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1  CONTEXTO: Laboratório de Tecnologias Intelectuais  -  LTi 

 

A proposta do presente projeto se insere no âmbito do projeto Laboratório de 

Tecnologias Intelectuais – LTi, originalmente apresentado ao Departamento de Ciência da 

Informação (DCI) da UFPB pela professora Isa Maria Freire como parte integrante do seu 

Plano de Trabalho, por ocasião do concurso de provas e títulos para professor adjunto (2008).  

A proposta do LTi foi aprovada como projeto de pesquisa – ensino – extensão pelo 

Colegiado Departamental do DCI e aceita pelo CNPq no Edital Universal 2009, a qual reune 

professores do DCI, do PPGCI (Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação) e do 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 

A seguir, informações sobre o formato, objetivos e categorias conceituais do LTi.  

 

   Formato institucional 

Ação de informação relacionada a outras ações e projetos da UFPB, com vistas ao 

desenvolvimento de metodologias que facilitem o acesso livre à informação científica 

e tecnológica, promovendo competências em tecnologias para produção e uso da 

informação. 

 

 Objetivos gerais 

 

 Desenvolver ações com vistas a promover o acesso à Internet e a formação de 

competências em informação para docentes, discentes e servidores da UFPB e 

sociedade em geral. 

 Propiciar a troca produtiva de conhecimentos e experiências entre consultores, 

instrutores e usuários do LTi. 

 Contribuir para a elaboração de políticas e desenvolvimento de modelos de ação 

de informação para acesso à internet e competências em informação.   

 

 Quadro conceitual 

Seguindo o modelo de Pierre Lévy (1993, p.42), consideramos tecnologias intelectuais 

“tanto as formas de expressão simbólica (que, p.ex., evoluíram das narrativas míticas 

às equações quânticas) quanto as tecnologias de informação em si mesmas (p.ex., a 

escrita em tabuinhas de barro, as iluminuras medievais, a imprensa e os 

computadores).  

 

Ainda de acordo com Lévy (1993), essas tecnologias intelectuais “situam-se fora dos 

sujeitos cognitivos, como este computador sobre minha mesa ou este [texto] em suas 

mãos. Mas elas também estão entre os sujeitos como códigos compartilhados, textos 

que circulam, programas que copiamos, imagens que imprimimos e transmitimos por 



via hertziana. [...] As tecnologias intelectuais estão ainda nos sujeitos, através da 

imaginação e da aprendizagem” (LÉVY, 1993, p.42. Negrito nosso). 

 

Nesse contexto, situam-se as tecnologias de organização, processamento e busca da 

informação relevante para um dado grupo de usuários, na sociedade.  

 

 Procedimentos 

A abordagem metodológica do LabTi  se pauta no caráter interativo presente tanto nas 

tecnologias digitais de informação e comunicação quanto na participação da 

comunidade no processo de construção de interfaces de organização e comunicação da 

informação. Nesse sentido, adotamos os modelos da Pesquisa-Participante, que 

permite incluir a comunidade local na construção de um produto de informação, como 

demonstrado por Freire (1998) e Espírito Santo (2003), e da Pesquisa-Ação de 

Thiollent (2000). 

 

A escolha da pesquisa-ação traduz a tentativa de abordar a comunicação da 

informação como ação transformadora, no sentido que lhe atribui Araújo (1994), 

criando espaço para intervenção empírica em uma dada situação. Segundo Thiollent 

(2000), a pesquisa-ação “consiste essencialmente em acoplar pesquisa e ação em um 

processo no qual os atores implicados participam, junto com os pesquisadores, para 

chegarem interativamente a elucidar a realidade em que estão inseridos” 

(THIOLLENT, 2000, p.15).  

 

O Laboratório de Tecnologias Intelectuais – LabTi será implementado através de uma 

rede de projetos, em correspondência às atividades acadêmicas da UFPB e em 

conformidade com o “método de projeto”, considerado por Lück (2001) como uma 

“ferramenta básica do gestor, que [...] fundamenta, direciona e organiza a ação de sua 

responsabilidade [e] possibilita o seu monitoramento e avaliação” (LÜCK, 2001, 

p.13). Nesta perspectiva, projeto é definido pela autora (2001, p.27) como:  

 

[...] um conjunto organizado e encadeado de ações de abrangência e escopo 

definidos, que focaliza aspectos específicos a serem abordados num período 

determinado de tempo, por pessoas associadas e articuladoras das condições 

promotoras de resultados. 

 

Dessa forma, espera-se que as ações desenvolvam entre os participantes uma sinergia 

para o trabalho a ser empreendido, com o propósito de promover benefícios às pessoas 

e organizações. Representa, também, a oportunidade para os pesquisadores tecerem, 

no tear da Ciência da Informação, um padrão que (re)una informação e computação 

em nível da integração entre pesquisa, ensino e extensão, na práxis acadêmica. 

 

 Tipos de ações propostas 

 

 Pesquisa [Desenvolvimento] 



- Discussão do modelo de ação de informação para o projeto 

- Desenvolvimento de projeto-piloto [teste do modelo] 

- Comunicação científica [oficinas, seminários, comunicações, artigos] 

 

 Ensino [Apoio] 

- Oficinas de tecnologias intelectuais [metodologia da pesquisa científica, 

competências em linguagens documentárias] 

- Oficinas de tecnologias digitais [introdução à informática, sistemas de 

processamento e recuperação da informação, softwares livres] 

 

 Extensão [Serviços] 

- Oficinas de acesso a fontes acadêmicas de informação na Internet [portais de 

periódicos científicos, portais de informação científica] 

 

 

2 PROJETO OBSERVATÓRIO BIBLIOGRÁFICO  

 

No presente projeto, propõe-se uma ação de extensão para promover o acesso público 

a artigos científicos sobre temáticas de interesse para a Ciência da Informação. Neste projeto, 

especificamente, aborda-se a temática Ética da Informação, mediante a busca, recuperação e 

organização de referências bibliográficas a serem publicadas no sítio virtual do Laboratório de 

Tecnologias Intelectuais – Lti <http://dci.ccsa.ufpb.br/lti>.   

A concepção do projeto se fundamenta na descrição de “bibliografia” na wikipedia, 

em <http://pt.wikipedia.org>, que pode ser assim resumida:  

 
[...] registo de documentos, [...] escritos, impressos ou quaisquer gravações 

em variados meios [...] sobre determinado assunto ou de determinado autor, 

que venham a servir como fonte para consulta. 
 

Uma bibliografia é constituída por referências bibliográficas, ou seja, pela 

identificação de cada uma das obras que constitui a bibliografia, através de 
elementos como o autor, o título, o local de edição, a editora e outros. 

 

A presente proposta de ação de extensão na web leva também em consideração o que 

preconizava Ranganathan, ao recomendar: “poupe o tempo do leitor” (citado por SOUZE; 

FREIRE, 2010, p.125). Nesse sentido, pode ser descrita, conforme Grogan (2001) como fonte 

de informação terciária, que tem como função de guiar o usuário para as fontes primárias e 

secundárias, podendo ser constituída por serviços de indexação e resumo, catálogos coletivos 

e bibliografias, entre outros. 

A fonte primária de informação para este projeto será a BRAPCI – Base de Dados 

Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação, disponível em 

<http://www.brapci.ufpr.br/>.  

http://dci.ccsa.ufpb.br/lti
http://pt.wikipedia.org/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%AAncia_bibliogr%C3%A1fica
http://www.brapci.ufpr.br/


As referências serão organizadas por períodos de 10 anos, em ordem cronológica 

decrescente de ano, com início em 2011 até 2000, e nessas classes em ordem alfabética de 

autor, sendo descritas conforme a respectiva Norma Brasileira da ABNT. Um link eletrônico 

encaminhará o usuário diretamente ao texto original, na BRAPCI ou no arquivo do periódico 

que publicou o artigo.  

Será disponibilizada uma Ficha Técnica descrevendo as buscas sobre a temática, seus 

resultados nos períodos 2000-2009 e 2010-2019 e o número de artigos indexados por período.  

  

 Cronograma  

 

Atividades      Período   

 

1. Busca na BRAPCI – 2000/2011   Julho de 2011 

2. Formatação dos dados     Julho de 2011 

3. Organização do arquivo digital   Julho de 2011 

4. Disseminação on line    a partir de julho de 2011 

5. Acompanhamento  e avaliação   a partir de julho de 2011 

6. Avaliação geral     a partir de julho de 2011 
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