dos direitos da criança e do adolescente 
(uso da informação; população infanto-juvenil; conselho de direitos da criança e do adolescente) 

4.34. A Vez e a voz das classes populares em Minas 
(comunidade popular; análise do discurso; análise de conteúdo; análise contextual; produção de informação; Minas Gerais, MG)  
5. Produção e Comunicação Científica 

5.1. Um acervo precioso: a coleção de obras raras da UFMG 
(coleção de obras raras; avaliação de coleções; disseminação da informação; catálogo; Universidade Federal de Minas Gerais, 
UFMG) 

5.2. Adequação de fontes de informação para a avaliação de desempenho de físicos nucleares brasileiros 
(análise de conteúdo; fonte de informação; normalização; adequação conceitual) 

5.3. Análise das citações das dissertações do curso de pós-graduação em Ciência da informação da Escola de Biblioteconomia da 
UFMG 

(avaliação da produção científica; análise de citações; tese; Escola de Biblioteconomia da UFMG; Minas Gerais, MG) 
5.4. Autores permanentes e transientes de Ciência da Informação identificados nos eventos brasileiros da área (SNBU e CBBDs) 

(análise de citação; análise de autoria; Ciência da Informação; evento científico; SNBU; CBBD) 
5.5. Ciência da Informação - o movimento da pesquisa científica na última década 

(análise de conteúdo; produção científica; Ciência da Informação; 1984-1993;  
5.6. Ciência e representação 

(epistemologia; disseminação da informação; modelo; comunicação científica) 
5.7. O componente tácito da informação: uma perspectiva epistemológica e uma pesquisa em comunicação científica 

(epistemologia; comunicação científica; prática informacional; transferência da informação) 



 133 

5.8. A comunicação da ciência na UFRGS: relato de pesquisa 
(comunicação científica; tipologia da pesquisa; UFRGS; relato de pesquisa)  

5.9. Construção de instrumento para comunicação da informação sobre saúde: um projeto 
(comunicação científica; informação em saúde) 

5.10. Marketing da informação: análise de citação 
(análise de impacto; uso da informação; marketing; análise de citações) 

5.11. O papel da biblioteconomia / Ciência da Informação da Universidade de São Paulo: síntese histórica e reflexões 
(biblioteconomia; ciência da informação; historiografia; Universidade de São Paulo; São Paulo, SP) 

5.12. Perfil das empresas editoriais do Recife entre 1970 e 1990 
(estilo empresarial; editora; Recife, PE; 1970-1990) 

5.13. Pesquisa em Ciência da Informação: projetos desenvolvidos pelos docentes de Pós-graduação do CBD/ECA/USP 
(análise de conteúdo; produção científica; docente; pós-graduação; CBD/ECA/USP; Universidade de São Paulo, USP; São Paulo, SP) 

5.14. Pós-graduação em saúde pública: análise de dissertações de Mestrado e teses de Doutorado (1990-1994) 
(pós-graduação; saúde pública; análise de conteúdo; tese; 1990-1994) 

5.15. Produtividade científica no Brasil 
(análise de conteúdo; produção científica; produtividade; Brasil) 

5.16. A publicação de artigos científicos em revistas brasileiras: um levantamento de práticas e procedimentos adotados pelas revistas 
científicas brasileiras financiadas pelo CNPq e FINEP 

(artigo de periódico científico; aquisição de manuscritos; seleção de manuscritos; periódico científico; Brasil) 
5.17. Relação objetivo-método de dissertações de biblioteconomia e Ciência da Informação 

(produção científica; análise de conteúdo; tese; biblioteconomia; ciência da informação) 
5.18. A revista científica: sua evolução e características em trezentos anos de apoio à pesquisa 

(comunicação científica; século XVII; desenvolvimento; aspectos históricos) 
5.19. Títulos de dissertações e teses em Biblioteconmia e Ciência da Informação (1972/1992) 

(análise de conteúdo; produção científica; tese; Ciência da Informação; 1972/1992) 
5.20. Títulos dos artigos de periódicos: produção de pesquisadores de Ciência Espacial do INPE 

(comunicação científica; ciência espacial; INPE) 
5.21. Vida média de literatura em Direito: uma tentativa de abordagem da lei de Bradford com vistas à seleção de acervo 

(análise de conteúdo; vida-média documental; Direito; lei de Bradford; formação de coleção) 
6. Formação profissional e mercado de trabalho(9) 

6.1. Características dos empregos ocupados pelos bibliotecários formados pelo Curso de Bibloteconomia da Universidade de 
Brasília: um estudo longitudinal 

(posição de trabalho; bibliotecário; curso de biblioteconomia; UNB;  
6.2. A constituição do campo da Biblioteconomia no Brasil: análise a partir da imprensa periódica 

(epistemologia; campo científico Biblioteconomia; Brasil; periódico científico 
6.3. Diagnóstico para aplicação de técnicas de marketing na divisão de serviços aos usuários da biblioteca central da UFPB 

(informação para diagnóstico; marketing; serviço ao usuário; Biblioteca Central; UFPB) 
6.4. A educação bibliotecária brasileira: sua comparação com a de alguns países europeus e asiáticos 

(educação superior; biblioteconomia; bibliotecário; Brasil; Europa; Ásia; modelo; programa de educação.) 
6.5. Estudantes de biblioteconomia e leitura: dados e reflexões para a construção de uma outra história 

(educação superior; bibliotecário; leitura; estratégia de leitura; texto acadêmico) 
6.6. Mapas conceituais como ferramenta de avaliação qualitativa do ensino de Ciências da informação 

(mapa conceitual; ferramenta de avaliação; avaliação qualitativa; educação superior; educação de pós-graduação; Ciência da 
Informação) 

6.7. Mercado de trabalho na condição pós-moderna 
(mercado de trabalho; profissional da informação; analista simbólico; Reich  

6.8. Perfil dos formandos do Curso de Biblioteconomia da UNI-RIO em 1997 
(perfil profissional; bibliotecário; UNI-RIO; Rio de Janeiro, RJ; 1997) 

6.9. Qualidade de ensino e desempenho do Curso de graduação em biblioteconomia da PUCCAMP na perspectiva de seus docentes, 
egressos e empregadores 

(indicador de qualidade; educação superior; avaliação de desempenho; biblioteconomia; comunidade acadêmica; PUCCAMP; 
docente; discente; empregador) 

 
2000 
1. Informação tecnológica Negócios e Administração 
 

1.1. A transferência de informação tecnológica entre a Universidade Federal 
da Paraíba e as empresas de base tecnológica do pólo tecnológico de 
Campina Grande. 

(transferência da informação; informação tecnológica; UFPB; empresa de base 
tecnológica; pólo tecnológico; Campina Grande, PB) 

1.2. Estudo de necessidades de informação dos gerentes do setor editorial e 
gráfico do Distrito Federal 

(demanda de informação; gerente; setor editorial; setor gráfico; Brasília, DF) 
1.3. Interação entre UFMG e o setor empresarial: estudo de casos 

(cooperação institucional; universidade; empresa; UFMG; estudo de caso) 
1.4. Inteligência empresarial para pequenas e médias empresas: uma 

abordagem a partir da teoria da autopoiese 
(epistemologia; inteligência empresarial; pequena empresa; média empresa; 
teoria da autopoiese) 

1.5. Análise das necessidades de informação em empresas de biotecnologia do Estado de Minas Gerais 
(demanda de informação; empresa tecnológica; biotecnologia; Minas Gerais, MG) 

1.6. Tecnologia da informação aplicada à gestão do conhecimento 

Trabalhos de 2000 
Legenda: 
(NAE) – Não consta dos Anais Eletrônicos 
(DPL) – Duplicidade 
(P) – Palestra 
OBS: 
Outros – A categoria outros foi criada apenas para 
agrupar aqueles trabalhos que não figuram na 
revista, ou figuram sem resumo e incompletos ou 
aparecem nos Anais Eletrônicos sem referência de 
Grupo Temático.  Esses trabalhos não foram 
levados em consideração na indexação. 
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(tecnologia da informação; gestão do conhecimento) 
1.7. Sistema de atendimento a clientes da Caixa Econômica Federal: uma abordagem para o tratamento de informações 

(sistema de atendimento a clientes; tratamento de informação; Caixa Econômica Federal) 
1.8. Informação para negócios na Internet: estudo das necessidades informacionais das empresas associadas ao SINDIMOV/MG - 

Sindicato das Indústrias do Mobiliário e Artefatos de Madeira no Estado de Minas Gerais 
(informação para negócios; Internet; demanda de informação; empresa; Minas Gerais, MG; SINDIMOV/MG) 

1.9. Estudo de necessidade de informação tecnológica dos setores industriais brasileiros: análise crítica e proposições 
(demanda de informação; informação tecnológica; setor industrial; Brasil; análise crítica) 

1.10. Discussão dos indicadores de inovação enquanto fonte de informação 
(indicadores de inovação; fonte de informação) 

1.11. A Internet como fonte de informação para inteligência empresarial: um estudo de caso em indústrias de micro, pequeno e médio 
portes 

(Internet; fonte de informação; inteligência empresarial; indústria de pequeno porte; indústria de médio porte; micro-indústria; 
estudo de caso) 

1.12. Serviços de informação no processo de cooperação Universidade / Empresa: proposta de um modelo de mediação instituicional 
para micro e pequenas empresas. 

(serviço de informação; cooperação institucional; universidade; empresa; modelo)  
1.13. Impactos da tecnologia de informação na transferência da informação tecnológica 

(análise de impacto; tecnologia de informação; transferência de informação; transferência de tecnologia; informação tecnológica) 
1.14. Bibliotecas e centros de documentação na indústria da informação: contexto macro-econômico e do ramo de negócios 

(biblioteca; centro de documentação; indústria da informação; análise contextual; setor de negócios) 
1.15. Demanda por informação tecnológica pelo setor produtivo agroindustrial no Estado do Pará 

(demanda de informação; informação tecnológica; setor agroindustrial; Pará, PA) 
1.16. Gestão do conhecimento e gestão de projetos: abordagens complementares na condução de iniciativas de inovação 

organizacional 
(gestão do conhecimento; gestão de projetos; inovação empresarial) 

1.17. Inteligência tecnológica: estudo das práticas de dois institutos de pesquisa tecnológica no Brasil 
(inteligência tecnológica; gestão do conhecimento; gestão de projetos; inovação; capital intelectual) 

1.18. Informação e trabalho: análise do processo de transferência de informação tecnológica para o setor produtivo através da 
qualificação de mão-de-obra 

(informação tecnológica; transferência de informação; transferência de tecnologia; setor produtivo; qualificação de mão-de-obra) 
1.19. Gestão do conhecimento nas empresas mineiras 

(gestão do conhecimento; setor empresarial; Minas Gerais, MG) 
1.20. Informações estratégicas: estudo de caso aplicado à ECT 

(informação estratégica; estudo de caso; Empresa de Correios e Telégrafos – ECT 
1.21. Análise dos mecanismos de criação e inovação em pequenas e médias empresas de base tecnológica do Quebec (Canadá) 

(criação; inovação; pequena empresa; média empresa; empresa de base tecnológica; Quebec , CA 
1.22. Proposta de um modelo de inteligência empresarial para postos de serviço (revenda de combustíveis) 

(modelo; inteligência empresarial; posto de serviço; combustível 
1.23. Intercâmbio de informação científica e tecnológica entre o Departamento de Química da UFPB e o setor produtivo paraibano 

(intercâmbio de informação; informação científica; informação tecnológica) 
1.24. Gerência da promoção na Biblioteca Central da Universidade de Brasília 

(marketing; biblioteca central; Biblioteca Central da Universidade de Brasília) 
1.25. Impacto das atividades de marketing relativas à promoção de serviços no Centro de Informações Nucleares da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear 
(análise de impacto; marketing; promoção de serviço; Centro de informações nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear) 

1.26. A técnica do Benchmarking (P) 
(benchmarking; metodologia; inteligência competitiva; ferramenta) 

1.27. A informação nas entidades representativas 
(entidade representativa; demanda de informação; formador de opinião) 

1.28. A busca da informação por parte de entidades representativas enquanto formadoras de opinião: um problema gerencial 
(P) 

(busca de informação; entidade representativa; formador de opinião; estilo gerencial) 
1.29. Tendencias generales de la gestión de la automatización de las bibliotecas universitárias em Argentina(P) 

(gestão de bibliotecas; bibliotecas universitárias; automação de bibliotecas; Argentina) 
1.30. Competências para o profissional da informação na busca de um caminho competitivo (NAE) 

(profissional da informação; inteligência competitiva; demanda de competências) 
1.31. Panorama brasileiro da inteligência competitiva: uma pesquisa em andamento (P) 

(estado da arte; Brasil; inteligência competitiva)) 
1.32. Sistema de inteligência para organizações complexas: o caso das associações e cooperativas da área de saúde (P) 

(sistema de inteligência; organização complexa; área de saúde; estudo de caso) 
1.33. Qualidade em serviços de informação: itens de controle e avaliação de processos ao alcance do gerenciamento da rotina diária 

(indicador de qualidade; serviço de informação; controle de qualidade; gerenciamento da qualidade) 
1.34. O curso de inteligência competitiva: a experiência do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia (P) 

(inteligência competitiva; Instituto de Ciência da Informação da UFBA; Universidade Federal da Bahia; estudo de caso) 
1.35. Abordagem sócio técnica estruturada: uma aplicação de pesquisa com provedores de informação no Brasil e no Reino Unido (P) 

(provedor de informação; Química; compartilhamento de recursos; acesso à informação; Engenharia química; Brasil; Reino Unido; 
abordagem sociotécnica estruturada) 

1.36. Inteligência competitiva na avaliação do potencial de alianças estratégicas com o CNPq: incremento aos programas regionais de 
pesquisa e pós-graduação enfocando recursos hídricos. 

(inteligência competitiva; aliança estratégica; CNPq; fomento; programa regional de pesquisa e pós-graduação; recursos hídricos) 
1.37. Inteligência competitiva e a formação de recursos humanos no Brasil (P) 

(inteligência competitiva; formação de recursos humanos; Brasil) 
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1.38. O problema do monitoramento das atividades de pesquisa e desenvolvimento, na área científico-tecnológica, num contexto de 
globalização competitiva. 

(monitoramento de atividades; pesquisa e desenvolvimento – P&D; ciência e tecnologia – C&T; globalização; competitividade de 
mercado) 

1.39. O potencial de informação estratégica existente nos dados de pesquisas em andamento, estudo de caso: pesquisas sobre café 
(informação estratégica; análise de conteúdo; análise de dados; pesquisa científica; estudo de caso; setor agroindustrial; café) 

1.40. Construção de um sistema de informações estratégicas, integrando conhecimento, inteligência e estratégia. Estudo de caso 
brasileiro, com o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na Caixa Econômica Federal 

(sistema de informação; informação estratégica; base de conhecimento; conhecimento estratégico; inteligência competitiva; estudo 
de caso; FGTS; Caixa Econômica Federal) 

1.41. Antevendo parcerias estratégicas: a inteligência competitiva e o uso potencial da análise de agrupamentos (cluster analysis) no 
âmbito do projeto Plataforma tecnológica do sistema de plantio direto. 

(planejamento estratégico; cooperação empresarial; inteligência competitiva; análise de agrupamentos (cluster analysis); projeto de 
pesquisa; setor agroindustrial; Plataforma tecnológica do sistema de plantio direto) 

1.42. Pesquisa e desenvolvimento em inteligência competitiva no Laboratório de informação tecnológica em materiais do 
NIT/Materiais - São Carlos (P) 

(pesquisa e desenvolvimento – P&D; inteligência competitiva; prospecção tcnológica; vigilância tecnológica; bibliometria; 
diagnóstico; planejamento estratégico; técnica SWOT; Laboratório de informação teconológica em materiais (NIT/Materiais); 
Universidade Federal  São Carlos, UFSCar) 

1.43. Balanced scorecard  (NAE) 
(metodologia; avaliação de desempenho; indicadores de qualidade) 

1.44. Monitoração de ambientes organizacionais: busca e uso de informação em órgãos da administração pública federal (P) 
(monitoramento organizacional; busca de informação; uso de informação; administração pública federal) 

1.45. A elaboração de indicadores de desenvolvimento sustentável: uma análise dos critérios e modelos conceituais 
(indicador de desenvolvimento; desenvolvimento sustentável; modelo conceitual) 

1.46. Cenários para a tecnologia de data warehousing no Serpro 
(análise contextual; armazenamento de informação; Serpro) 

1.47. Métodos de identificação de necessidades de informação de executivos utilizados por gerentes de Sistemas de informação 
(metodologia; diagnóstico; demanda de informação; gerente de sistema de informação; prática informacional) 

1.48. Planejamento e gerência de sistemas de informação sob o ângulo da gestão por processos (P) 
(gestão de processos; planejamento de sistema; sistema de informação) 

1.49. Fluxo de informações no âmbito da assessoria legislativa da CLDF: subsídios à gestão estratégica de informações no processo 
legislativo 

(fluxo de informações; comunidade de prática; prática informacional; Assessoria Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal - CLDF 

1.50. Inteligência competitiva e redes de conhecimento organizacional: proposta de uma sistemática para a definição de estratégias de 
negócios para atendimento à cadeia têxtil 

(inteligência competitiva; rede de conhecimento; rede organizacional; planejamento estratégico; setor têxtil; informação para 
negócios) 

1.51. Ação, uma questão de conhecimento de como interrelacionar a informação: estudo comparativo de duas empresas públicas 
(uso estratégico de conhecimento; cruzamento de dados; empresa pública; estudo comparativo) 

1.52. Processos, métodos e ferramentas de inteligência competitiva: características, aplicabilidades e limitações 
(metodologia; ferramenta de tomada de decisão; inteligência competitiva) 

1.53. Marketing em unidades de informação: estudo de caso na biblioteca do Centro de Pesquisa Agropecuária dos cerrados, CPAC, 
da Embrapa: pesquisa qualititativa de opinião 

(marketing; unidade de informação; estudo de caso; pesquisa qualitativa; pesquisa de opinição; Biblioteca do Centro de Pesquisa 
Agropecuária dos Cerrados; Embrapa) 

1.54. Análise SWOT 
(planejamento estratégico; técnica SWOT41; ferramenta de tomada de descisão; inteligência competitiva) 

1.55. Gestão da informação nas universidades: vantagem competitiva? 
(gestão da informação; universidade; competitividade do mercado) 

1.56. Panorama da mineração de dados no Brasil (P) 
(mineração de dados; diagnóstico; Brasil) 
2. Representação e organização do conhecimento 

2.1. Informação, linguagem e hipermídia; as implicações sociais e técnicas para produção, organização e disseminação da informação 
e do conhecimento, 1999-2000 

(produção da informação; produção do conhecimento; organização da informação; disseminação da informação; disseminação do 
conhecimento; linguagem; hipermídia) 

2.2. Organização do acervo informacional do grupo de pesquisa “Populações tradicionais no Pará: reordenação social e 
sustentabilidade - sub projeto “Populações pesqueiras no Pará: reordenação social e sustentabilidade em uma perspectiva de 
gênero” 

(organização de acervo; grupo de pesquisa; produção intelectual; desenvolvimento sustentável; população tradicional; Pará, PA; 
setor pesqueiro) 

2.3. O laudo médico-legal como fonte de informação e seu papel social 
(laudo médico-legal; fonte de informação; papel social) 

2.4. A compreensão semântica nos estoques de informação utilizando filtros de relevância e prioridade. 
(gestão de conhecimento; fonte de informação; filtro de busca; indicador de qualidade) 

2.5. Terminologia aplicada à informação geográfica: estudo de caso dos metadados do padrão FGDC 
(informação geográfica; metadados; estudo de caso) 

2.6. A produção científica na área da organização do conhecimento no Brasil: uma análise preliminar 
(produção científica; organização do conhecimento; Brasil) 
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2.7. Representação integrada da documentação fílmica, critérios e princípios de análise da informação 
(representação do conhecimento; documentação filmica; análise da informação) 

2.8. Pesquisa bibliográfica e elaboração de bibliografia analítica de terminologia e representação temática da informação 
(pesquisa bibliográfica; bibliografia analítica; terminologia; representação temática da informação) 

2.9. Usuários e a análise de assunto 
(análise de assunto; usuário; comportamento de busca; metodologia; uso de sistemas de informação; Belo Horizonte, MG) 

2.10. Informação tecnológica e para negócios no Brasil: conceitos e terminologias 
(informação tecnológica; informação para negócios; análise de conteúdo; estudo exploratório; epistemologia; Brasil) 

2.11. A criação de um protótipo hipertextual para instrução do CCAA2 
(modelo; epistemologia; hipertexto; código de catalogação anglo-americano – CCAA2; adequação de suporte; educação) 

2.12. Análise documentária de fotografias: proposta de uma metodologia 
(análise documentária; análise de imagem; fotografia; metodologia) 

2.13. Tratamento automático de ambigüidades na recuperação da informação 
(tratamento automático da informação; recuperação da informação 

2.14. Acesso aos registros sonoros: elementos necessários à representação bibliográfica de discos e fitas 
(registro sonoro; representação bibliográfica; metadados; disco; fita cassete) 

2.15. Flora Bromeliaceae do Cerrado: a literatura e a informação de herbário 
(fonte de informação; Flora Bromeliaceae do Cerrado; informação de herbário) 

2.16. Aplicação da teoria dos conjuntos imprecisos à construções de modelos para armazenamento e recuperação da informação 
(epistemologia; teoria dos conjuntos imprecisos; modelo; armazenamento de informação; recuperação da informação) 

2.17. Desarollo automático de um tesauro de verbos para entornos de información dinâmica 
(tesauro verbal; verbo descritor; Documentação; Informática; Lingüística;  informação dinâmica; linguagem XML) 

2.18. Identificação e análise das contribuições da semiótica e da semiologia para a construção de linguagens de indexação - 1998 – 
2000 

(semiótica; semiologia; epistemologia; linguagem de indexação; metodologia; 1998-2000) 
2.19. A equivalência terminológica na transferência da informação: sistema de conceitos e tri-univocidade no domínio da cooperação 

técnica internacional 
(equivalência terminológica; transferência da informação; tri-univocidade; cooperação técnica) 

2.20. A importância da representação conceitual na transferência do conhecimento: um estudo da terminologia da metodologia do 
ensino em Ciência da Informação. 

(representação do conhecimento; representação conceitual; transferência do conhecimento; metodologia do ensino; Ciência da 
Informação; terminologia 

2.21. A análise diplomática de documento jurídico comprobatório na Internet 
(análise de conteúdo; diplomática; documento jurídico; valor comprobatório; Internet) 

2.22. Fatores interferentes no processo de análise de assunto: estudo de caso de indexadores 
(análise de conteúdo; análise de assunto; fator interferente; estudo de caso; indexador) 

2.23. O fluxo da informação na construção da terminologia cultural em narrativas orais 
(fluxo da informação; terminologia cultural; narrativa oral 

2.24. Recuperação da informação: meta-filtro semântico 
(recuperação da informação; filtro semântico; modelo) 

2.25. A representação do conhecimento no contexto da documentação técnica: proposição de um modelo de indexação (P) 
(representação do conhecimento; documentação técnica; modelo; método de indexação) 

2.26. O filme como objeto de análise informacional: o espectador e sua leitura 
(filme; análise de informação; usuário) 

2.27. Os discursos peronistas e os fundamentos ideológicos que construíram a memória da “Nova Argentina” 
(ideologia; memória; discurso peronista; Argentina; análise do discurso; consciência possível) 

2.28. Agregados de informação: o caso do Informam 
(representação do conhecimento; agregado de informação; transferência da informação; método do incidente crítico; entrevista; 
análise de impacto) 

2.29. A multirepresentação hipertextual do filme documentário no espaço informacional da UFF 
(hipertexto; filme documentário; análise contextual) 

2.30. Organização e disseminação da informação produzida pelo grupo de pesquisa em geologia isotópica da UFPA: produção 
científica 

(organização do conhecimento; disseminação da informação; grupo de pesquisa; geologia isotópica; universidade federal do Pará, 
UFPA; produção intelectual) 

2.31. La representation des connaissances dans le contexte de la documentation technique: proposition d’um modèle d’indexation (A 
representação do conhecimento no contexto da documentação técnica: proposição de um modelo de indexação) 

(representação do conhecimento; documentação técnica; modelo; indexação) 
3. Novas tecnologias e educação 

3.1. Planejamento estratégico na rede de bibliotecas da UNESP para elaboração do projeto de digitalização de teses e dissertações 
(planejamento estratégico; gestão de unidades de informação; universidade estadual de São Paulo,  UNESP; digitalização de 
documentos; tese; repositório eletrônico) 

3.2. Portal do conhecimento em inovação e tecnologia de informação e suas aplicações na gestão de negócios; uma iniciativa que 
atende a perspectiva da Sociedade da Informação no Brasil 

(portal; inovação; tecnologia de informação; gestão de negócios; sociedade da informação; Brasil; inteligência competitiva; vigilância 
tecnológica) 

3.3. Gerenciamento eletrônico da informação como ferramenta para a gerência eficiente dos processos de trabalho: análise do 
software Status NDC 

(estilo gerencial; gerenciamento eletrônico da informação; análise de software) 
3.4. A utilização do Dublin Core qualificado na descrição semântica de uma revista científica em linha.(NAE) 

(padrão; Dublin Core; descrição semântica; Internet; periódico científico)  
3.5. Construção do conhecimento através das redes eletrônicas no ensino médio 

(produção do conhecimento; rede eletrônica; educação média) 
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3.6. Resgatando a memória literária Sul-Rio-Grandense: recuperação de textos de literatura infantil e disponibilização digital das 
informações 

(memória literária; recuperação da informação; literatura infantil; Rio Grande do Sul – RS) 
3.7. Aprendizagem na organização e novas tecnologias aplicadas à educação à distância: lições de dois estudos de caso em empresas 

brasileiras 
(educação à distância; novas tecnologias; estudo de caso; educação empresarial; Brasil)  

3.8. Metodologia de avaliação da usabilidade de portais corporativos: um estudo de caso 
(metodologia; indicador de usabilidade; portal corporativo; estudo de caso) 

3.9. Biblioteca virtual: uma alternativa viável para as bibliotecas universitárias 
(biblioteca virtual; biblioteca universitária; canal de transferência; meio de comunicação) 

3.10. As expectativas dos bibliotecários ante a biblioteca virtual: o caso das bibliotecas centrais do Maranhão e da Paraíba 
(bibliotecário; biblioteca virtual; estudo de caso; biblioteca central; Maranhão, MA; Paraíba, PB) 

3.11. Videoteca digital: a experiência da videoteca multimeios do IA/UNICAMP 
(videoteca; biblioteca digital; Videoteca Multimeios da IA/UNICAMP; Campinas, SP; estudo de caso) 

3.12. As transformações dos processos informacionais e cognitivos desencadeados pela experiência estética com a imagem do 
computador 

(processos informacionais; processos cognitivos; experiência estética; imagem computadorizada) 
3.13. Relações sociais na Internet: um estado de caso nos chats do IRC 

(relação social; Internet; estudo de caso; Internet Relay Chat - IRC 
3.14. Bibliotecas virtuais: informação e comunicação para a pesquisa científica 

(biblioteca virtual; pesquisa científica; busca de informação; comunicação científica) 
3.15. Determinantes do desempenho da qualidade do ALEPH 500 em bibliotecas universitárias brasileiras 

(indicador de qualidade; avaliação de software; biblioteca universitária; Brasil) 
3.16. Open archives: uma alternativa para a comunicação científica 

(open archives; repositórios digitais; comunicação científica) 
3.17. A produção bibliográfica brasileira na área de tratamento e tecnologia da informação a partir de 1968 

(produção bibliográfica; tratamento da informação; tecnologia de informação; 1968) 
3.18. Justiça seja feita, as respostas estão todas aqui! Mas, qual era mesmo a pergunta? 

(governo eletrônico; análise de conteúdo; informação de Estado; Ministério da Justiça; sociedade da informação; Estado de direito 
democrático) 

3.19. Museus de arte e novas tecnologias de redes eletrônicas 
(epistemologia; museu de arte; rede eletrônica; cultura material; acervo desmaterializado) 

3.20. Novas tecnologias, construção e comunicação do conhecimento: impacto na formação e atuação docentes 
(produção do conhecimento; comunicação científica; análise de impacto; formação docente; prática docente) 

3.21. Sistemas de informação para a alta administração das empresas - estudo de caso em uma instituição financeira 
(sistema de informação; administração de empresas; estudo de caso; instituição financeira) 

3.22. Avaliação de serviços de busca na Web para o ensino de Biblioteconomia 
(avaliação de serviço; serviço de busca; Internet; educação superior; biblioteconomia) 

3.23. Relato de experiência: formação on-line em informática educativa 
(educação à distância; estudo de caso; relato; informática educativa) 

3.24. A presença-ausência do Estado brasileiro na Internet: uma analise do Poder Executivo Federal 
(Estado; Brasil; Internet; governo eletrônico; Poder Executivo Federal) 

3.25. A busca do (in)visível: aspectos teóricos-metodológicos na análise de sites governamentais na Internet 
(epistemologia; metodologia; governo eletrônico; análise de conteúdo; Internet) 

3.26. As coleções de obras raras na biblioteca digital 
(coleção de obras raras; biblioteca digital) 

3.27. Qualidade dos serviços da Divisão de Apoio ao Usuário da Biblioteca Central Zila Mamede, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, na percepção do usuário pós-graduando 

(indicador de qualidade; serviços de biblioteca; Divisão de Apoio ao Usuário da Biblioteca Central Zila Mamede; Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, UFRN; usuário; aluno de pós-graduação) 

3.28. Avaliação da qualidade do controle de registro da produção científica nacional em bases de dados bibliográficas 
(indicador de qualidade; produção científica; Brasil; base de dados) 

3.29. Tecnologias da informação: oportunidades para os Correios 
(Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, tecnologia da informação) 

3.30. A produção de vídeos em saúde 
(produção científica; vídeo; saúde) 

3.31. Avaliação de sites sobre gestão do conhecimento na World Wide Web: um estudo exploratório 
(análise de conteúdo; site; gestão do conhecimento; World Wide Web; Internet; estudo exploratório) 

3.32. Engenharia do conhecimento apoiada na Ciência da Informação 
(engenharia do conhecimento) 

3.33. Gestão governamental da tecnologia da informação para integração da América Latina 
(gestão governamental; tecnologia da informação; integração da América Latina; padrão; paradigma tecnológico; Mercosul; 
ALADI) 

3.34. A rede e o pescador: utilizando a Internet como instrumento de pesquisa e recurso ético de iniciação científica 
(Internet; pesquisa científica; ética; iniciação científica) 

3.35. Caracterização das informações de bibliotecas universitárias brasileiras na Internet 
(biblioteca universitária; Brasil; Internet)  

3.36. A compreensão da leitura em diferentes suportes textuais 
(compreensão da leitura; suporte textual) 

3.37. Estruturação do banco de dados geocronológicos do Laboratório de Geologia Isotópica (CG/UFPA) 
(estrutura de banco de dados; banco de dados geocronológico; Laboratório de Geologia Isotópica; universidade federal do Pará, PA 
; Pará, PA) 

3.38. Gestão do conhecimento em fonoaudiologia: um experimento com internet II 
(gestão do conhecimento; fonoaudiologia; estudo de caso; Internet 2) 
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3.39. Cimm: avanços da extensão universitária na Sociedade da Informação 
(extensão universitária; sociedade da informação) 

3.40. O controle dos direitos autorais na Internet: a perspectiva brasileira 
(direitos autorais; Internet; Brasil) 

3.41. Tecnologia da informação: comportamento do usuário da área médica 
(tecnologia da informação; comportamento de usuário; área médica) 

3.42. Dublin core e XML: ferramentas de gestão da informação na Web 
(padrão; Dublin Core; XML; ferramenta de gestão; gestão da informação; Internet) 

3.43. A utilização de programas de computador como agentes no processo de transferência da informação: criação e avaliação de um 
sistema especialista baseado em casos. 

(análise de software; transferência da informação; sistema especialista; raciocínio baseado em casos; base de conhecimento) 
3.44. A lista de discussão do Comut-on-line 

(lista de discussão; Comut-on-line; prática informacional; comunidades de prática; padrão de comunicação; correio eletrônico; 
análise de conteúdo) 

3.45. A internet como fonte de informações para a competividade das empresas do setor elétrico brasileiro 
(fonte de informação; Internet; competitividade do mercado; setor elétrico; Brasil) 

3.46. Modelo de recuperação da informação contidos em imagens de satélites baseados em descritores contextuais 
(epistemologia; modelo; recuperação da informação; analise de conteúdo; imagem de satélite; descritor contextual) 
4. Informação e Sociedade  
 

4.1. A informação tecida na moda: o campo das micro e pequenas indústrias do vestuário em Minas Gerais 
(informação para negócios; prática informacional; setor de moda; micro indústria; pequena indústria; Minas Gerais, MG) 

4.2. A informação no cotidiano de jovens universitárias de Belo Horizonte 
(universitário; setor de moda; capital intelectual; mercado consumidor; gênero; mulher) 

4.3. A responsabilidade social dos cientistas da informação: uma abordagem por Isa Maria Freire 
(responsabilidade social; ciência da informação; função social; produção científica; Isa Freire, Wersig; Neveling; prática social) 

4.4. Antigas nações, novas redes: as transformações do processo de construção de políticas de informação 
(política de informação; estado-nação; sociedade da informação; infra-estrutura supranacional) 

4.5. A transformação dos centros de voluntariados brasileiros em uma rede organizacional baseada no fluxo da informação 
(centro de voluntariado; rede organizacional; fluxo da informação) 

4.6. As novas relações comunicacionais e informacionais entre poder público e sociedade civil no processo de formulação e gestão 
de políticas públicas 

(prática informacional; prática comunicacional; poder público; sociedade civil organizada; gestão de políticas públicas)( 
4.7. Demandas / Impactos das tecnologias da informação e comunicação na (in)formação do cidadão trabalhador 

(demanda de informação; análise de impacto; tecnologia da informação; tecnologia de comunicação; educação; cidadania; trabalho) 
4.8. Estado da arte em informação e sociedade 

(estado da arte; enancib; grupo de trabalho; informação e sociedade) 
4.9. As centrais de atendimento ao cidadão e seus sistemas informatizados: gestão pública e sociedade. 

(central de atendimento; cidadão; sistema de informação; gestão pública de informação) 
4.10. A vinda do livro para o Brasil 

(epistemologia; livro; Brasil; aspectos históricos) 
4.11. Informação, memória e espaço urbano 

(memória; institucionalização das relações sociais; espaço urbano) 
4.12. Information literacy na educação superior: caracterização e conceituação 

(alfabetização informacional; educação superior; conceito) 
4.13. O imaginário feminino e a opção pela leitura de romances de séries 

(comportamento de leitura; gênero; mulher; romance de série) 
4.14. A comunicação da informação em situações de ensino-aprendizagem 

(comunicação da informação; tranferência de informação; educação; estrutura significante; responsabilidade social; pesquisa 
participante; modelo interativo; epistemologia) 

4.15. A responsabilidade social dos cientistas da informação: uma abordagem 
(responsabilidade social; Wersig; Neveling; prática informacional; comunidade de prática; ciência da informação) 

4.16. Biblioteca escolar brasileira no contexto da Sociedade da Informação 
(biblioteca escolar; sociedade da informação; Brasil) 

4.17. Oralidade, escrita e outras tecnologias na educação universitária: utilização nas práticas de transferência e processamento da 
informação 

(oralidade; leitura; tecnologia da educação; educação superior; tranferência da informação; processamento da informação) 
4.18. Cidade, cidadania e informação  
(cidadania; espaço urbano) 
4.19. Aspectos informacionais na fotografia documental urbana 

(fotografia; análise de conteúdo; registro documental) 
4.20. Sistema público de radiodifusão: tecnologia, sociedade e direito à informação 

(direito à informação; sistema público de radiodifusão; comunicação de massa; potencial informativo; formação de massa crítica; 
análise do discurso) 

4.21. Novos espaços de aprendizagem e de trabalho requeridos pela Sociedade da Informação - Cidade Viva: dinâmica dos espaços de 
(in)formação e de aprendizagem 

(educação; espaço alternativo de aprendizagem; Sociedade da Informação; prática informacional) 
4.22. Novos espaços de aprendizagem e de trabalho requeridos pela Sociedade da Informação (DPL) 

(educação; espaço alternativo de aprendizagem; Sociedade da Informação; prática informacional) 
4.23. A comunicação pós-fordista em Vitória, ES: da publicização informacional à pólis digital 

(pós-fordismo; publicização informacional; polis digital; política de informação; democratização da comunicação; política de 
comunicação; 1989-2000) 

4.24. Massa ou rede? A problemática dos movimentos sociais na Sociedade da Informação. (NAE). 
(comunidade de massa; rede sociotecnica; movimento social; Sociedade da Informação)  
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4.25. Redes, textualidades e espaço social: a construção de metodologias de comunicação e informação para o terceiro setor 
(rede sociotecnica, leitura; espaço social; metodologia; comunicação; terceiro setor) 

4.26. Estratégias de democratização do acesso e ampliação dos usos do patrimônio arquivísitico: a utilização de documentos de 
arquivo por comunidades em processo de... (NAE) 

(democratização do acesso; uso de informação; documento arquivístico; comunidade 
4.27. O uso cidadão da Internet: estudo exploratório dos usuários do Procon de BH (NAE) 

(uso da Internet; cidadania; usuário; Procon-BH; Belo Horizonte, MG; estudo exploratório) 
4.28. Redes eletrônicas, informação pública e cidadania 

( rede eletrônica; informação pública; cidadania; disseminação da informação; Internet; PROCON-BH) 
4.29. Políticas públicas municipais: geração de base de dados multimídia 

(políticas públicas municipais; políticas públicas de educação; base de dados multimídia; modelo) 
4.30. Pesquisa escolar nas séries iniciais de ensino fundamental: bases para um desempenho interativo entre sala de aula e biblioteca 

escolar. 
(pesquisa escolar; educação fundamental; cooperação institucional; sala de aula; biblioteca escolar.) 

4.31. Universidade do Rio de Janeiro: produção discursivo-informacional e o processo identitário 
(produção científica; identidade institucional; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNI-RIO; análise do discurso) 

4.32. Bibliotecas escolares no planejamento do processo educativo em escolas públicas de Brasília – DF 
(biblioteca escolar; escola pública; Brasília, DF; educação) 

4.33. Informação e subjetividade no trabalho contemporâneo: NANSEN Instrumentos de precisão: um estudo de caso no setor 
eletroeletrônico de Minas Gerais 

(subjetividade; trabalho contemporâneo; setor industrial; eletroeletrônico; Minas Gerais, MG) 
4.34. Entre o sonho e a realidade: a leitura como atribuição de sentidos no contexto do câncer infantil 

(incentivo à leitura; câncer infantil) 
4.35. Informação das terras do Brasil. A constituição dos saberes agrários brasileiros: um fenômeno em transmutação no Estado 

Monárquico Português 
(saber agrário; Estado monárquico português; Brasil; história) 

4.36. Políticas públicas de incentivo à cultura, informação e políticas públicas de informação 
(políticas públicas de informação; políticas públicas de incentivo à cultura)  

4.37. Informação e conhecimento em redes de movimentos sociais 
(rede social; tranferência da informação; movimento social) 

4.38. Uma historiografia da informação estatística no Brasil Império, as origens da formação de um conhecimento objetivante e 
objetivado 

(informação estatística; Brasil Império; produção de conhecimento; historiografia) 
4.39. Da caverna ao ciberespaço 

(ciberespaço; tecnologia de informação; acesso à informação; informação pública; epistemologia) 
4.40. Arquivos fotográficos: abordagens sobre os usos no ensino e na pesquisa 

( arquivo fotográfico; fotografia; objeto de pesquisa; fonte de informação) 
4.41. A biblioteca escolar enquanto espaço de construção da cidadania: a experiência da biblioteca da Escola-parque na década de 60 

em Salvador / BA 
(biblioteca escolar; cidadania; Anísio Teixeira; educação; prática informacional; Salvador, BA 

4.42. Necessidade de informação para turistas: um estudo e caso de um município mineiro 
(demanda de informação; turista; estudo de caso; Minas Gerais, MG) 

4.43. Informação e Autonomia: a mediação e Reuven Feuerstein 
(sociedade cognitiva; Programa de enriquecimento Instrumental, PEI; Reuven Feuerstein; educação média; Bahia) 

4.44. Informação e construção de cidadania (NAE) 
(construção de cidadania) 
5. Produção e Comunicação Científica 

 
5.1. Gerenciamento da literatura cinzenta na área de ciências da saúde da Universidade Federal do Maranhão 

(monitoramento da informação; literatura cinzenta; Ciências da Saúde; Universidade Federal do Maranhão, UFMA) 
5.2. Contribuições para a descrição do processo de institucionalização de uma formação discursiva originadas de análises de artigos 

de periódicos; área da pesquisa educacional no Brasil - período 1944-74 
(análise de processo; institucionalização discursiva; análise de conteúdo; formação de discurso; artigo de periódico; 1944-1974) 

5.3. Pesquisa em biblioteconomia/Ciência da informação: análise da produção a partir dos periódicos da área - década de 90. 
(Pesquisa iniciada) 

(biblioteconomia; Ciência da informação; pesquisa científica; 1990-2000) 
5.4. Meta-análise das dissertações do curso de mestrado em Biblioteconomia/Ciência da Informação da UFPB: década de 90. 

(Relatório preliminar de pesquisa) 
(epistemologia; modelo; meta-análise; tese; educação de pós-graduação; biblioteconomia; ciência da informação; Universidade 
Federal da Paraíba, UFPB) 

5.5. Temática dos Artigos de Periódicos de Ciência da Informação (1990-1994) 
(análise de conteúdo; artigos de periódico; Ciência da Informação; 1990-1994) 

5.6. Entre o impresso e o eletrônico: um modelo híbrido de comunicação científica 
(epistemologia; comunicação científica; modelo híbrido; periódico impresso; periódico eletrônico) 
[(modelo de comunicação científica; comunicação eletrônica; impacto das novas tecnologias; cientistas sociais; impacto da 
comunicação eletrônica; uso de computadores e redes eletrônicas)]42 

5.7. Produção do conhecimento científico: pesquisa e desenvolvimento na embrapa semi-árido 
(produção do conhecimento; pesquisa e desenvolvimento – P&D; Embrapa Semi-árido) 

5.8. Inovação tecnológica no sistema formal de comunicação científica: os periódicos eletrônicos nas atividades de pesquisa de 
acadêmicos de pós-graduação no Brasil 

                                                 
42 palavras-chave atribuídas por autor. Como foi o único que achamos, preferimos não utilizar, seguindo à lógica 
com a qual indexamos os outros trabalhos. 
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(inovação tecnológica; sistema de comunicação científica; periódico eletrônico; pós-graduação; Brasil) 
5.9. Análise das dissertações do curso de... [mestrado em Economia da Universidade Federal da Bahia - (1975-1995)] 

(análise de conteúdo; Economia; Universidade Federal da Bahia, UFBA; 1975-1995) 
5.10. Uso de tecnologias da informação por pesquisadores da área de educação 

(prática informacional; tecnologia da informação; pesquisador; educação) 
5.11. Limites e potencialidades dos estudos sobre jornalismo científico realizados no Brasil: uma introdução ao tema 

(jornalismo científico; Brasil) 
5.12. Para que servem os periódicos nacionais? Um estudo de caso com três periódicos da área de economia. 

(avaliação de periódico; estudo de caso; estudo comparativo; Brasil; economia) 
5.13. O processo de comunicação científica em redes eletrônicas de computadores acadêmicos: o caso da comunidade de genética no 

Brasil 
(comunicação científica; rede eletrônica; prática comunicacional; prática informacional; comunidade de prática; genética; Brasil 

5.14. Apoio à pesquisa no Brasil: projetos integrados do CNPq 
(fomento; produção científica; Brasil; projeto integrado; CNPq) 

5.15. A repercussão internacional da comunicação científica de pesquisadores de instituições de pesquisa brasileiras sobre questões 
amazônicas 

(análise de impacto; análise de conteúdo; comunicação científica; produção científica; instituição de pesquisa; Brasil; Amazônia) 
5.16. A pesquisa científica da pós-graduação em Ciência da Informação [financiada pelo CNPq] 

(análise de conteúdo; estado da arte; pesquisasa de pós-graduação; Ciência da Informação; pesquisa financiada; CNPq) 
5.17. Temáticas dos artigos de periódicos brasileiros na área de Ciência da Informação na década de 90 

(análise de conteúdo; avaliação de periódico; análise temática; Ciência da Informação; 1990-2000) 
5.18. A construção da ordem a partir da desordem: uma carpintaria para o trabalho acadêmico 

(organização do conhecimento; produção científica; desordem) 
5.19. Impactos das redes eletrônicas na comunicação científica e novos territórios cognitivos para práticas coletivas, interativas e 

interdisciplinares (P) 
(análise de impacto; rede eletrônica; comunicação científica; prática coletiva; prática interativa; prática interdisciplinar) 

5.20. Ciclo de comunicação e transferência de informação na área do meio ambiente: um estudo de caso - o Núclo de Meio Ambiente 
da Universidade Federal do Pará. 

(ciclo de comunicação; transferência da informação; meio ambiente; estudo de caso; Universidade Federal do Pará, UFPA) 
5.21. Communication models of scientists from the National University of Mexico (UNAM) working in different fields (NAE) 

(modelo; prática comunicacional; pesquisador; Universidade Nacional do México, UNAM; México)  
5.22. Estudo dos canais de comunicação utilizados pela comunidade científica do Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz, 

CPqGM; Fiocruz, Salvador, BA (NAE) 
(canal de comunicação; comunidade científica; Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, CPqGM; Fiocruz, Salvador; Salvador, BA) 

5.23. A Internet como canal de comunicação científica 
(Internet; canal de comunicação; comunicação científica) 

5.24. Revistas científicas eletrônicas: canal de comunicação para Ciência da Informação no Brasil 
(periódico científico eletrônico; canal de comunicação; Ciência da Informação; Brasil) 

5.25. Efeito das tecnologias de informação na comunicação de pesquisadores da Embrapa (NAE) 
(tecnologia de informação; comunicação científica; prática informacional; comunidade de prática; Embrapa) 

5.26. A produção em ciência e a literatura cinzenta: uma contribuição para a discussão de indicadores de produtividade científica 
(produção científica; literatura cinzenta; indicador de produtividade) 

5.27. Fator de impacto: um coeficiente relativo e mutável 
(fator de impacto; avaliação de publicações científicas; periodicidade; indicador de qualidade; fomento à pesquisa)  

5.28. Busca de padrão de produção e uso de informação bibliográfica para a área de comunicação 
(modelo; padrão; produção de informação; uso da infomação; informação bibliográfica; comunicação social 

5.29. Avaliação das revistas de comunicação pela comunidade acadêmica da área 
(produção científica; análise de conteúdo; indicadores de qualidade; comunicação social; comunidade acadêmica) 

5.30. A lei de Lotka na bibliometria 
(bibliometria; Lei de Lotka) 

6. Formação profissional e mercado de trabalho 
6.1. Bibliotecário autônomo versus institucionalizado: carreira, mercado de trabalho e compromentimento organizacional. Brasília: 

UNB, 1998 
(bibliotecário autônomo; bibliotecário institucional; mercado de trabalho) 

6.2. Informação para saúde: bases para formação profissional do bibliotecário brasileiro 
(formação profissional; bibliotecário; Brasil; informação para saúde) 

6.3. Rede cooperativa de pesquisa e intervenção sobre (in)formação, currículo e trabalho: espaço para formação de pesquisadores 
(rede cooperativa; formação de pesquisadores; rede de pesquisa) 

6.4. O perfil do profissional da informação em Santa Catarina 
(perfil profissional; profissional da informação; Santa Catarina, SC) 

6.5. Formação profissional e tecnologia: estudos sobre o ensino de tecnologias de informação em cursos de biblioteconomia. 
(formação profissional; educação superior; tecnologia de informação; biblioteconomia) 

6.6. O perfil profissional do trabalhador do conhecimento: um programa de capacitação para sua atuação nos sistemas de gestão do 
conhecimento 

(perfil profissional; trabalhador do conhecimento; capacitação profissional; sistema de gestão do conhecimento) 
6.7. Ensino de tratamento temático da informação nos cursos de Biblioteconomia do Mercosul: análise e perspectivas de um core 

curriculum à luz da organização do conhecimento (projeto integrado financiado pelo CNPq) 
(tratamento da informação; indexação; educação superior; biblioteconomia; Mercosul; core curriculum; organização do 
conhecimento) 

6.8. Atuação do profissional bibliotecário da Biblioteca Central da Universidade Estadual do Maranhão 
(prática profissional; bibliotecário; Biblioteca Central da Universidade Estadual do Maranhão; universidade estadual; Maranhão, 
MA) 

6.9. Características dos empregos ocupados pelos bibliotecários formados pelo Curso de Bibloteconomia da Universidade de 
Brasília: um estudo longitudinal (1991-2000) 
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(posição de trabalho; bibliotecário; Curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília; Universidade de Brasília, UNB; 1991-
2000) 

6.10. Oportunidades de trabalho na Internet para o bibliotecário 
(posição de trabalho; Internet; mercado de trabalho; bibliotecário) 

6.11. O conhecimento prático do bibliotecário de referência [ou o conjunto de saberes experienciais construído na interação cotidiana 
com os usuários, com o objetivo de contribuir para a construção de uma teoria fundamentada na prática de referência] 

(prática profissional; bibliotecário de referência; serviço de referência; saber pragmático; teoria da prática de referência; 
epistemologia) 

6.12. Identificação das habilidades necessárias ao profissional da informação para atuar como trabalhador do conhecimento 
(competência; formação profissional; profissional da informação; trabalhador do conhecimento) 

6.13. Pós-graduação para bibliotecários: educação em permanência 
(pós-graduação; educação; bibliotecário) 

6.14. Educação continuada para auxiliares de bibliotecas universitárias da cidade de Marília 
(educação continuada; auxiliar de bilioteca; biblioteca universitária; Marília, SP) 

6.15. Cómo responden los estudios de bibliotecologia de las universidades españolas a las nuevas demandas sociales? 
(demanda social; biblioteconomia; Espanha) 

6.16. Educação bibliotecária em Santa Catarina (P) 
(educação superior; biblioteconomia; Santa Catarina, SC; 1973-1993) 

6.17. Consultoria em informação e documentação: perspectivas de formação no Estado de São Paulo 
(bibliotecário autônomo; posição de trabalho; consultoria) 

7. Políticas de pesquisa... 
8. Mediação, circulação... 
9. Informação para diagnóstico... 
10. Estudos Históricos e Epistemológicos da informação 

 
10.1. Memórias clandestinas e sua museificação: uma proposição teórico-informacional 

(memória coletiva; memória institucional; informação museológica; disseminação da informação; transferência da informação) 
10.2. Integración vertical de las ciencias: nuevo método de organización del conocimiento desde uma aproximación científica 

(integração vertical; integração das ciências; organização do conhecimento; modelo) 
10.3. A Ciência da Informação e as teorias do contemporâneo: análise de discurso disciplinar sobre a atual condição da informação 

(análise do discurso; teorias contemporâneas; discurso disciplinar) 
10.4. A construção de agendas urbanas no espaço midiático: projeto de organização do conhecimento e políticas de informação 

(agenda urbana; espaço midiático; organização do conhecimento; política de informação; estudo exploratório) 
10.5. Ciência da Informação e Museologia uma proposta interdisciplinar: o espaço da informação em arte 

(museologia; interdisciplinaridade; informação em arte; educação; discplina acadêmica) 
10.6. Nueva concepción de la representación del conocimiento 

(representação do conhecimento; conhecimento tradicional; conhecimento eletrônico) 
10.7. A interdisciplinaridade na pesquisa em arquivística: reflexões epistemológicas sobre a natureza do conhecimento 

arquivístico (NAE) 
(interdisciplinaridade; pesquisa arquivística; natureza do conhecimento; conhecimento arquivístico) 

10.8. Transacionando com os campos do saber 
(campo científico; saber; discurso contradisciplinar) 

10.9. Base de conhecimento gerada pela pesquisa acadêmica: o caso do projeto Ensino de Filosofia 
(base de conhecimento; pesquisa acadêmica; estudo de caso; educação; Filosofia) 

10.10. Em defesa da convergência epistemológica entre atividade editorial e Ciência da Informação: marco teórico e análise 
bibliométrica 

(convergência epistemológica; atividade editorial; análise bibliométrica) 
10.11. Provocando debate interdisciplinar sobre a Ciência da Informação 

(interdisciplinaridade; Ciência da Informação) 
10.12. A Ciência da Informação à luz das redes sociotécnicas, das controvérsias científicas e da circulação do saber 

(rede sociotécnica; circulação do saber; discussão científica; Ciência da Informação) 
10.13. Usos e usuários de informações arquivísticas diplomáticas brasileiras: o caso do arquivo do Itamarati em Brasília 

análise de uso; usuário; informação arquivística; diplomática; Brasil; estudo de caso; arquivo do Itamaratí; Brasília, DF) 
10.14. Métodos de avaliação adotados na disciplina metodologia do trabalho científico 
(metodologia de avaliação; estudo de caso; ensino de metodologia) 

11. OUTROS (Não aparecem em nenhum GT.  Aparecem na revista às vezes incompleto  mas sem resumo e as vezes nos anais 
eletrônicos como palestras.) 

 
11.1. O profissional da informação face à revolução científico-tecnológica: novas ou velhas qualificações 
11.2. O monitoramento das atividades de pesquisa e desenvolvimento em um contexto de globalização competitiva (P) 
11.3. Fotografias que documentam os trabalhos geográficos de campo realizados pelo IBGE de 1939 a 1968 
11.4. Investigação de uma nova oportunidade de trabalho para bibliotecário (1999-2000) 
11.5. Leitura em análise documentária de artigos de jornais 
11.6. A gestão do conhecimento na conduta de projetos corporativos em tecnologia da informação: um estudo de caso 
11.7. Metodologia da pesquisa no campo da Ciência da Informação (P) 
11.8. Metodologias de pesquisa (P) 
11.9. A presença-ausência do Estado Brasileiro na Internet: uma análise do Poder Executivo Federal 
11.10. Representação e linguagens documentárias: bases teórico-metodológicas 
11.11. O impacto das novas tecnologias sobre a construção/produção do conhecimento 
11.12. La Sociedad de la Información en Europa (P) 
11.13. A construção de instrumentos para a geração do conhecimento no âmbito do terceiro setor 
11.14. Cenários (P) 
11.15. Gestão informacional centrada no usuário (P) 
11.16. Infra-estrutura da pesquisa em Ciência da Informação no Brasil 
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11.17. Instrumental para avaliação da qualidade de bases de dados bibliográficas 
11.18. Implantação de sistema de inteligência competitiva: abordagem corporativa (P) 
11.19. Construção de um sistema de informações estratégicas, integrando conhecimento, inteligência e estratégia. (P) 

 



Total % Total % Total % Total %
1 6 26,09 11 19,64 30 22,39 80 33,90
2 4 17,39 12 21,43 32 23,88 44 18,64
3 6 10,71 9 6,72 30 12,71
4 1 4,35 11 19,64 34 25,37 17 7,20
5 4 17,39 10 17,86 21 15,67 34 14,41
6 3 13,04 6 10,71 9 6,72 17 7,20
7 5 21,74
8
9
10 14 5,93
TOTAL 23 56 134 236

1994 1995 1997 2000 2003 2005
1 6 11 30 57 32 13
2 4 12 32 30 17 26
3 6 9 48 17

4 1 11 34 43 26 14
5 4 10 21 30 13

6 3 6 9 18 20 10
7 5
8 31
9 15
10 14 15 16
TOTAL 23 56 134 240 140 125

1994 1995 1997 2000







Total % Total %
32 23,02 13 10,40
17 12,23 26 20,80
17 12,23
26 18,71 14 11,20
13 9,35 0,00
20 14,39 10 8,00

31 24,80
15 12,00

14 10,07 16 12,80
139 125
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