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MUNDO DIGITAL: uma sociedade sem fronteiras?
Reconstrução-síntese de contribuições ao XI CINFORM,
à guisa de apresentação

Teresinha Fróes Burnham
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1 Um breve começo
O título desta publicação, derivado do tema central do XI Encontro Nacional de Ensino e
Pesquisa em Informação – CINFORM traz em si a marca de um mundo sócio-historicamente
construído, datado na quarta grande revolução da humanidade. Revolução que teve, entre
as condições básicas para o seu acontecer, a emergência de um conjunto de ciências que
expandiram sobremaneira as fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento de tecnologias
de base microeletrônica que muito facilitaram os processos de produção e circulação da
informação e a expansão de recursos telemáticos que possibilitaram a comunicação em tempo
real.
O tema é desdobrado numa pergunta: “Uma sociedade sem fronteiras?” (com
os últimos termos grafados em negrito), na qual está embutido um convite à reflexão,
instigando ao questionamento da concepção de mundo digital como uma sociedade
aberta, liberada das demarcações territoriais – sejam elas geopolíticas, étnicas, éticas,
sócio-cognitiva, ou de qualquer outro tipo. Aceitando esse convite, procura-se fazer uma
primeira incursão ao tema, com o suporte de ideias inspiradas nos capítulos que se seguem
e em referenciais construídos ao longo dos anos de lida no campo híbrido da (in)formação
(informação / educação).
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2 Alguns referenciais
Não há dúvida que a revolução científico-tecnológica afetou sobremaneira a estrutura
das sociedades e se tornou talvez o principal moto de significativos câmbios na recente história
da humanidade, nas mais variadas esferas da vida, principalmente no tocante às relações
socioeconômicas. Tem sido lugar comum dizer que informação e conhecimento tornaram-se
moedas de troca de alto valor agregado e passaram a ficar cada vez mais circunscritas a estratos
específicos da população. Esta concentração aprofunda ainda mais a divisão social, a separação
entre habitantes do Planeta irrespectivamente de onde vivem. O chamado quarto mundo
não possui limites geográficos; está distribuído amplamente, ocupando espaço em todos os
territórios do Globo.
A expressão que hoje eufemisticamente traduz essa segregação – gap digital –, parece
querer esmaecer, na polissemia que o termo encerra1, que essa divisão não se caracteriza
como uma separação em si mesma, senão como uma faceta da velha conhecida segregação
socioeconômica, que distingue excluídos de incluídos (FRÓES BURNHAM, 2012). Mais ainda,
parece também querer esconder nas entreletras2 que o termo digital, quando pensado em
sua complexidade, envolve dimensões outras, relativas ao acesso a máquinas e seus recursos,
bem como à capacidade de com elas interagir. Assim, entram nesse complexo, dimensões tais
como o nível de renda, de escolarização, de competência informacional / comunicacional, as
quais por sua vez, refletem políticas públicas, especialmente aquelas de distribuição de renda,
educação e informação.
Políticas que apregoam o livre acesso à informação e a oferta de serviços educacionais,
mas que não se consubstanciam em condições concretas que garantam, por exemplo: 1)
disponibilidade de máquinas, sistemas operacionais e aplicativos em espaços públicos, para
uso coletivo; 2) (in)formação dos indivíduos sociais para: a) o domínio de formas e linguagens
que possibilitem a apropriação e aplicação de conteúdos necessários e apropriados para tornar
o conhecimento um bem comum; b) a interação com recursos oferecidos por interfaces que
medeiam o acesso; c) a competência para operar com motores de busca de modo a conseguir
informação específica, com economia de tempo e esforço.
Acesso à informação implica em políticas que se desdobrem em práticas sociais
voltadas para a garantia de serviços de mediação entre aqueles que a produzem e aqueles que
a procuram. Tanto nas áreas específicas quanto na interárea de informação-comunicação1 Original da língua inglesa, o termo “gap” inclui significados tais como lacuna, abertura, hiato, intervalo, brecha,
fenda, vácuo, separação, interrupção, desfiladeiro, garganta, todos eles marcando o sentido de afastamento, falta
de proximidade, distância, quebra de continuidade.
2 (Re)criação inspirada no termo entrelinhas.
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educação e, principalmente, da formação de uma categoria profissional nova, a dos
infoeducomunicadores. Profissionais que possam, por um lado, planejar, organizar, acervar
e tornar disponível, para todos que dela precisem, a informação apropriada; por outro, que
atuem como formadores da população que busca desenvolver competências informacionais,
de modo que se torne possível a qualquer pessoa, em qualquer fase de sua vida letrada3 e
em qualquer lugar, apreender e se apropriar da informação desejada. Ainda mais, que esta
apropriação possa constituir-se em lastro para a (re)criação, (re)construção do conhecimento
pessoal de cada indivíduo social. Pois não basta que o conhecimento seja público; sua
relevância sócio-cognitiva só se concretiza na medida em que ele se torne um bem comum,
acompanhado de outros direitos para uma vida digna e plena.
A possibilidade de se chegar ao conhecimento como um bem comum (compreensível,
apropriável, apre(e)ndível), depende não apenas da garantia de acesso, portanto. Mas,
e principalmente dos meios e modos através dos quais circula, bem como das linguagens e
processos de mediação com que se informa e se comunica tal conhecimento. Esta não é
uma questão nova. Em torno dos meados do século passado, especialmente entre as décadas
de 50 e 70, ações importantes de cientistas renomados marcaram profundamente a questão
relacionada aos modos de publicizar e estabelecer diálogos entre comunidades (ou culturas,
como denominam alguns autores) epistêmicas. Como exemplos, podem ser citadas as
Conferências [Lectures] Guilford, em Aberdeen nos anos 1950-51, de Polanyi; a Palestra Rede
proferida por Snow em Cambridge, em 1959 (SNOW, 1995), ou, ainda as conversas [talks] na
Rádio BBC realizadas por Ziman, em 1960, que se tornaram, respectivamente, nos clássicos
“Personal Knowledge” (POLANYI, 1974); “As duas culturas e uma segunda leitura” (SNOW,
1995); e “Conhecimento Público” (ZIMAN, 1979). Esses trabalhos demonstravam, a mais de
meio século, preocupações relativas tanto à separação entre ciência e cultura, fatos e valores,
compromisso pessoal e produção científica; quanto às dificuldades de diálogo entre cientistas
e não-cientistas; ou ao papel da comunicação científica na construção de consensos, ou ainda,
às relações entre os processos de pensar e argumentar nas ciências e na vida cotidiana. Mais
recentemente, os relevantes trabalhos de Latour (2001), Knorr-Cetina (1999) e Longuino
(2002), são boas fontes para se compreender, atualmente, a complexidade e as dimensões
sociais e culturais do processo de produção do conhecimento científico e as relações entre
ciência e sociedade.
O desenvolvimento [quase] exponencial das ciências e da tecnologia tem tido como uma de
suas facetas marcantes a especialização, o desdobramento das disciplinas e a formação de comunidades epistêmicas que cada vez mais se estruturam em torno de objetos específicos, criando léxicos,
3 Lembrando Bruner (1987), quando afirma ser possível ensinar qualquer assunto, de uma maneira
intelectualmente honesta, a qualquer criança em qualquer estágio de desenvolvimento.
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sintaxes, semânticas e semióticas, métodos, procedimentos e práticas cada vez mais particulares
(FRÓES BURNHAM, 2012). Consequentemente, vai-se privatizando o conhecimento, restringindo-o a territórios epistêmicos limitados, aos quais só têm acesso os próprios membros ou aqueles
de comunidades afins. Esta concentração em fronteiras demarcadas dispara uma questão política
de monta, aquela do poder que a ciência passa a exercer sobre os demais sistemas/modos de produção do conhecimento. Contudo, como afirma Feyerabend – no seu polêmico “A ciência em uma
sociedade livre” (2011), em que critica o racionalismo ortodoxo, o insulamento da ciência e o poder
que esta exerce no mundo ocidental – uma sociedade livre “é aquela em que todas as tradições têm
direitos iguais e igual acesso aos centros de poder” (p. 131), e na qual as pessoas “devem saber como
reunir a informação necessária, devem entender os propósitos das tradições diferentes das suas e os
papéis que elas desempenham na vida de seus membros” (p. 133).
3 Um empenho reconstrutivo
A “costura” desses referenciais tem como propósito ajudar a aguçar o olhar para a
interrogação: Mundo digital: Uma sociedade sem fronteiras?; um empenho solidário de
compartilhar a crença que embasou a organização do XI CINFORM. Crença de que os
atributos da sociedade digital “foram decisivos para transformar o mundo produtivo, dos
negócios e do trabalho, garantir os interesses políticos e a política econômica, remodelar
a educação, a arte, a cultura, os hábitos e as relações sociais.” Mas que, como toda crença,
também abre possibilidade para uma reflexão mais profunda: “Afinal, alcançamos mesmo uma
sociedade sem fronteiras, com acesso pleno à informação, à educação, ao conhecimento, à
cultura, ao lazer, com garantias de uma vida melhor?” (XI CINFORM, s.p.)
Objetivando garantir que a questão abordasse aspectos relevantes para a sociedade
contemporânea, o evento foi organizado em uma conferência de abertura e 3 (três) subtemas,
cada um destes desdobrados em uma palestra e uma mesa redonda.
Cada texto que se segue, portanto, visou a trazer lastros que instigassem as discussões do
tema e dos subtemas. Um conjunto desses textos oferece resultados de experimentos, serviços disponibilizados ou um balanço dos avanços relativos à ampliação do acesso; outro, trata, enfocando dimensões polêmicas, de aspectos teóricos e políticos da transparência da informação; e o terceiro oferece contribuições que se ocupam em referenciar a midiatização da informação, partindo
de fundamentos da sociologia da mídia e da ecologia dos meios de comunicação, passando pela
descrição de um blog destinado aos profissionais da informação e encerrando com uma discussão
complexa da trama que envolve comunicação extensiva, hibridismo e animaverbivocovisualidade,
enfatizando dimensões estéticas, epistemológicas e tecnológicas. Todas estas últimas contribuições
englobam, também, questões de aplicações e implicações do fenômeno da midiatização.
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Os textos referidos foram lidos e reconstruídos, de forma sumária, nas páginas que se
seguem, à guisa de apresentação desta coletânea. Procurou-se manter, nesta reconstrução, a
maior fidelidade possível aos trabalhos analisados, mantendo inclusive alguns fragmentos dos
textos originais para demonstrar a profundidade e a riqueza com que o tema central do evento
e seus respectivos subtemas foram tratados pelos expositores.
4 A conferência inicial
O primeiro capítulo, Diseño centrado em el usuário para una sociedad digital, da Profa.
Dra. Mari-Carmen Marcos, traz uma significativa contribuição para a pesquisa no campo
das interfaces digitais. Tem como objetivo demonstrar com base em experimentos realizados,
que o design de interfaces pode ser “uma barreira [...] que afeta a interação das pessoas com
a informação digital”. Para tal demonstração, apresenta 5 (cinco) estudos de usabilidade, cujo
espectro envolve: 1) o uso de aplicativos em smartphones e televisão conectada à internet, 2)
a utilização de motor de busca por usuários de duas culturas diferentes e 3) a legibilidade de
textos apresentados em tela de computador. Todos eles apresentam resultados relevantes
que apontam padrões relativos a dificuldades encontradas pelos utentes, relacionadas com
aspectos do design das interfaces estudadas. Nos casos dos smartphones e televisão conectada,
foi identificado que as interfaces não eram suficientemente intuitivas e que a arquitetura da
informação revelou-se deficiente, não correspondendo ao que os usuários finais esperavam.
No caso do motor de busca, foi verificado que o comportamento na leitura em tela é bastante
homogêneo numa cultura, mas difere entre culturas diversas, o que leva a autora a apontar
para a necessidade de levar em conta aspectos culturais quando se trabalha no design de
interfaces. Quanto ao estudo de legibilidade em tela foi concluído que fontes de grande
tamanho (18 pt) e forte contraste de cor entre fonte e fundo facilitam a leitura de usuários
não-disléxicos, enquanto que para os disléxicos permanecem os 18 pt como o “tamanho mais
idôneo” de fonte para legibilidade e compreensão de textos. Finaliza convocando gestores de
informação/conhecimento a dar especial atenção ao modo como interfaces são planejadas
e textos são apresentados em tela, chamando a atenção para o papel dessas interfaces na
mediação da informação, visando a favorecer uma leitura eficiente e que promova a satisfação
do usuário.
5 O subtema acesso à informação: quebra de barreiras por meio de tecnologias digitais
Um das matérias mais discutidas na comunidade da Ciência da Informação, este
tema ocupou um significativo espaço de discussão no evento, tendo como seu espectro:
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Facilidades de acesso à informação e comunicação, propiciadas pela internet, como
determinantes na promoção e construção do conhecimento e inovação tecnológica.
Práticas de compartilhamento, interação e participação, que se intensificam ou
se reformulam a partir das tecnologias digitais. Quebra de barreiras no acesso à
informação, propiciadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Surgimento
de novos condicionantes – políticos, econômicos, sociais, científicos tecnológicos e de
infraestrutura – para o acesso ao conhecimento. Competências digitais. Competências
infocomunicacionais. (XI CINFORME, s.p.)4

As contribuições oferecidas pelos especialistas convidados e que funcionaram como
disparadores para as ricas discussões que tiveram lugar no primeiro dia do Encontro, estão nos
capítulos 2-4 desta coletânea.
5.1 A palestra introdutória
“Do óbvio ao paradoxal – a quebra de barreiras no acesso ao conhecimento por meio
das tecnologias digitais” foi o título eleito pela Profa. Dra. Lídia Oliveira, da Universidade de
Aveiro (UA), ao propor uma reflexão política sobre as relações entre o acesso à informação
e suas barreiras. Começa com a constatação de que o meio acadêmico está hiperconectado,
saturado de serviços de acesso à informação e submetido tanto a uma metaciência que “vive da
avaliação da ciência” produzida, quanto a grupos editoriais e congêneres que atuam no campo
da visibilidade do trabalho científico. Levanta uma crítica contumaz à exploração “indevida
e sem contrapartidas” desses grupos, para quem os cientistas “trabalham gratuitamente”, mas
que, ainda assim, “têm de pagar para aceder ao seu próprio trabalho”. Aponta a contradição
das universidades que, por um lado fazem investimentos para o acesso livre ao conhecimento
e por outro, avaliam o que é produzido através de publicação em periódicos internacionais
com fator de impacto, geralmente pertencentes aos grupos e consórcios citados. Como
contraponto a essa situação, argui pelo movimento de acesso livre, que proporciona o
alargamento dos relacionamentos e dos horizontes cognitivos, “potenciados pelas plataformas
e sistemas digitais [...] reforçado com [...] laços relacionais.” Defende a formação – tanto para
o cidadão comum, quanto para cientistas e estudantes – de competências informacionais/
comunicacionais, objetivando desenvolver uma “bússola analítica e crítica” para o exercício
de suas atividades e traz como contraste a imagem dos “obesos informacionais” – que têm
acesso a muita informação, mas não a transformam em aprendizagem e novos conhecimentos.
Propõe, então, o desafio de se criar um componente curricular voltado para o letramento
infocomunicacional, visando ao uso crítico de ambientes virtuais, ao tempo em que aborda
4 XI CINFORM - Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Ciência da Informação. Apresentação. Salvador,
19-21/08/2013. Disponível em: https://blog.ufba.br/cinform/apresentacao. Acesso em: 08/07/14.
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as redes sociais, o alargamento do horizonte sociocognitivo e o narcisismo mimético, assim
como traz um significativo argumento contra a submissão do usuário ao poder dos algoritmos
de o aprisionam a uma “bolha informacional”. Finalmente, apresenta exemplos de serviços de
compartilhamento de informações disponíveis para a comunidade científica, com destaque
para o Projeto de Informação Integrada da UA, que conecta fontes de diversas naturezas e
diferentes plataformas. Conclui com uma relevante provocação: “Se é óbvio que as tecnologias
digitais alargam o acesso ao conhecimento, o processo é cheio de ambivalências, que o tornam
quase paradoxal. A personificação e a datificação [...] são a nova pharmakon, que tanto pode
ser remédio como veneno, dependendo do [sic] dose em que são utilizadas”.
5.2 As exposições em mesa redonda
O texto que ocupa o terceiro capítulo – Rede Cariniana: um modelo de preservação
digital distribuída para o Brasil, de autoria de três membros do Projeto Rede Nacional de
Preservação Digital do IBICT, foi apresentado pelo Dr. Miguel Ángel Márdero Arellano.
Mostra inicialmente a experiência do Instituto em relação à preservação digital, que inclui
estudos de ferramentas para repositórios institucionais e customização de sistemas de acesso
aberto. Informa sobre: 1) a proposta da Rede em estabelecer troca de experiências entre
parceiros institucionais com foco em políticas de preservação digital, iniciando com uma
rede piloto de preservação digital de periódicos e posteriormente ampliá-la com a inclusão de
outros tipos de documentos eletrônicos; 2) sua finalidade de garantia de acesso permanente
aos conteúdos armazenados digitalmente e 3) sua estrutura distribuída em várias instituições,
cada qual assumindo “responsabilidade pela coleta, guarda, preservação e disponibilidade das
informações [...] resultantes de estudos e pesquisas”. Descreve, então, a ferramenta escolhida
como suporte para a implantação da Rede, caracterizando-a como um software livre de código
aberto, que oferece infraestrutura descentralizada para a preservação e possibilita cooperação
e compartilhamento de conteúdos registrados em documentos digitais de todos os gêneros e
formatos. A arquitetura da Rede – baseada em estratégias de replicação – é também descrita
segundo suas sub-redes, que permitem a organização de acervos locais das instituições
partícipes, as quais se responsabilizam por “adotar políticas e estabelecer uma estrutura
tecnológica em concordância com o modelo” e por alocar profissionais para a custódia desses
materiais. Na última parte do texto, são apresentadas as estruturas onde ficam armazenados
os conteúdos e suas funções. As conclusões partem do argumento da impossibilidade de
se centralizar repositórios / bases de toda a informação científica produzida por vários
pesquisadores, em várias instituições e advoga que a rede distribuída oferece solução para
questões de segurança, custo e acesso, alegando o seu significado para a inserção internacional
13
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do Brasil em projetos de ensino e pesquisa que procuram seguir critérios e padrões de
preservação, adotando novos modelos.
O último texto do subtema, Acesso Aberto: Uma Década Depois, da Prof. Dra. Simone da
Rocha Wetzel, (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), tem o objetivo de “verificar
por meio da revisão da literatura os avanços do Movimento de Acesso Aberto [MAA], com suas
estratégias e aplicações tecnológicas, em direção à superação das barreiras que impedem o acesso
ao conhecimento”. Na Introdução aborda marcos históricos do MAA e, na seção seguinte, revisa três propostas de reestruturação dos sistemas de comunicação científica do século XX. Afirma que tais iniciativas assumem esta atividade como uma conversa aberta e propõem permitir
livre acesso a resultados de pesquisa financiada com recursos públicos. Adentrando o balanço
do Movimento, retoma as estratégias da Declaração de Budapeste para se alcançar os 100% de
acesso gratuito à produção científica no mundo e traz a visão de destacados pesquisadores que
o lideram. Com base em Harnad, faz uma discussão sumária sobre as estratégias verde e dourada do acesso aberto e enfatiza a visão crítica do mesmo sobre as políticas adotadas pela última
via, em razão de seu objetivo maior ser o aumento dos rendimentos dos editores. Considera, então, questões levantadas por Guédon, relacionadas à estrutura do poder científico, que “separa a
ciência produzida por países ricos [...] (mainstream) da ciência periférica produzida pelos países
em desenvolvimento e pobres”. Assinala como uma das razões dessa segregação a dificuldade de
publicação, por pesquisadores destes últimos, em periódicos reconhecidos, esclarecendo que a
concorrência internacional e os recursos financeiros necessários para tal são os principais fatores
restritivos. Considerando o objetivo da via dourada, ratifica a necessidade de corrigir injustiças
que constituem obstáculo ao acesso ao conhecimento e à superação da atual estrutura oligárquica de poder existente. Em seguida revisa as atuais correntes do MAA e afirma que a literatura
reconhece, por um lado, os benefícios conquistados pelo Movimento, mas por outro, reconhece
também que as estratégias de publicação até agora em uso precisam ser aprimoradas. Finaliza
destacando as principais tendências e os maiores desafios do MAA, encerrando com uma (quase)
convocação: “Apesar de muito ter sido conquistado [...], os desafios [...] para promover o acesso
ao conhecimento científico, estão vinculados totalmente às questões políticas e econômicas exigindo, portanto, ações concentradas de toda a sociedade”.
6 O subtema transparência e opacidade da informação: reflexões sobre a atual conjuntura
política
Assunto da pauta atual de discussões nas áreas de Ciência da Informação, Comunicação
e Política, especialmente no âmbito das políticas públicas de informação, o subtema procurou
explorar:
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Potencialidades e condicionantes da internet para práticas relacionadas à transparência,
accountability, mobilização de grupos e deliberação pública. Novas formas de controle
e opacidade da informação. Efeito “bolha”, gerado por sistemas de busca. Lei de acesso
à informação: avanços e limitações. (XI CINFORM, s.p.)

Assim sendo, dois capítulos (5 e 6) publicizam posições teóricas sobre o assunto, a partir
dos textos de duas especialistas.
6.1 A palestra introdutória
O Prof. Dr. Vania Baldi aborda a relação transparência / opacidade tomando uma perspectiva polêmica, bem traduzida no título de sua palestra: Datificação: contra um saber sem conhecimento. Levanta inicialmente uma série de paradoxos que encaminham para a compreensão da
transparência como “um fenômeno enigmático de intermediação [...] entre elementos que implicam uma rece[p]ção e uma descodificação competente e sensível às várias estratificações materiais e simbólicas presentes na passagem informacional”. Chama atenção para a ideologia e a demagogia da transparência e sua retórica da desintermediação, pelos riscos que oferecem: mundos
simplificados, acessíveis, que prescindem de “tradução articulada dos significados e dos eventos
que permeiam as ideias e os conteúdos culturais”. Com o apoio de diferentes teóricos, aprofunda
sua crítica dando relevo à invisibilização do mediador e à intensa exibição da vida privada. Afirma que mecanismos de classificação (e.g. ranking e rating) contribuem para criar um regime de
governabilidade de proporções globais e para reforçar a organização do poder informacional e
social, num sentido obscuro. Mostra, com base em pesquisas, o controle do fluxo de informações
na internet, estabelecendo relação com o alto valor agregado da informação e com a dimensão
financeira dos serviços informacionais. Aborda também a lógica dos algoritmos por trás de processos automáticos que levam à acumulação de valor, monitoramento e controle social os quais,
paradoxalmente, ganham grande confiança dos utentes. Ressalta criticamente que tal confiança
chega a ponto de se assumir a extrema posição de dispensabilidade da teoria: “Com informação
o suficiente, os números falam por eles mesmos” (Anderson). Argui enfaticamente que esta redução do conhecimento a uma lógica numérica, leva à redução de significados a dados, separando
texto de contexto, de tal modo que o interesse maior “é chegar a um saber sem conhecimento [...]
não se pretende entender o porquê das coisas, as suas razões e causas profundas mas sua eficácia”.
Diante de tal preocupação, propõe uma “política pedagógica da atenção” – uma nova ética na
formação dos prosumers, tendo em vista hábitos de aprendizagem e competências infocomunicacionais emergentes. O último parágrafo do texto volta a destacar para os riscos de se transferir o
poder de decisão e discernimento humanos para mecanismos automatizados, pela distância em
que se coloca o conhecimento emancipador.
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6.2 Exposição da mesa redonda
Transparência e opacidade da informação: reflexões sobre a atual conjuntura política
no Brasil, da Profa. Dra. Leilah Santiago Bufrem, propõe-se a analisar desdobramentos
relacionados com a transparência da informação na atual conjuntura política do País. Com
base na teoria marxista, explicita os princípios e fundamentos que sustentam seu estudo.
Nessas bases, mostra que as relações sociais na esfera da produção e uso da informação vêm
apresentando tanto uma face de avanço – rapidez e descentralização dos serviços – quanto
uma face de opacidade – concentração do poder de controle da informação. A seguir traz
a Lei de Acesso à Informação (LAI) e aponta seus impactos na reestruturação de serviços e
na demanda de novas posturas institucionais e dos profissionais da informação. A partir daí
levanta questões que direcionam o estudo sobre a atual conjuntura e explicita as categorias
teórico-metodológicas escolhidas para a análise proposta. Destaca a passagem da transparência
passiva para a transparência ativa e a contradição entre o discurso oficial e a realidade de uma
sociedade “ainda bastante ‘desinformada’”. Pontua impactos na estrutura de diferentes órgãos e
níveis de governo para garantir a governança informacional e questiona se os atores estariam
em condições de reforçar o poder de reivindicar, de ser informado e de informar” de modo
transparente. Indica que, apesar do controle do cidadão em relação aos governantes ter sido
reforçado pelos meios de comunicação (em especial a internet), a fragilidade do estado em
termos de estruturas, recursos e políticas de informação levam a transparência a tornar-se o
seu oposto, a opacidade. Realça a contradição, no contexto da economia da informação, entre
o papel do Estado regulador e a acumulação de riqueza com a mercantilização da informação
bem como a assimetria entre países e a concentração de poder das corporações multinacionais
e do capital internacional. Reflete também sobre a contradição entre o papel revolucionário
das tecnologias na descentralização da comunicação e a resistência de setores conservadores a
esse processo, interpretando que o controle da informação vem sendo uma manifestação sutil
do controle social. Argui, nas considerações finais, a impossibilidade de uma transparência
total e irrestrita, apesar de ser teoricamente possível, “pois a capacidade de produção e trocas
de informação constitui-se numa dinâmica cíclica constante, marcada pelas relações de poder”.
7 O subtema midiatização da informação: aplicações e implicações
Último em ordem, mas extremamente significativo, este subtema visou discutir:
Compartilhamento, etiquetagem, entrelaçamento, convergência, avaliação e
organização da informação em ambientes digitais, levando à interpenetração dos
papéis de produtores, consumidores, críticos, editores e gestores. Prosumidores
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de informação. Redes sociais como espaços de construção de relações, grupos de
trabalho, compartilhamento de interesses, gestão do conhecimento, divulgação de
produtos e serviços etc. Mídias digitais como recursos para produção e divulgação de
manifestações culturais de toda natureza. (XI CINFORM, s.p.)

A contribuição dos pesquisadores que a ele se dedicaram está representada pelos três
próximos capítulos (7 a 9), todos eles oriundos das exposições na respectiva mesa redonda.
No capítulo Midiatização da informação: aplicações e implicações, a Profa. Dra. Maria
das Graças Targino discute o tema a partir da sociologia da mídia e da ecologia dos meios
de comunicação (EMC). Dedica seu início ao significado dos termos mídia e midiatização
e delineia um quadro de referência mostrando que a interação das mídias de massa com a
cultura e a sociedade está impregnada de ideologia, vez que “a instância midiática impõe
ao cidadão uma visão de mundo previamente articulada [...] apresentada como se fosse [...]
natural” (Charaudeau). Esclarece que a mídia tornou-se “parte integral do funcionamento de
outras instituições, [tendo] alcançado um grau de autodeterminação e autoridade que obriga
essas instituições [...] a submeterem-se à sua lógica” (Hjarvard). Assinala, então, aspectos
históricos do processo, enfatizando a indústria cultural e suas características de exploração
comercial e vulgarização da cultura, arguindo que a massificação daí decorrente leva a riscos
de uniformização, “alienação, aculturação, perda de criticidade e passividade”. Passando a
tratar do tema a partir da EMC, observa a relevância da teoria – no enfoque da relação da
mídia com as percepções, sensações, valores, entendimentos e possibilidades de sobrevivência
humanos –, mas também levanta criticas, realçando, aí, a ausência de relações históricas,
culturais ou sociais específicas. Voltando-se para o foco das aplicações e implicações da
midiatização, pontua que a convergência midiática atualiza potenciais de interação e contribui
para a autonomia e a competência informacional dos utentes e cita algumas implicações da
midiatização, relacionando-as com o “achatamento do mundo”, a globalização dos fluxos
informacionais e a instituição do setor quaternário da economia. Dedica uma seção à
ascendência das mídias de massa sobre os sistemas políticos, indicando o papel que a “lógica
da mídia” desempenha ao priorizar a forma e o formato sobre o conteúdo e ao operar com
mecanismos direcionados, informações intencionalmente selecionadas e organizadas para
fins específicos e, portanto, para propósitos privados. A outra face – a possibilidade da política
transformar-se “em marionete na mão de jornalistas e conglomerados comunicacionais” – é
também ressaltada. Ao concluir, aponta a ambivalência da mídia tanto em sua condição de
instituição semiautônoma e dependente, quanto em seus efeitos, pois, se por um lado, pode
contribuir para a produção de conhecimento e para a emancipação do ser humano, por outro
lado, pode exercer o poder no sentido de escravizá-lo, em função dos benefícios que oferece,
muitas vezes à custa da exploração de outros.
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Midiatização da informação: De olho na CI, assinado pela Profa. Dra. Isa Maria Freire,
apresenta um caso específico do uso da internet, através do blog De olho na CI, como canal
de comunicação da comunidade dos profissionais de informação, objetivando compartilhar
informações relativas a “oportunidades de formação continuada e desenvolvimento de estudos
e pesquisas na área de Ciência da Informação e afins”. Dedica a seção inicial aos referenciais
teóricos em que se apoia a iniciativa, enfocando, entre outros aspectos, as possibilidades de
interação que as mídias sociais têm proporcionado para a produção coletiva de conhecimento,
enfatizando as melhores condições com que os profissionais da informação têm contado
para ampliar as oportunidades de comunicação da informação – tanto na disseminação
em comunidades específicas, quanto na divulgação para a comunidade ampliada. Aponta
também nessa seção questões relacionadas ao impacto dessas tecnologias no tocante ao valor
econômico da informação, à sua penetrabilidade na sociedade, especialmente no cotidiano e à
“reconstrução da prática da cidadania”. Abordando especificamente os blogs, apresenta algumas
de suas características e seus principais tipos, assim como advoga que oferecem possibilidade
usuário de criar, editar, publicar informações e debater assuntos de interesse, deste modo
potencializando a transformação de informação em conhecimento. Passa então a tratar
particularmente do blog De olho na CI, indicando sua origem, vínculo com a Revista Pesquisa
Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, campos de atuação, além de fazer
menção à plataforma em que é construído e suas respectivas funcionalidades. Informa também
a rotina de criação, captação, edição, organização (visando à recuperação) e publicação
da informação; o corpo de editoria e os serviços elencados no menu, além das funções que
desempenha de produção e comunicação da informação. Demonstra a importância desse
blog através dos quantitativos de acesso, em termos de visitantes e sua respectiva localização
geográfica, nuvem de tags e páginas visitadas. O texto é concluído enfatizando que De olho na
CI diferencia-se por três papeis que desempenha na área: 1) canal de comunicação da revista
RBCIB; 2) canal de comunicação científica, através da publicação de ensaios inéditos; 3)
prestação de serviços de oferta de referências. No fechamento do texto o blog é caracterizado
como mídia virtual que atua num “ciclo virtuoso de busca, produção e distribuição da matériaprima mais importante da sociedade contemporânea: a informação”.
A publicação é encerrada com o estudo do(a) Prof(a). Dr(a) Antonio Miranda e
Elmira Simeão (Universidade de Brasília): Da Comunicação Extensiva ao Hibridismo e
Animaverbivocovisualidade (AV3), cujo objetivo é trazer à discussão o conceito base de um
modelo de competência informacional criado pelo(a) autor(a), o qual é apresentado como
[...] um tipo de linguagem que se apresenta por meio da convergência tecnológica
complementada pelo hibridismo de formatos e registros e que desperta uma ação
criativa e integradora de sentidos [...] linguagem combinatória [que] aciona assim a
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organização de compostos derivados das estruturas convencionais de texto, imagem
e som para transformá-las em novas estruturas, conciliando suas diferenças em
possibilidades concretas de informação e de sentido (p. 140).

Esta (re)criação, que nos termos do(a) autor(a) compõe uma “arquitextura [...]
compreendida [...] como uma combinação estética dos elementos criativos, movidos
em ‘anima’ [...] compondo uma mensagem única”, é sustentada por referências das áreas
de comunicação, semiótica e informação, artes, especialmente da poética, museologia
e física. O entendimento da AV3 é expresso, com base na tese de doutorado de Simeão,
como um fenômeno de comunicação extensiva que prenuncia uma ordem informacional
sem hierarquias, fundada no espaço livre da negociação e da liberdade de expressão,
possibilitando o uso de diferentes métodos. Avança, então com as dimensões deste fenômeno,
caracterizando-o como multivocal, interativo, ubícuo, hipertextual e hiperatualizável,
chamando a atenção para: 1) a possibilidade que abre em termos de trabalho cooperativo;
2) a importância da leitura no espaço de convivência virtual; 3) a mediação com fluxo
horizontal, num processo de comunicação sem regras definidas, padrões fixos, fronteiras ou
controle permanentes. Mostra a relação da AV3 com o desenvolvimento de competências
informacionais e dedica uma parte significativa do texto às suas principais características:
hipertexualidade, hipermidiação, interatividade, hiperatualização, mobilidade, ubiquidade,
multivocalidade, explicitando para cada uma delas, as respectivas compreensões. Sintetizando
as ideias discutidas, o final do texto retoma a discussão teórica inicial, ratificando que a
possibilidade de articular formatos, conteúdos e temas de diferentes áreas do conhecimento,
utilizando diversos tipos de suporte, favorece a criação de um cenário inter/transdisciplinar.
Nessas bases, argui existir “uma nítida tendência para a integração nas várias ciências naturais
e sociais” e a necessidade de “pensar de forma aberta, incerta, criativa”, e, com o apoio do
pensamento complexo de Morin, convida a trilhar um caminho “que se faz no seu próprio
transcurso, no seu próprio fazer e repensar-se continuamente”.
8 Um breve fechamento
Como se pode perceber, a identidade entre o que se discutiu no início deste texto
e o que foi oferecido no corpo das contribuições dos especialistas convidados, é patente. As
preocupações com as questões do acesso, circulação e comunicação da informação são muito
sérias e complexas e toda(o)s a(o)s autores, por diferentes miradas, trazem alertas, críticas e
convocações (muitas delas implícitas), para a responsabilidade da área e dos profissionais da
informação no que tange à pesquisa, à prestação de serviços e à formação de uma população
competentemente informada e informacionalmente competente.
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Tem-se a certeza de que esta publicação será foco de muitas atenções da comunidade
da CI e de áreas afins e, com base na premissa de que o avanço do conhecimento – e
especialmente a Ciência – dependem do exercício da crítica, espera-se que muitos retornos
sejam encaminhados para os organizadores desta coletânea, de modo que se possa continuar
trilhando o caminho da construção colaborativa e fortalecendo não apenas os vínculos entre
programas e grupos de pesquisa, já instituídos, de diversos modos, no interior da comunidade
acadêmica, mas também o intercâmbio com outras comunidades cognitivas que tenham
interesse e necessidade do que aqui se publica.
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RESUMEN
Más allá de la brecha digital hay otra brecha que afecta a todas las personas, y que tiene que ver con el
diseño de las interfaces que dan acceso a la información: sitios web difíciles de navegar, procesos online
difíciles de entender, en definitiva interfaces poco intuitivas y poco amigables, con poca usabilidad
que llevan a los usuarios a tener una mala experiencia de usuario. El presente artículo plantea diversos
escenarios en los que el diseño demuestra jugar un papel decisivo en el acceso a la información. Para
ilustrarlo se presentan varios estudios realizados en la Universitat Pompeu Fabra (España) que van en
esta línea y que analizan interfaces de smartphones, de televisión con acceso a internet, buscadores web
y de sitios web educativos; en todos estos estudios se ha testeado con un grupo de usuarios; y en varios
de ellos se ha utilizado el eye tracker como dispositivo de grabación de las sesiones, lo que ha permitido
obtener datos objetivos de cómo es la lectura en pantalla. Se concluye que si bien cada persona tiene sus
particularidades a la hora de interactuar con los dispositivos y sus interfaces, existen patrones en cuanto
a las barreras que se encuentran relacionadas con aspectos del diseño. La Usabilidad y la Experiencia de
Usuario se ocupan de mejorar la interacción entre las personas y la tecnología.
Palabras clave: Diseño centrado en el usuario; Usabilidad; Experiencia de usuario; Internet móvil;
Televisión conectada; Diversidad cultural, Internet para todos.

1 Introducción
Cuando hace unas cuantas décadas comenzó a despegar lo “digital”, pocos vislumbraron
lo que poco después sería una realidad. Ordenadores, conectividad, Internet, telefonía móvil,
aparatos interconectados, chips en múltiples dispositivos, libros electrónicos, telemedicina…
y lo que queda por aparecer en un futuro próximo. La digitalización forma parte de la realidad
de este tiempo, vivimos en un mundo digital y conectado: nada menos que el 39% de la
población mundial es usuaria de internet2. Además del correo electrónico y la mensajería
1 El título de la conferencia presentada en CINFORM 2013 que ha dado origen a este artículo fue “Mundo
digital, ¿una sociedad sin fronteras?”
2 “Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012”, International Telecommunications Union (Geneva),
June 2013, retrieved 22 June 2013, http://www.itu.int/en/ITU- D/Statistics/Documents/statistics/2013/
Individuals_Internet_2000-2012.xls
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instantánea, la navegación web ocupa buena parte de nuestro tiempo online. Según el ranking
de Alexa (datos de julio de 2013), los sitios web más visitados son Facebook, Google, YouTube,
Yahoo!, Baidu, Amazon y Wikipedia3.
Pero esta realidad, cercana al lector de este artículo, no llega a todas las personas.
La brecha digital presenta distintas aristas, las más estudiadas son las que tiene que ver con
aspectos económicos, políticos y educacionales: barreras económicas que hacen que las
infraestructuras en algunas regiones no sean adecuadas o que sean inexistentes, y dificultades
económicas de la población para acceder a los dispositivos y para pagar el precio de la
conexión a Internet; barreras de acceso a la información por motivos de censura de contenidos
por parte de los dirigentes de algunos países; y barreras educacionales relacionadas con la
alfabetización de la población y con la alfabetización digital.
Superadas las barreras mencionadas, existe una más de la que no se suele hablar, y es
la que tiene que ver con el diseño de los sistemas digitales. Un diseño deficiente supone un
freno más al acceso a la información. Con diseño entendemos los elementos con los que los
usuarios interactúan. Si hablamos de sitios web, el diseño tiene que ver con la arquitectura de
la información, la usabilidad, la experiencia de usuario, en resumen con la interacción entre la
persona y el sistema. ¿A qué se refieren estos conceptos?
•

La arquitectura de la información engloba distintos aspectos: cómo se han estructurado
los contenidos, qué palabras se han usado como enlaces entre secciones (etiquetado), y
qué formas de búsqueda de información se han implementado.

•

La usabilidad se refiere a la eficacia (éxito),  la eficiencia (rapidez) y satisfacción con la que
el público objetivo realiza en el sitio web las tareas para las que ese sitio está preparado.

•

La experiencia de usuario es un concepto más amplio ya que incluye lo anterior, pero pone
el énfasis en el usuario: las emociones, el engagement, la fidelización.

•

La Interacción Persona-Ordenador (Human Computer-Interaction) es la disciplina que
estudia estos fenómenos, si bien el nombre de la disciplina está derivando a uno más
general: Human-Information Interaction, para reflejar mejor la realidad actual, donde el
ordenador es sólo uno de los dispositivos de acceso a la información.

3 Datos de Brasil: del total de visitas recibidas por varios de estos sitios web, en torno al 3-4% de proceden de
Brasil: Facebook (4,7%), Google (3,1%), YouTube (4%), Amazon (3,6%). De hecho, según datos obtenidos
de comScore (Releases ‘2013 Brazil Digital Future in Focus’ Report ) e IGBE 2011 (Acesso à Internet e posse
de telefone móvel celular para uso pessoal 2011 – PNAD), en 2013 Brasil es el país de Latinoamérica que más
utiliza Internet; en 2011 4 de cada 10 hogares brasileños disponían de banda ancha; el 46% de la población usó
en 2011 Internet en los últimos 3 meses; y en 2011 el 6% de los acceso web se hicieron desde un dispositivo
móvil.
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Diseño centrado en el usuario para una sociedad digital
El papel de los profesionales de la información, entendidos como gestores de
información y gestores de conocimiento, es clave en el diseño de productos interactivos, de ahí
que haya una corriente de investigación en Interacción en la que intervienen investigadores
de esta área –las Ciencias de la Información y la Documentación-, de forma conjunta con
investigadores de otras áreas como la Psicología Cognitiva, la Informática y la Ergonomía,
El presente artículo plantea diversos escenarios en los que el diseño demuestra jugar
un papel decisivo en el acceso a la información. Para ilustrarlo se presentan varios estudios
realizados en la Universitat Pompeu Fabra que van en esta línea. El resto del artículo se
estructura en cuatro apartados: Internet móvil, Conectados a la TV, Diversidad cultural e
Internet para todos.
2 Internet móvil
De los 7.000 millones de habitantes del planeta, hay 600 millones de personas que no
tienen acceso a la electricidad y 800 millones de adultos son analfabetos, en cambio más del
50% tenemos un teléfono móvil (y más concretamente, el 22% tenemos un smartphone), que
usamos de forma intensiva: en promedio, lo miramos 150 veces al día4.
En el escenario móvil encontramos una gran variedad de dispositivos que se conectan
a Internet, la mayoría son smartphones, con un mercado en aumento, al igual que ocurre con
el mercado de las tablets. Al mismo tiempo que aumenta la venta de dispositivos, aumenta la
navegación desde ellos, así como la descarga de aplicaciones (programas que se instalan en
el dispositivo). Existen multitud de estudios sobre el uso de móviles, tanto desde el puntos de
vista estadístico como desde la sociología, pero no tantos que aborden el tema desde el punto
de vista de la interacción de los usuarios con las interfaces de los smartphones y las tablets.
En una realidad tan cambiante, en la que los usuarios cambian de dispositivo con
relativa frecuencia, y donde cada sistema operativo establece sus patrones de interacción y
uso, nos preguntamos cómo se enfrentan los usuarios a un nuevo smartphone. Presentamos
ahora el estudio realizado en este sentido (Marcos, Vicente, Gallardo y Membrado, 2013).
Estudio 1. Usabilidad en el proceso de instalación de apps en smartphones
De todas las funciones presentes en los smartphones, las apps son el punto diferenciador
de estos dispositivos con respecto a otros, ya que sólo los teléfonos móviles de este tipo y
4 T. Ahonen. The Annual Mobile Industry Numbers and Stats blog, http://goo.gl/ukudB. T. Ahonen. Almanac
2012 - Mobile Telecoms Industry Review, http://www.tomiahonen.com/ebook/almanac.html
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las tablets disponen de la posibilidad de utilizar estos programas. Dada su especificidad y la
gran popularidad entre los usuarios de smartphone, se ha realizado un estudio de usabilidad
del proceso de búsqueda, instalación y desinstalación de aplicaciones en dispositivos móviles.
El estudio toma como dispositivos de estudio dos modelos de smartphone con los sistemas
operativos con mayor penetración de mercado actualmente: iOS y Android. La metodología
de investigación utilizada fue el test de usuarios, en el que participaron 24 personas: 4 de
ellas habían utilizado sus respectivos dispositivos, y 20 un dispositivo con sistema operativo
distinto al que conocen, es decir, 10 usuarios de Android realizaron las tareas en un iPhone y
viceversa. Los resultados revelaron que los usuarios que usaban por primera vez el sistema
operativo tuvieron problemas para reconocer el icono de acceso a la tienda de descarga de
apps (market), y aunque instalaron las aplicaciones sin mayor inconveniente, les resultó
complicado desinstalar las aplicaciones. La encuesta de satisfacción realizada al final del test
reveló una baja satisfacción con el sistema que usaban por primera vez. El estudio pone de
manifiesto problemas de usabilidad que suponen una barrera para el uso del smartphone, una
barrera para interactuar con él, y en consecuencia para hacer uso de un dispositivo de acceso a
la información.
Por otro lado, el indiscutible aumento de los teléfonos móviles y tablets como
dispositivos de navegación web lleva a plantearse un diseño adaptado a estos aparatos, de
dimensiones más reducidas que la clásica pantalla del ordenador, y con la capacidad de ser
usados en cualquier lugar. Mientras unos sitios web han optado por crear versiones propias
para smartphones y tablets, otros mantienen un mismo sitio web para todos los dispositivos.
En el primer caso, implica un mayor esfuerzo para abarcar tantas resoluciones como
tamaños de pantalla existen. En el segundo, según como se haya diseñado el sitio web es
posible que no se visualice correctamente en los teléfonos, que se desmaquete o que algunas
funcionalidades no funcionen, empobreciendo la Experiencia de Usuario (UX), y en el peor
de los casos, perdiendo público5.
El Responsive Web Design (RWD de ahora en adelante) comprende una serie de
técnicas y pautas de diseño que permiten adaptar sitios web al entorno de navegación del
usuario, entendiendo como entorno de navegación la multiplicidad de dispositivos, móviles
o no, por medio de los cuales los usuarios pueden acceder y navegar en internet Este
concepto surge en el año 2010 de la mano del diseñador web norteamericano Ethan Marcotte
(Marcotte, 2010), sin embargo los orígenes se remontan al surgimiento y atomización de
los dispositivos móviles. En el año 2008 el consorcio internacional W3C, que da difusión
a pautas, recomendaciones y buenas prácticas para el diseño y mantenimiento de páginas
5 Artículo pendiente de publicación: González, Daniel; Marcos, Mari-Carmen. “Responsive web design: diseño
multidispositivo para mejorar la experiencia de usuario”.
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web, planteaba una serie de recomendaciones específicas para la web en móvil, utilizando
el nombre de “One Web”, definiendo el camino al que debería apuntar el diseño web para
múltiples dispositivos. “One web” se refería a la creación de una web para todos englobando
contenidos, experiencia de usuario y accesibilidad a todos los dispositivos disponibles en el
mercado (desktop, tablets, smartphones, consolas...).
Precisamente a esto apunta la conceptualización de RWD, ya que no sólo involucra
aspectos relativos al diseño, sino que también apunta a que la UX pueda ser igualmente
satisfactoria indistintamente del dispositivo del que se acceda a la página web (Marcotte
2010).
•

El RWD, como guía de buenas prácticas para el diseño de páginas web enfocadas en la
navegación multiplataforma es ventajoso porque, entre otras cosas:

•

Hay una única URL, olvidándonos de la multiplicidad de canales, como subdominios
mobile friendly o aplicaciones móviles.

•

Se mejora la UX, ya que se mantienen los mismos contenidos y funcionalidades al ser
siempre una única página web, indistintamente del dispositivo móvil desde el cual se
navegue.

•

Sólo es necesario un único desarrollo de código, válido para una gran cantidad de
dispositivos.

•

Google, el mayor motor de búsqueda del mundo, lo recomienda
Los entornos de navegación actuales deben poder ser aprovechado desde cualquier

dispositivo. No adaptarse a esta realidad condena a los sitios web a brindar una UX cada vez
menos satisfactoria. La tendencia actual es unificar los canales de información en una única
web, una única URL, un solo espacio virtual que mantenga las mismas funcionalidades y
características que definen cada sitio web, adaptándose progresivamente a los cientos de
modelos de dispositivos móviles que actualmente están en el mercado.
3 Conectados a la TV
El avance de las comunicaciones y tecnologías junto con el desarrollo de la banda
ancha están marcando el presente y futuro de internet y la televisión; la TV tradicional se está
abriendo paso al nuevo mundo del internet, adquiriendo cada día un valor muy importante a
través de la innovación. Debido a este avance en los últimos años las formas de acceder a la
TV se han diversificado. En estos momentos conviven distintos modos de ver televisión, unos
proporcionan contenidos por broadcasting (señal de TDT, como los televisores que la mayoría
de la gente tiene en sus casas), otros lo complementan con broadband (estamos pensando en
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el sitio web de los canales, accesible desde un ordenador, una tablet o un smartphone, incluso
desde una consola de juegos), y los más modernos con una combinación de ambos, lo que se
conoce como TV Conectada.
La diversidad de dispositivos, fabricantes y plataformas conlleva una variedad de interfaces, de contextos de uso y de experiencias, que aún se encuentran en estudio y evolución. Gracias a todo este avance la televisión se está masificando y la manera de mirar TV está cambiando, ya que podemos ver un programa en directo o un contenido a la carta de cualquier país que
elijamos a cualquier hora en cualquier lugar y en cualquier dispositivo con acceso a internet.
La usabilidad de las interfaces que contienen los contenidos televisivos no se ha
estudiado en profundidad, si bien existen algunos resultados sobre sitios web de cadenas de
televisión, y muy pocos de la llamada televisión conectada. La televisión conectada utiliza la
señal de televisión digital terrestre (TDT o DVB-t, digital video broadcasting-terrestrial) y
al mismo tiempo está conectada a Internet, de manera que a los contenidos televisivos se les
añaden servicios de la red como la televisión a la carta (video on demand, VOD), aplicaciones
de redes sociales, acceso a Youtube y a navegador web, etc. Al tratarse de una tecnología
reciente, no existe aún un consenso en el diseño de las interfaces de sus menús, así que cada
fabricante y cada cadena llegan a una solución, y por lo que se ha visto con poca coincidencia
entre sí.
En 2011, un convenio de la Universitat Pompeu Fabra con las empresas Lavinia
Interactiva, Televisió de Catalunya y Havas Media hizo posible el estudio que ahora
presentamos (Marcos y Mansilla, 2013) (Mansilla y Marcos, 2013).
Cada partner se ocupaba de una parte del trabajo, concretamente en la UPF teníamos el
objetivo de detectar problemas de usabilidad en televisiones conectadas comercializadas en
ese momento. Se trataba de un estudio pionero por el objeto de estudio en sí, pero sobre todo
por la posibilidad de aplicar la técnica de eye tracking (seguimiento de la mirada) sobre estas
televisiones tan recientes.
Estudio 2. Usabilidad en interfaces de TV Conectada
Los dispositivos que se decidió testear fueron un televisor Sony Bravia, una caja TDT
Engel que utiliza el sistema HBB-TV, futuro estándar de TV conectada en Europa, una caja
TDT Blu:sens, y una consola de juegos PlayStation3; los cuatro tienen en común el acceso a
contenidos de televisión a la carta, y todos salvo la consola tienen también señal de televisión.
Se contó con 70 participantes: 50 para un primer test de usabilidad, usando la técnica de think
aloud, que permitió detectar errores de usabilidad en las interfaces de esos televisores; y 20
más para completar el estudio con un test que utilizó eye tracking (un dispositivo que por
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medio de rayos infrarrojos sigue la mirada del usuario y graba sus movimientos), lo que hizo
posible responder algunas cuestiones que el test previo no podía resolver
Los usuarios realizaron varias tareas en cada dispositivo. Tras unos minutos de
navegación libre por los menús para familiarizarse con el equipo y con el mando a distancia,
se les presentaban las tareas. Una persona moderaba el test, mientras otra tomaba notas de lo
que ocurría. En el primer test, sin eye tracker, cada usuario usó sólo un modelo de televisión.
Las tareas consistían en localizar la programación de una cadena, encontrar un programa en
la TV a la carta, hacer una búsqueda en la web y ver un vídeo en Youtube, en caso de que
el sistema dispusiera de esas funcionalidades. En este test se detectaron bastantes problemas,
sobre todo relacionados con falta de comprensión de las opciones de los menús de navegación
y con la complejidad de los iconos de los mandos a distancia, pero también con la frustración
al encontrar que estos televisores no cumplen sus expectativas: la carga es lenta, no están
todas las aplicaciones que les gustaría, la navegación es críptica, etc.
La tarea que presentó con diferencia más dificultades y ratios de éxito más bajas fue
el uso de la TV a la carta. El motivo principal es que la forma de identificar este servicio no
era intuitiva: en unos casos estos canales estaban en el menú “TV” en el mismo grupo que
las radios y Youtube, en otros bajo el menú “videos” y en otros bajo “internet”. El caso más
llamativo fue el de la caja Engel, que no disponía de una opción de acceso a la TV a la carta
por navegación, sino que para acceder a este servicio es necesario que el usuario entre al canal
correspondiente por TDT, y una vez ahí aparece un mensaje en pantalla indicando qué tecla
del mando a distancia tiene que pulsar para entrar en contenidos bajo demanda. La mayoría de
los usuarios no conseguían realizar esta tarea, por lo que se planteó repetirla y grabarla en un
test con eye tracker para determinar el motivo de que no lograran acceder al servicio.
Este segundo test, realizado con 20 usuarios distintos a los anteriores, se realizo con el
sistema de eye tracking Tobii Glasses. Se centró en la tarea de TV a la carta y cada usuario
realizó la tarea en los cuatro dispositivos. Se quería saber cuántos usuarios veían el mensaje
en pantalla, y de éstos cuántos lo entendían. La muestra se redujo a 14 usuarios por diversos
problemas técnicos de la propia grabación, el más importante fue que los rayos infrarrojos de
los mandos a distancia interferían con los rayos infrarrojos del eye tracker. Los resultados que
se obtuvieron fueron muy interesantes: sólo 4 usuarios fijaron su mirada en el mensaje que
daba la interfaz para acceder a la TV a la carta, y de estos 4 sólo uno lo comprendió y pulsó la
tecla del mando que este mensaje indicaba.
Más allá de los dispositivos usados en el estudio, que irán evolucionando en estos años,
el estudio quiere poner de manifiesto cómo la interfaz de los sistemas es deficiente, y cómo
los problemas de usabilidad recaen directamente en el uso de los dispositivos de acceso a la
información. De hecho, aunque la venta de televisores conectados crece rápido, los usuarios
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no están haciendo tanto uso de las funcionalidades de conectividad disponibles, y el motivo es
este: la usabilidad.
Hemos abordado en los apartados previos las barreras de acceso a la información
relación con la usabilidad que presentan las interfaces. Existen otras barreras que exceden el
tipo de dispositivo usado y que tienen que ver con rasgos personales de los usuarios, y que son
los que trataremos en los siguientes apartados.
4 Diversidad cultural
Diversos autores han estudiado cómo los aspectos culturales influyen en la forma de
interactuar con la información. Concretamente el estudio de Chu, Boland y Nisbett (2005)
aborda este tema comparando Occidente y Oriente. Su estudio consistió en mostrar una
serie de fotografías a distintas personas de ambos contextos culturales; ellos concluyen que se
pueden distinguir en las personas dos estilos cognitivos: un estilo analítico en Occidente, que
centra la atención en un elemento principal de la fotografía, y un estilo holístico en Oriente,
donde la atención se reparte en toda la fotografía.
Partiendo de esta diferenciación, y observando una globalización en la forma de
presentar la información en Internet, realizamos un estudio sobre el comportamiento visual
de las personas en la página de resultados del buscador Google (Marcos, García-Gavilanes,
Bataineh, Pasarín, 2013). Nuestra pregunta era: ¿influyen los factores culturales en el
comportamiento de búsqueda de las personas en la web?
Estudio 3. Comportamiento de búsqueda en la web entre personas de distintas culturas.
Observamos a un grupo de 60 usuarios (estudiantes, profesores y personal de administración) en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) y otros 60 en la Zayed University (Dubai)
mientras realizaban diversas búsquedas en Google. Todos los usuarios hicieron las mismas tareas: a partir de una consulta realizada en Google, debían escoger el resultado que a su criterio
respondía mejor a la pregunta, por ejemplo “Qué nacionalidad tiene el arquitecto …..?”. A todos se les presentaron las mismas páginas de resultados que ofrecía Google, y por medio de un
dispositivo de seguimiento de la mirada (eye tracker) se grabó el movimiento de sus ojos
Puede ser que efectivamente también en la búsqueda de información las culturas orientales
sean más holísticas que las occidentales. Se deberán realizar más estudios para poder afirmarlo, y así
descartar otros motivos que pueden estar interfiriendo en los datos, como lo que Hofstede denomina “power distance” y que se refiere a la distancia entre personas con distinto rango. La “power distance”, según Hofstede, es mayor en Emiratos Árabes Unidos que en España, por lo que la presencia
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de moderador –profesor- junto al usuario, o simplemente el hecho de que el usuario – alumnohaya recibido la petición de su profesor para realizar estas tareas de búsqueda, pudo llevar a que las
personas que participan en el test en Dubai se esforzaran más por realizar bien las tareas.
El estudio abre un campo de investigación interesante, que observa cómo los sitios
web internacionales se presentan de una forma invariable, y se pregunta cómo los factores
culturales pueden tenerse en cuenta para hacer que la interacción con la información sea más
satisfactoria
5 Internet para todos
La accesibilidad en Internet, al igual que en el mundo offline, es una barrera que afecta
a personas con distintos tipos de limitaciones, tanto sensoriales (de visión, auditivas) como
motrices, cognitivas, etc., y otras relativas a factores como la edad, el idioma, o incluso el
propio contexto en el que se está usando la tecnología (lugares con poca luz, con mucho ruido,
situaciones en las que el usuario no puede hacer uso de ambas manos, etc.).
Existen muchos estudios sobre cómo mejorar la accesibilidad y que todas las personas,
independientemente de las limitaciones que tengan, puedan usar los recursos digitales de una
forma óptima. Entre estos estudios, hay una corriente que se ha preocupado por algo que nos
afecta a todas las personas: la legibilidad en pantalla. Los primeros estudios sobre legibilidad
se hicieron sobre formatos impresos, y tenían en cuenta el tamaño de las fuentes, el ancho de
las columnas, el espacio entre líneas y la tipografía. Algunos de estas investigaciones usaron
técnicas avanzadas de medida como el eye tracking y a pesar de que las variables estudiadas
no necesariamente fueron las mismas en estos estudios, en líneas generales se puede ver cómo
las fuentes de mayor tamaño son preferidas en relación a otras menores; el rendimiento de
lectura era mejor en las fuentes de tipo “serif ”, en cambio las personas preferían las de tipo
“sans serif ”; y con respecto al ancho de columna, en general el rendimiento en situaciones de
lectura detenida era mejor cuando los párrafos tenían líneas cortas, de unos 55 caracteres, y
para situaciones de lectura en diagonal era mejor tener textos con líneas largas.
A partir de la bibliografía ya existente, realizamos un nuevo estudio sobre legibilidad en
pantalla y usamos un dispositivo de eye tracking para registrar la mirada durante la lectura de
los participantes (Rello, Marcos, 2012). Lo presentamos a continuación.
Estudio 4. Legibilidad en pantalla
El estudio tenía por objeto determinar qué presentación del texto en pantalla es la
óptima para las personas. Los textos escogidos se dividieron en fragmentos, y cada fragmento
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tenía una presentación distinta en relación a estos parámetros: color de fuente y de fondo
(combinando distintos tonos de la escala de grises en unos fragmentos y distintos pares de
colores en otros fragmentos), tamaño de fuente, ancho de columna, y espacio entre caracteres,
entre líneas y entre párrafos.
92 personas participaron en el experimento leyendo los textos mencionados mientras su
mirada era grabada con un dispositivo de eye tracking, y posteriormente respondieron una
encuesta de preferencia para cada variable. Los datos del eye tracker sirvieron para medir el
esfuerzo que las personas hacían al leer, para lo que se tuvo en cuenta el tiempo promedio que
dura cada fijación ocular: a mayor tiempo, mayor esfuerzo de lectura.
Al cruzar los datos relativos al esfuerzo de lectura con las encuestas de preferencia, se
obtuvieron las siguientes conclusiones: de las variables estudiadas, sólo el tamaño de fuente
y la combinación de colores de fuente con el fondo resultaron ser variables que mostraran
una diferencia realmente interesante; las personas leen con menos esfuerzo (datos objetivos)
y se sienten más cómoda (datos subjetivos) con tamaños grandes de fuente (a partir de 18
puntos) y con fuertes contrastes entre fuente y fondo (por ej. letra negra sobre fondo blanco y
viceversa).
A partir de los resultados obtenidos en este estudio, quisimos profundizar en el tema
pero planteando una investigación con usuarios que tienen dislexia6 y teniendo como objeto
de estudio un sitio web real, la Wikipedia. Presentamos a continuación este estudio (Rello,
Pielot, Marcos, Carlini, 2013).
Estudio 5. Legibilidad en la web con usuarios disléxicos
Los datos sobre personas afectadas por la dislexia revelan que un 10% de los estudiantes
tienen diagnosticada esta discapacidad, en diversos grados. De los muchos recursos online
que existen, en el año 2012 la Wikipedia fue el sexto sitio web más visitado de Internet. Ya
que uno de los usos principales de esta enciclopedia es el de apoyo a los estudiantes, se tomó
como objeto de estudio para analizar la presentación de sus textos, para poder determinar
qué tamaño de texto y que interlineado son los idóneos para los usuarios disléxicos, 28
participantes leyeron 6 entradas de Wikipedia mientras su mirada era registrada con un
eye tracker, y al finalizar respondieron una encuesta que les preguntaba sobre la dificultad
del contenido leído y sobre la dificultad de la lectura en sí. Se habían preparado 24 entradas
distintas, cada una con un tamaño de letra (de 10 a 26 puntos) y un espaciado entre líneas (de
0,8 a 1,8).
6 La dislexia es una discapacidad neurológica que afecta a la lectura dificultando el reconocimiento fluido de
palabras y el deletreo.
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Los resultados del experimento mostraron que el tamaño más idóneo para textos en la
web, tanto por la legibilidad como por la comprensión, es 18 puntos. No afectó en cambio la
variable del espacio entre líneas.
Los resultados de este experimento realizados con personas disléxicas son un avance
en la accesibilidad, y la adaptación de textos en la web es sumamente fácil de hacer, pues tan
solo se requiere especificar en la hoja de estilo CSS el tamaño de fuente 18 para los textos, al
menos para los más extensos. Estamos realizando un estudio similar con personas que no tiene
dislexia.
6 Conclusiones
Este artículo ha pretendido mostrar a partir de recientes experimentos realizados
por nuestro grupo de investigación de la Universidad Pompeu Fabra cómo el diseño de
las interfaces es una barrera, una frontera que afecta a la interacción de las personas con la
información digital.
Los ejemplos escogidos han abarcado distintos contextos y tecnologías: interfaces de
smartphones, interfaces de televisión con acceso a internet, interfaces de buscadores web e
interfaces de sitios web educativos; todos ellos tienen en común que el objeto de estudio es la
propia interfaz; en todos ellos se ha testeado con un grupo de usuarios; y en varios de ellos se
ha utilizado el eye tracker como dispositivo de grabación de las sesiones, lo que ha permitido
obtener datos objetivos de cómo es la lectura en pantalla.
De los estudios que hemos realizado hasta el momento, podemos concluir que si
bien cada persona tiene sus particularidades a la hora de interactuar con los dispositivos
y sus interfaces, sí se pueden encontrar patrones en cuanto a las barreras que se encuentran
relacionadas con aspectos del diseño. En el caso de la interacción con los smartphones, las
personas tenían problemas para localizar ciertas funciones y para realizar algunas acciones, ya
que las interfaces no son lo suficientemente intuitivas para permitir que la interacción fluya.
En el caso de las interfaces de TV conectada, los problemas van también en esta línea: una
arquitectura de la información deficiente, que no corresponde a la que los usuarios finales
esperan. Si tomamos como objeto de estudio una interfaz muy familiar con los usuarios –la
lista de resultados de Google- el patrón de comportamiento para la lectura en pantalla es muy
homogéneo, salvo cuando comparamos entre países de culturas distintas, como hemos hecho
en el estudio de Barcelona y Dubai, lo que ha mostrado que los aspectos culturales también
son un factor para tener en cuenta en el diseño de productos de información. Finalmente,
la accesibilidad, que es un campo muy extenso y abarca discapacidades muy variadas, lucha
contra estas barreras, y hemos presentado un par de estudios que tratan de determinar cuál
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es el mejor modo de presentar los textos en pantalla para que la lectura sea lo más eficiente y
satisfactoria a las personas.
Esta recopilación de experimentos es sólo una ínfima parte de la investigación que se ha
realizado y se está realizando en la disciplina de la Interacción Persona-Ordenador (HCI), y
quiere ser una llamada a los profesionales de la información, que son gestores de información
y gestores de conocimiento, y que tienen un perfil que los hace ser indispensables en el proceso
de diseño de productos interactivos para garantizar la usabilidad de las interfaces, crear una
buena interacción entre las personas y la información, y hacer que la experiencia de usuario
sea óptima.

USER-CENTERED DESIGN FOR A DIGITAL SOCIETY
ABSTRACT
Beyond the digital divide there is another gap which affects all everybody, and that has to do with the
design of interfaces that provide access to information: web sites difficult to navigate, online processes
difficult to understand, in the end, not intuitive or friendly, with little usability that take users to have
a bad user experience.
This article presents different scenarios in which the design plays a decisive role in the information
access. In order to illustrate it, several studies run at the University Pompeu Fabra (Spain). These
studies analyze smartphones interfaces, TV with Internet access , search engines and educational
websites; in all of them a group of users has been tested; and several of them have used the eye tracker
as a device for recording sessions, allowing to obtain objective data on how the screen reading. The
article concludes that although each person has its own peculiarities when interacting with devices and
interfaces, there are patterns in terms of the barriers that are related to aspects of the design. Usability
and User Experience are in charge of improving the interaction between people and technology.
Keywords: User centered design; Usability; User experience; Mobile internet; Connected TV; Cultural
diversity; Internet for all.
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RESUMO
Considerando a sociedade hiperconectada em que nos encontramos pretende-se apresentar algumas das
ambivalências ou quase paradoxos no seio dos quais os usuários da Internet vivem, sem muitas das vezes
terem oportunidade de refletir sobre elas, mas as quais têm um papel determinante na quantidade e,
especialmente, na qualidade dos conteúdos e relações às quais acedem. O foco é a comunidade científica
e acadêmica, embora por vezes se olhe para fora desse campo, na medida em que todas as pessoas na sua
vida cotidiana, e para o exercício esclarecido da cidadania, precisam de aceder a fontes de informação. A
partir deste contexto em que aparentemente as tecnologias digitais promovem o acesso à informação e
ao conhecimento disponível, numa escala nunca antes vista, vai-se sublinhar algumas ambivalências que
fazem com que este processo não seja linear e transparente.
Palavras-chave: Comportamento informacional. Internet. Comunidade Científica. Pesquisa. Ambivalência.

1 Introdução
Vivemos numa sociedade paradoxal em vários domínios e perspectivas. A sociedade
em rede não escapa a esse fenómeno de ambivalência – por um lado temos um percentual
de população mundial sem acesso à Internet bastante superior a 50%, mas por outro lado os
conectado são hiperconectados, numa sociedade saturada de mídias.
O meio académico está tendencialmente do lado hiperconectado, não escapando ao
efeito da avalanche e de saturação de serviços e funcionalidades de acesso a informação e a
comunicação. Neste mundo saturado de mídias o contexto académico e de pesquisa sofrem
as pressões externas e, também exógenas, que esse contexto exerce. Tornou-se inimaginável a
atividade científica, académica e mesmo cotidiana de acesso ao conhecimento que não passe
pelo uso das tecnologias digitais. Essas tecnologias criam o ecossistema comunicacional no
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qual se vive mergulhado, situação que nos dificulta uma análise crítica porque não termos o
distanciamento necessário.
Nós não nos limitados a viver com as mídias, mas vivemos nas mídias (DEUZE, 2012).
You live in media. Who you are, what you do, an what all of this means to you does
not exist outside of media. Media are to us as water is to fish. This does not mean
life is determined by media – it just suggests that whether we like or not, every
aspect of our lives takes place in media. Part of this kind of life is coming to terms
with a supersaturation of media messages and machines in households, workplaces,
shopping malls, bars and restaurants, and all the other in-between spaces of today’s
word. (DEUZE, 2012, p.X).

Não pesquisamos recorrendo às mídias, pesquisamos no seio das mídias, na
dependência dos softwares, dos algoritmos de pesquisa, das bases de dados, dos serviços de
referenciação bibliográfica, dos mecanismos de avaliação do impacto da pesquisa realizada,
etc. E tudo isto está comprometido em lógicas de negócio, das mais globais, como a do Google,
às mais específicas dos grupos editorias, e dos consórcios, entre eles, ISI, Scopus, Scimago, etc.
Quebram-se barreiras ao acesso, criam-se novas oportunidades e também novas e velhas
hegemonias emergem e se consolidam. Há toda uma meta-ciência que vive da avaliação da
ciência realizada, as instituições ficam reféns dos grupos editoriais e das empresas que se
dedicam a trabalhar a questão da relevância e visibilidade do trabalho científico publicado. Os
cientistas trabalham gratuitamente para esses grupos editoriais e têm de pagar para aceder ao
seu próprio trabalho. Há uma exploração indevida e sem contrapartidas.
A contrapor à hegemonia dos grupos editoriais há todo um movimento do acesso livre
ao conhecimento produzido que permite que o leque de conhecimento disponível se tenha
vindo a ampliar de modo considerável, quer pela digitalização de documentos que apenas
existiam em suporte analógico, quer pela produção e disponibilização de conteúdos que são
nados digitais.
Com a Internet surgiram novas fontes e sistemas de informação em ciência, tecnologia e
inovação (CT&I). O alargamento dos relacionamentos potenciado pelas plataformas e sistemas
digitais é uma outra das dimensões do alargamento do horizonte cognitivo, reforçado com
a força dos laços relacionais. O trabalho em cooperação mostra ter maior fator de impacto
(BALANCIERI et al. , 2005, p.69).
Verifica-se toda uma dinâmica de ambivalências, de quase paradoxos, no seio dos quais
as comunidades científicas têm que realizar o seu trabalho, mas também os estudantes e o
cidadão comum são apanhados. O desafio é apetrechar os indivíduos de competências em
informação e comunicação em ambientes digitais (BORGES; OLIVEIRA, 2011), que lhes
possibilite ter uma bússola analítica e crítica que permita que cheguem aos recursos adequados
para a sua atividade científica, profissional e de cidadania.
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2 Quase paradoxos – ambivalências

2.1 Abertura versus fechamento
As instituições criaram os seus próprios repositórios de documentos académicos,
contribuindo e reforçando as lógicas do Acesso livre (AL), do inglês Open Access (OA) ou
Open Access Publishing, para promoção do acesso livre ao conhecimento, nomeadamente,
ao conhecimento criado na escala local, de cada Universidade ou Centro de Investigação.
Neste movimento é de referir a Declaração “Iniciativa de Acesso Livre de Budapeste” (BOAI
- Budapest Open Access Initiative) de 20021e a reflexão sobre os dez anos desta Declaração2. A
proposta original, que continua válida e a ser reafirmada pela BOAI, é no essencial a seguinte:
Acesso aberto à literatura científica revisada por pares significa a disponibilidade
livre na Internet, permitindo a qualquer usuário ler, fazer download, copiar,
distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar o texto integral desses artigos,
recolhê-los para indexação, introduzi-los como dados em software, ou usá-los
para outro qualquer fim legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas que
não sejam inseparáveis ao próprio acesso a uma conexão à Internet. As únicas
restrições de reprodução ou distribuição e o único papel para o direito autoral
neste domínio é dar aos autores o controle sobre a integridade do seu trabalho
e o direito de ser devidamente reconhecido e citado.3

Deve-se referir também a Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao Conhecimento
nas Ciências e Humanidades (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences
and Humanities), de 2003 e, ainda, iniciativas como La Quadrature du Net4.
O acesso livre ao conhecimento é um movimento fundamental para que as tecnologias
digitais possam efetivamente ser colocadas ao serviço da erosão das barreiras ao acesso ao
conhecimento. Contudo, a proliferação de repositórios acaba por gerar um novo desafio
que consiste em criar mecanismos de integração para que os usuários possam num mesmo
local na Internet consultar de forma transparente vários repositórios em simultâneo e, assim
usufruir de uma comunidade de saber mais alargada. Contudo, nem sempre é evidente fazer
dialogar as diversas bases de dados dos diversos repositórios de modo a se comportarem como

1 Budapeste Open Access Initiative - http://www.budapestopenaccessinitiative.org/ (acessado em 2013-08-30)
2 “Dez anos da Iniciativa de Budapeste em Acesso Aberto: a abertura como caminho a seguir. Prólogo: A
Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste 10 anos depois” - http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10-translations/portuguese-brazilian-translation(acessado em 2013-08-30)
3 Citação retirada do site da BOAI - http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/
portuguese-brazilian-translation(acessado em 2013-08-30)
4 La Quadrature du Net - http://www.laquadrature.net/fr/propositions (acessado em 2013-08-30)
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se fossem apenas uma. Destaca-se o agregador RCAAP5 na língua portuguesa (que integra 22
repositórios brasileiros e 29 portugueses e 704 revistas brasileiras e 7 portuguesas6) que integra
o OASISBR7. À escala europeia destaca-se o DRIVER8que interconecta repositórios científicos
europeus (295 repositórios, de 38 países). Estas e outras iniciativas integram-se num panorama
mais amplo do qual ressalta a Open Archives Initiative9 com o desenvolvimento de standards
promotores da interoperabilidade entre os sistemas que suportam os repositórios.
Ainda dentro desta lógica da partilha dos recursos cognitivos deve-se aludir à RDA Research Data Alliance – research data sharing without barriers10, que visa a partilha de dados
entre os investigadores, de forma a contribuir para se ter informação disponível para tratar
problemas complexos a uma escala global.
Paralelamente a estas iniciativas de disponibilização livre do conhecimento, com especial
enfoque no conhecimento científico, o mundo das editoras comerciais segue o seu caminho
e afirmam o seu poder não apenas através da publicação, mas também da venda de softwares
de avaliação do impacto do trabalho científico publicado. As mesmas Universidades que
investem na criação dos repositórios de acesso livre, estabelecem como regra paradigmática
e fundamental da avaliação dos seus professores e investigadores o ter publicados nas
revistas científicas internacionais com fator de impacto estabelecido. Ou seja, submetem-se à
hegemonia dos grupos editoriais que criam os seus algoritmos de ponderação de impacto de
uma dada publicação. Há uma atitude ambivalente, quase paradoxal, entre o querer dar acesso
ao conhecimento produzido no seio da comunidade acadêmico-científica e, simultaneamente,
não valorizar essa prática. Valorizar o seu oposto, ou seja, a publicação em revistas científicas
cujo conteúdo é de acesso pago, logo, restrito a quem tem como pagar para aceder ao que já foi
financiado em grande parte por recursos públicos das universidades e centros de investigação.
Há uma globalização do acesso aos repositórios, mas simultaneamente há um
estreitamento desse acesso definido por padrões de riqueza. Os ricos ficarão mais ricos porque
têm acesso às publicações mais recentes, realizadas pelas equipas mais qualificadas. Na medida
em que a dieta informacional não é irrelevante – “Nós somos o que lemos.” (Wolf, 2007,
p.5) – teremos de nos questionar sobre o modo a que se acede e decide o que consumir para
satisfazer uma necessidade informacional. E estamos longe de um cenário de transparência.

5 RCAAP - http://www.rcaap.pt/ (acedido em 2013-09-30)
6 Informação disponível em: http://diretorio.rcaap.pt/community-list(acedido em 2013-09-30)
7 OASISBR – Portal Brasileiro de Acesso Aberto à Informação Científica - http://oasisbr.ibict.br/ (acedido em
2013-09-30)
8 DRIVER - Digital Repository Infrastructure Vision for European Research - Networking European Scientific
Repositories - http://www.driver-repository.eu/(acedido em 2013-09-30)
9 Open Archives Initiative - http://www.openarchives.org/(acedido em 2013-09-30)
10 Research Data Alliance - https://rd-alliance.org/node(acedido em 2013-09-30)
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Por um lado, temos a especialização das bases de dados tecno-científicas as quais têm
os seus códigos específicos que é necessário conhecer para potenciar a sua exploração, mas
quase paradoxalmente o comportamento informacional dominante é optar pelo Google como
estratégia para se obter informação para satisfazer uma necessidade informacional. A Google
tem uma panóplia de serviços desde o motor de busca até à partilha de documentos (google
docs) passando pelo mapeamento do território (google maps) até à conta pessoal de correio
eletrônico. Daí o facto de Siva Vaidhyanathan (2011) se referir e analisar a googlelização de
tudo. Nesse processo e com este comportamento informacional deixamos de nos servir do
Google, para servir a Google, que passa a vender as nossas preferências às empresas que se
desejam publicitar. Este caminho rapidamente conduz os usuários à situação de obesos
informacionais, ou seja, que têm acesso a muita informação, mas que não fica garantido que
passe daí à aprendizagem e à geração de novo conhecimento. Esta situação gera situações de
sobrecarga informacional promotora de ansiedade informacional, neurose informacional,
fadiga informacional e intoxicação informacional. Pierre Weil (2000) defende a existência de
uma normose11 informacional, ou seja, o consumo informacional baseado no uso dos sistemas
informáticos/Internet é considerado normal, contudo, tem consequências que podem ser
letais. Segundo o autor a normose informacional pode assumir duas formas: cibernose ou
informatose.
A informatose é um termo que criamos para designar distúrbios ou mesmo doenças
causados por excesso de fluxo de mensagens informacionais em relação a um só
receptor, isto é, a uma só pessoa.

Quanto ao termo “cibernose”, ele foi criado por um psicosociólogo francês,
Van Bockstaele, para designar nós de estrangulamento nas comunicações, mais
especialmente durante uma situação experimental que ele chamava de socioanálise,
um método de dinâmica de grupo. Retomamos o termo para designar mais
especialmente situações de perturbação de comunicações, com efeitos patogênicos
sobre o sistema nervoso, ou funções mentais, causados na sua maioria pelo uso de
aparelhos cibernéticos. (WEIL, 2000, p.62).

A ambivalência entre a abertura de horizonte informacional e o ficarmos presos no
excesso, que conduz à superficialidade, como forma de lidar com uma certa ansiedade
informacional face à impotência de lidar com a quantidade avassaladora de informação, que
conduz a um desfoque da atenção. Furtado (2012, p.208) refere o fenómeno como atenção
em desordem, retomando o trabalho de Katherine Hayles (2007)12, em que ela faz a distinção
11 “Normose é um termo que foi forjado por Jean Yves Leloup na França, e por Roberto Crema, no Brasil.” (Weil,
2000, p.62).
12 HAYLES, N. Katherine (2007), “Hype rand Deep Attention: The Generational Divide in Cognitive Modes”,
in: Mla Journal, 2007, 26 de Novembro, pp.187-199.
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entre deep attention (atenção profunda) e hyper attention (hiperatenção, por aproximação com
hiperativo):
Para Hayles, o estilo cognitivo da atenção profunda caracteriza-se pela concentração
sobre um só objeto durante um período longo, pela a capacidade de ignorar os estímulos
exteriores e por uma resistência para alcançar os objetivos de longo prazo. E designa
de hiperatenção o contrário desse estilo: uma forma de zapping perpétuo, a mudança
súbita de objetivo e de tarefa, preferência pelos fluxos múltiplos de informação,
necessidade de um nível elevado de estimulação e fraca tolerância ao aborrecimento.
(FURTADO, 2012, p.208)

A dissonância entre a necessidade de escolha crítica da informação pertinente sobre a
qual se concentrar e a leitura superficial, de hiperligação em hiperligação que fez Nicholas Carr
designar estes usuários, que no fundo acabamos por ser todos nós em graus diversos, de “Os
Superficiais” (CARR, 2012).
2.2 Googlelização versus Especialização
O usuário na sua atividade de busca de informação vê-se confrontado por uma estratégia
dominante, que deu origem ao neologismo googlar, ou seja, usa o buscador da Google para
satisfazer as suas necessidades informacionais.
Considerando as necessidades informacionais básicas: necessidade de manter-se atualizado; necessidade de informação específica e necessidade de procurar informações relevantes
sobre um assunto, compreende-se que a busca no google dê um efeito de retorno positivo porque tendencialmente nenhuma demanda fica sem resposta. Contudo, esse recorte nem sempre
permite ao usuário chegar à informação especializada. Esquecemos que o negócio da Google
não é ser provedor de informação, isso é apenas um meio para realizar o seu negócio.
O problema com a googlelização de tudo é que contamos demais com o Google.
Confiamos demais nele. (...) O Google vem desenvolvendo instrumentos mais
poderosos para nos ajudar a comprar, sem levar em conta que comprar e aprender nem
sempre têm por base os mesmos padrões e as mesmas práticas. (VAIDHYANATHAN,
2011, p.227-228)

Quando o contexto é o contexto científico e académico as práticas da googlelização de
tudo são ainda mais preocupantes. Os resultados da investigação são publicados em revistas,
bases de dados e repositórios muito específicos que não estão cobertos pelos algoritmos do
Google. Claro que a empresa Google não se esqueceu da existência desta comunidade muito
específica e o Google Acadêmico visa cobrir as necessidades informacionais dessa comunidade.
Contudo, corre-se o risco que a visão da ciência que se cria a partir deste viés, seja muito
parcial e, tendencialmente, superficial. Este problema é particularmente patente nos alunos da
graduação, mas demasiadas vezes também nos alunos da pós-graduação.
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Como se vive, trabalha e/ou estuda no seio das mídias e, em particular da Internet, é
natural que os usuários façam migração de comportamentos de contextos para contextos
porque também esses contextos foram ficando com as suas fronteiras, quer físicas quer
simbólicas, diluídas. Ou seja, o comportamento informacional de busca de informação para
as rotinas pessoais cotidianas acaba por migrar para o contexto do estudo e da pesquisa. Deste
modo, este contexto acaba por ficar contaminado de superficialidade.
Apesar do conhecimento produzido pela comunidade científica à escala internacional
se ter vindo a tornar ultra especializado, e isso se refletir nas publicações e nos repositórios e
bases de dados. Contudo e quase paradoxalmente, uma parte significativa dos membros destas
comunidades, com especial destaque para as novas gerações, ainda em formação, não conhece
estas fontes e mecanismos/serviços de pesquisa específicos.
Há necessidade de uma política formativa para o desenvolvimento de competências de
informação e comunicação em ambientes digitais, para se superar a ilusão de um alfabetismo,
que na prática não existe. Não basta ser da designada geração dos nativos digitais para se ser
competente a nível informacional. Tal como não basta nascer numa sociedade letrada para se
ser leitor e, menos ainda, um bom leitor.
2.3 Ausência de formação sistemática versus complexidade do ambiente informacional
Dada a eficácia das interfaces e os progressos ao nível da usabilidade dos serviços Web
foi-se criando a ideia que os usuários adquiriam por si as competências necessárias para tirar o
máximo partido deste acesso à informação.
Contudo, se realizarmos um olhar mais atento das práticas, ou seja, do comportamento
informacional verifica-se que os usuários tendem a repetir os seus comportamento, a usar
as mesmas estratégias de pesquisa e consultar os sites habituais e num mecanismo quase
paradoxal, apesar de todos os dias os recursos disponíveis na Internet aumentarem ficamos
tendencialmente presos no buscador dominante, que atualmente é o google, o qual fornece
milhares de respostas em cada busca, mas não promove nenhuma competência de literacia que
permita gerar no usuário competências para realizar uma leitura crítica desses resultados:
Mesmo que o Google conecte os estudantes a milhões de documentos anteriormente
inacessíveis, ele nada faz para ensiná-los a usar a informação que eles encontram, ou
mesmo a fazer a distinção entre o que é verdadeiro ou falso, confiável ou superficial,
polêmico ou analítico. (VAIDHYANATHAN, 2011, p.228)

Há um grande desafio educacional e cultural, que envolve de forma direta os
profissionais de ciência da informação, ou seja, a proposta de criação de uma disciplina de
literacia infocomunicacional, na educação formal, do ensino fundamental ao ensino superior.
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Esta disciplina garantiria o desenvolvimento de competências de informação transversais, com
foco nos ambientes digitais e, deste modo, as novas gerações passariam da ilusão de domínio
dos ambientes info-comunicacional, para o uso crítico e aprofundado dos mesmos.
Tal como “Aprender a ler e a escrever é, na melhor das hipóteses, uma mera introdução
no mundo da literacia.” (OLSEN,1998, p.41), também aprender a usar o Google, o Youtube
e o Facebook é na melhor das hipóteses uma mera introdução ao mundo da literacia digital,
insuficiente para se poder usufruir das fontes de informação e conhecimento especializadas.
Há, portanto, uma necessidade ética-educacional-política de “escolarizar” o desenvolvimento das competências infocomunicacionais em ambientes digitais, gerando assim um efetivo contributo para a inclusão digital, a qual não deve ser confundida com o mero acesso aos
equipamentos. A ausência de competências infocomunicacionais é a maior e mais profundo
barreira ao acesso ao conhecimento, à inclusão digital e ao exercício pleno de cidadania.
2.4 Redes Sociais – externalidades e alargamento do horizonte sócio-cognitivo versus narcisismo
mimético
As relações interpessoais são um elemento central também no que diz respeito ao
acesso ao conhecimento e à construção do mesmo. As redes sociais on-line criaram uma
nova ambiência que pode ser potenciada no sentido de aceder ao conhecimento, impulsionar
o relacionamento inter-pares que potencie os processos de inovação e criação de novo
conhecimento.
Estas redes sociais on-line permitem a criação de grupos com interesses comuns,
em torno da colaboração científica, sem constrangimentos de barreiras geográficas ou
institucionais (superadas as barreiras da língua e de eventuais preconceitos).As redes sociais
de ciência permitem uma nova dinâmica disruptiva de divulgação e acesso ao trabalho de
investigação desenvolvido, na medida em que cada ator nessas redes pode disponibilizar
a sua produção científica, criando uma oportunidade informal, mas eficaz, de divulgação
do trabalho de pesquisa realizado. E assim dar visibilidade e criar oportunidade de novas
parcerias de cooperação. No contexto científico-acadêmico podem destacar-se um conjunto
de redes sociais on-line (algumas são simultaneamente gestor de referências bibliográficas,
repositórios e redes sociais): Academia. edu13, ResearchGate14, Zotero15, Mendeley16,
Ciyeulike17, apenas para referir algumas.
13
14
15
16
17

Academia.edu - http://www.academia.edu/ (acedido em 2013-09-23)
ResearchGate - http://www.researchgate.net/(acedido em 2013-09-23)
Zotero - http://www.zotero.org/(acedido em 2013-09-23)
Mendeley - http://www.mendeley.com/(acedido em 2013-09-23)
Ciyeulike - http://www.citeulike.org/(acedido em 2013-09-23)
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Neste contexto de valorização das redes sociais, a plataforma Lattes18 tem vindo a
incorporar novas funcionalidades que visam dar visibilidade à rede de colaboração de cada
investigador, nomeadamente, com base nas coautorias (Lattes Colaboradores) e nos Grupos de
Pesquisa (Lattes Redes-GP):
O sistema permite apresentar sub-redes de colaborações de pesquisadores formadas
mediante o relacionamento de co-autoria em produção C&T, orientação e participação
em projetos. Essas redes de co-autoria são representadas por um grafo valorado em
que os vértices são os pesquisadores e as ligações entre os vértices são os totais de
co-autorias entre cada par de co-autores. (…) “Lattes Redes-GP”. O acrônimo “GP”
indica grupos de pesquisa, e o objetivo desse projeto é a construção de sistemas de
análise da atividade cientíﬁca e tecnológica organizada na forma de redes de grupos de
pesquisa. Utiliza como base as informações do Diretório de Grupos de Pesquisa e tem
fundamentos na área de cientometria e em algoritmos de extração de conhecimento.
(BALANCIERI, BOVO AND KERN, 2005, p.72-73)

As redes sociais têm o grande potencial de ampliar a discussão em torno da informação,
ampliar os repertórios teóricos, metodológicos, de ferramentas e procedimentos o que
contribuiu para um contexto socio-cogntivo mais rico e complexo, potenciador de inovação
e novas abordagens aos problemas. Paradoxalmente assiste-se, também, nas redes sociais
on-line a um comportamento narcísico, de montra do sujeito sem verdadeira interação de
abertura ao outro e à diversidade epistémica. A ambivalência entre abertura e fechamento
também se verifica neste âmbito. A ambiência comunicacional é de abertura e globalização,
mas há também a formação de ilhas relacionais entre pares, que promovem uma estrutura de
arquipélagos de comunicação, com um certo nível de fechamento.
2.5 Sociedade algorítmica – com os algoritmos nas mãos versus nas mãos dos algoritmos
Abertura e fechamento andam também de mãos dadas pelo fato de termos como
mediadores os sofwares que partindo da análise do perfil e do histórico de uso de cada usuário
alimentam um procedimento de personalização da apresentação dos dados da pesquisa,
no sentido de “Se você gosta disto, então também gosta disto”. Este processo cria o que Eli
Pariser (2011) designou de o filtro invisível o qual faz com que o usuário fique, sem o saber,
preso numa bolha informacional na qual apenas lhe são apresentados resultados com elevado
proximidade dos resultados anteriores. Assim, cada um acaba preso em si próprio como se de
um processo de solipsismo se tratasse.
Cada vez mais, o monitor do nosso computador é uma espécie de espelho que
reflecte nossos próprios interesses, baseando-se na análise dos nossos cliques feita por
observadores algorítmicos. (PARISER, 2012, p.9).
18 Plataforma Lattes - http://lattes.cnpq.br/ (acedido em 2013-09-23)
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Os algoritmos de personalização podem gerar ciclos de identidade nos quais o que o
código sabe sobre nós constrói nosso ambiente midiático, e esse ambiente, por sua vez,
ajuda a formar as nossas preferências futuras.(PARISER, 2012, p.205)

A situação quase paradoxal é que o utilizador tem na mão serviços que potencialmente
lhe permitem chegar a informação e pessoas à escala global, com elevadíssima diversidade
cultural e epistemológica. Contudo, esses serviços incorporam algoritmos que na perspectiva
de oferecer resultados personalizados acabam por retirar ao usuário a possibilidade de
encontrar materiais diferentes que lhe permitam alargar o seu horizonte cognitivo, ou seja,
“a bolha dos filtros distorce a nossa percepção do que é importante, verdadeiro e real…”
(PARISER, 2012, p.23) e anula ou dificulta a experiência da serendipidade, de ser surpreendido
pelo inesperado.
Na bolha dos filtros, há menos espaço para encontros fortuitos que nos trazem novas
percepções e aprendizados. A criatividade muitas vezes é atiçada pela colisão de
ideias surgidas em disciplinas e culturas diferentes. (…). Por definição, um mundo
construído a partir do que é familiar é um mundo no qual não temos nada a aprender.
Se a personalização for excessiva, poderá nos impedir de entrar em contato com
experiências e ideias estonteantes, destruidoras de preconceitos, que mudam o modo
como pensamos sobre o mundo e sobre nós mesmos. (PARISER, 2012, p.19).

É a diferença que desafia no sentido da inovação, tal como nas redes sociais são
os laços fracos e os atores pontes que trazem o alargamento do capital social ao usuário
(GRANOVETTER, 1973). Neste cenário em que os algoritmos determinam a nossa dieta
informacional acresce mais uma competência que os usuários devem ter para analisar
criticamente o cenário informacional em que se encontram, trata-se da necessidade de
alfabetização algorítmica (PARISER, 2012, p.201), para que possam no mínimo compreender
como funcionam os algoritmos, mesmo que não se seja capaz de descodificar todas as linhas
de código no qual estão programados. Se não desejamos ficar à mercê dos algoritmos temos de
ter a capacidade de os compreender, para saber como funcionam, o que condicionam e como
podem ser revistos no sentido de nos servirem, em vez de se servirem de nós.
3 Propostas de serviços agregadores para a comunidade acadêmico-científica
3.1 Google Acadêmico – mega agregador
O Google Acadêmico é um mecanismo/serviço de pesquisa de produção científica
abrangente que propõe que se pesquise a partir de um só lugar várias fontes, desde livros e
teses, a artigos de editoras académicas e outros materiais vinculados às universidades e centros
de investigação. Como se verifica na própria definição apresentada no site:
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O que é o Google Académico? O Google Académico oferece uma forma simples de
pesquisar literatura erudita de uma forma vasta. A partir de um local, pode pesquisar
inúmeras disciplinas e fontes: ensaios analisados pelos pares, teses, livros, resumos
e artigos, de editores académicos, sociedades profissionais, arquivos de publicações
preliminares, universidades e outras organizações eruditas. O Google Académico
ajuda-o a identificar a pesquisa mais relevante em todo o mundo de pesquisa erudita.19

Assim, o Google Académico vem fazer a concorrência de acesso livre a bases como a
Scopus20 e Web of Science21 com acesso restrito e criando oportunidade de acesso a conteúdos
acadêmico-científicos para comunidades que não dispõem de recursos para acessar a bases
bibliográficas pagas.
Kousha e Thelwall (201122) apontam diversas pesquisas indicando que o Google
Acadêmico indexa conteúdos que estão fora de bases como Scopus e Web of Science,
tornando-se potencialmente útil para a avaliação do impacto da produção científica,
especificamente fora do âmbito das ciências duras. (MARTINS, 2011, p.21).

O google acadêmico tem essa grande vantagem de num mesmo local o usuário ter acesso
a muitas e diversas fontes, contudo, fica preso nesse universo que acaba por lhe dar uma visão
parcial dos recursos existentes num dado domínio científico. A ambivalência entre abertura e
fechamento está também aqui presente.
3.2 B-on (caso português) e Periódicos CAPES (caso brasileiro)
Ter acesso ao conhecimento produzido pela comunidade científica é condição sine
qua non para a produção de novo conhecimento científico. Há um efeito fermento de
conhecimento para gerar questionamento, inovação e novo conhecimento. Daí que qualquer
comunidade científica-académica necessita de aceder a repositórios de informação científica,
quer sejam trabalhos de natureza teórica quer sejam de natureza empírico-experimental.
Contudo, as assimetrias económicas fizeram com que esse acesso nunca tenha sido igualmente
distribuído. Atualmente, apesar de existir uma ilusão de igualdade de acesso às publicações
científica pelo facto de através da Internet se ter passado a ter acesso a um muito maior
número de recursos científicos, ainda assim, as assimetrias persistem. Assimetrias que
não foram anuladas antes de mais porque o acesso à Internet ainda não é igualitário, mas
essencialmente, porque o negócio da venda das publicações científicas e dos sistemas que
19 Citação retirada do site do Google Académico - http://scholar.google.pt/intl/pt-PT/scholar/about.html (acedido
em 2013-09-10)
20 http://www.scopus.com (acedido em 2013-09-10)
21 http://science.thomsonreuters.com/pt/produtos/wos (acedido em 2013-09-10)
22 KOUSHA, K.; THELWALL, M. Assessing the citation impact of book-based disciplines: the role of Google
Scholar and Scopus. 2011, Durban, South Africa: [s.n.], 2011. p. 363–372.
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fazem a sua avaliação e tecem os critérios de credibilidade continuam a custar muitos milhares
às Universidades e Centros de pesquisa, o que faz com que muitos investigadores se vejam
privados do acesso a esse conhecimento.
Têm-se implementado algumas iniciativas para minimizar este constrangimento de
acesso ao conhecimento, nomeadamente através de consórcios/mecanismos de agregação
de bases de dados como a B-on (Biblioteca de Conhecimento Online)23ou o Portal
Periódicos CAPES24, as bases que agregam muitos periódicos como a SCOPUS ou a Web of
Knowledge, contudo com custos elevados. Por outro lado os utilizadores que não têm acesso
a estes conteúdos geram a googlelização (VAIDHYANATHAN, 2011) e a Wikipediação
do conhecimento, ou seja, estes passam a ser os recursos e as estratégias base para acesso à
informação. O que é recuperado pelo google é considerado, o que não está disponível por esse
meio fica excluído do horizontes cognitivo destas comunidades.
As bibliotecas académicas que eram as instituições de referência na pesquisa, com a
expansão dos serviços Web, foram progressivamente passando a ter a sua porta de entrada
também na Web e a serem subsumidas nas lógicas de pesquisa do googlar – nas novas gerações
o googlar entrou nas rotinas básicas, face às quais nem se questionam. Contudo, a pesquisa de
conhecimento científico é um território especializado que não coincide nem se cumpre com
essa abordagem. Daí a necessidade de trazer para o espaço Web recursos especializados, em
serviços que prezem pela facilidade de pesquisa – ubiquidade, rapidez, eficácia e eficiência –
são características que nos habituamos a ter presentes nos motores de pesquisa na Web e como
tal temos expectativa de as ver presentes nos serviços de pesquisa acadêmicas. Mas enquanto
o google está agregado, nos sistemas académicos tendencialmente verificamos uma certa
dispersão o que obrigada a fazer uma mesma pesquisa em várias bases de dados.
No caso da B-on (Biblioteca de Conhecimento Online) existe o objetivo de num mesmo
serviço agregar um volume significativo de recursos científicos de editoras internacionalmente
conceituadas e, assim, dar às várias instituições portuguesas que aderiram ao consórcio o
mesmo acesso a essa informação. Contudo, este recurso tem preço, elevado, e se no início o
Estado/Ministério da Educação e Ciência assumia esse custo, agora cada instituição tem de
pagar a sua parte em função do uso.
3.3 Projeto iia – sistema de informação integrada
No âmbito do Programa Doutoral em Informação e Comunicação em Plataforma
Digitais, da Universidade de Aveiro e Universidade do Porto, em Portugal, Filipe Bento, sob
23 B-on - http://www.b-on.pt/ (acedido em 2013-09-10)
24 Portal Periódicos CAPES - http://www.periodicos.capes.gov.br/ (acedido em 2013-09-10)
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a minha orientação estudou os hábitos e expectativas da comunidade científica e académica
da Universidade de Aveiro no que diz à pesquisa de informação e presença nas redes sociais.
A partir desse estudo e da conceptualização de um modelo de pesquisa, descoberta e partilha
de informação e conhecimento foi implementado um sistema, cuja a ideia central é a de
fazer agregação de recursos/fontes e agregação de valor a partir dos usuários do mesmo. Este
sistema de pesquisa, descoberta e partilha de recursos foi designado de iia – informação
integrada da Universidade de Aveiro (UA)25.
A motivação principal que esteve na gênese da investigação que conduziu à
conceptualização e desenvolvimento do iia foi a de reforçar o papel das Bibliotecas da UA
como um espaço complementar de aprendizagem autónoma, potenciando a descoberta
e partilha de informação. E, também o facto de se terem verificado as seguintes lacunas:
dispersão da informação por várias fontes (internas e externas); ausência de um sistema de
agregação social; sistema de informação bibliográfica “fechado” e estanque e a pesquisa direta
se realizar sem componentes de descoberta (Bento & Silva, 2013).
No iia consegue-se fazer pesquisa integrada tendo indexadas fontes de diversas
naturezas. Os recursos internos da UA: Catálogo bibliográfico da Universidade de Aveiro26,
Repositório Institucional da Universidade de Aveiro27, Revistas UA de Acesso Livre28. Recursos
externos de acesso aberto: RepositórioCientífico de Acesso Aberto de Portugal~Brasil29,
NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations30, DOAJ – Directory of Open
Acess Journals31, DOAB - Directory of Open Access Books32, CiteSeerX, InTech Open - Open
Science Open Minds33, arXiv e-Prints34, PubMed Central, Springer Open, Biomed Central e
coleções especiais de cursos, dados abertos, etc. Para além de outros recursos e da informação
gerada pelo próprio uso do sistema e da participação dos usuários. Em suma, o iia integra
fontes de modo transparente, de forma a que os usuários num único local usufruam de uma
diversidade de documentos especializados, que podem ser pesquisados de forma facetada de
acordo com o perfil do usuário; gera comunidade de usuários porque se podem estabelecer
redes entre eles e entre eles e os próprios documentos que como atores sociais têm também
25 Embora ainda em fase experimental a plataforma iia está disponível em: https://iia.web.ua.pt/ (acedido em
2013-07-15)
26 http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/ (acedido em 2013-07-15)
27 http://ria.ua.pt/ (acedido em 2013-07-15)
28 http://revistas.ua.pt/ (acedido em 2013-07-15)
29 http://www.rcaap.pt/ (acedido em 2013-07-15)
30 http://www.ndltd.org/ (acedido em 2013-07-15)
31 http://www.doaj.org/ (acedido em 2013-07-15)
32 http://www.doabooks.org/ (acedido em 2013-07-15)
33 InTechOpen is a leading global publisher of Journals and Books within the fields of Science, Technology and
Medicine. - http://www.intechopen.com/ (acedido em 2013-07-15)
34 http://arxiv.org/ (acedido em 2013-07-15)
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a sua rede semântica e, deste modo, o iia potencia o desenvolvimento de capital social que
enriquece a própria comunidade.
Neste cenário propomos a designação de Pesquisa 4.0, no sentido em que estamos
face a uma dinâmica social de quatro elementos – o investigador, os documentos, os
utilizadores (seus pares, com interesses comuns) e o mapeamento semântico dos metadados
(vários milhões de registros indexados localmente). No processo de pesquisa, em plena
interação potenciada pelo sistema, estes quatro elementos geram uma rede social dinâmica,
autossustentável e com garantia de preservação futura; uma rede social não só de atores
humanos como de recursos, mas acima de tudo, de capital social e cultural (Bento & Oliveira,
2014).
O iia é uma proposta realizada a partir do estudo do caso específico da Universidade
de Aveiro, mas implementada de modo a poder ser apropriada por outras comunidades
acadêmicas.
3.4 Projeto do Conhecimento Humano
Com uma ambição mais ampla que o iia, Vaidhyanathan (2011) (p.222), inspirando-se
no Projeto do Genoma Humano, propõe a realização do Projeto do Conhecimento Humano
como uma iniciativa para organizar a informação mundial e torná-la acessível universalmente.
O Projeto do Conhecimento Humano deve ser aberto, público, global, multilíngue
e claramente delimitado. Deve ser acessível às necessidades particulares das
comunidades de usuários dotados de conhecimentos potenciais, em todas as partes do
mundo, mas também deve se engajar na criação de um sistema global que possa pôr
fim às disparidades de conhecimento que hoje encontramos, por exemplo, entre uma
criança de um vilarejo pobre na África do Sul e outra que está crescendo numa das
grandes e ricas cidades do Canadá. (VAIDHYANATHAN, 2011, p.222-223).

Este projeto vem na linha da proposta de Pierre Lévy da inteligência coletiva(LÉVY,
1997), estas propostas têm uma natureza entre a possibilidade de estarem em curso e
serem, simultaneamente, utópicas. Entre o topos das iniciativas que se vão concretizando
e contribuindo para esse sonho de todo o conhecimentos estar universalmente disponível
a toda a humanidade e a utopia de um projeto que permanentemente amplia e adia a sua
concretização plena.
As atuais bibliotecas têm um papel de semente a desempenhar num projeto desta
natureza, porque se numa primeira fase se promovesse uma rede global de bibliotecas,
integradas entre si, com um sistema de pesquisa transparente para o usuário e com os
documentos disponíveis em formato integral isso seria um passo muito importante para a
implementação do tal Projeto do Conhecimento Humano. Para além disso as bibliotecas
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podem e devem aprofundar a sua dimensão de centros de formação em competências
infocomunicacionais em ambientes digitais dos seus usuários, dando um contributo efetivo
para se saber tirar o máximo benefício do ecossistema de informação disponível.
4 Conclusões
Há uma clara ambivalência entre alargamento de fontes de informação e o estreitamento
do horizonte em que a pesquisa e o acesso à informação é realizada. Se o alargamento se
fica a dever ao estabelecimento de práticas de disponibilização de acervos de informação
institucional e a dinâmicas de consórcios interinstitucional que permite que os membros das
comunidades acadêmicas e científicas, bem como a comunidade em geral, passem a poder
aceder em regime de acesso aberto à produção científica dos seus membros (através dos
repositórios institucionais, das revista de acesso aberto, das redes sociais de investigadores,
etc.), por outro lado estamos cada vez mais prisioneiros dos algoritmos de pesquisa que
os sistemas utilizam, e a “googlelização de tudo” gera esse efeito de modo massivo. Assim,
recuperamos a informação que o google considera pertinente de acordo com os seus algoritmos
de pesquisa e ficamos presos nesse enredo.
A proposta vai no sentido de dar aos indivíduos destrezas que lhe permitam gerar
análise e espírito crítico sobre o processo e os resultados da pesquisa. Para tal é necessário
apostar de forma efetiva na alfabetização ao nível das competências de informação, que na
sociedade da comunicação parecem o parente pobre. Todos estão claramente centrados no
processo comunicacional e de interação, mas há um claro esquecimento ao nível da formação
de competências de informação: saber identificar a sua necessidade de informação; saber
formalizar essa necessidade numa “query” de pesquisa; saber escolher o serviço/plataforma
digital para suprir com qualidade essas necessidades; saber analisar a qualidade e credibilidade
das fontes de informação e da própria informação, etc. – quem ensina isto no sistema de
ensino/formal?
O desafio vai para os profissionais da ciência da informação no sentido de fazerem
sentir a necessidade de existir uma disciplina/unidade curricular transversal a todos os curso
em que as competências em informação sejam desenvolvidas. A mesma proposta é válida
para o ensino básico/fundamental e secundários (pré-universitário). Esta formação seria um
contributo fundamental ao nível acadêmico, mas também ao nível da cidadania.
A necessidade de produção de relevância que as instituições, que competem a uma
escala global por visibilidade, prestígio e financiamento, leva-as a estar atentas e presentes
num processo de abertura e “fechamento”, numa ambivalência entre disponibilização aberta
da sua produção científica e promoção dessa produção nas revistas internacionais das
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editores hegemónicas que exigem elevados pagamentos por parte de quem produz o próprio
conhecimento para aceder a este e aos meta-datas sobre o mesmo.
Se é óbvio que as tecnologias digitais alargam o acesso ao conhecimento, o processo
é cheio de ambivalências, que o tornam muitas vezes quase paradoxal. A personalização e a
datificação (Mayer-Schönberger & Cukier,2013) são a nova pharmakon, que tanto pode ser
remédio como veneno, dependendo do dose em que são utilizadas.
THE OBVIOUS TO PARADOXICAL - BREAKING THE BARRIERS IN ACCESS TO
KNOWLEDGE THROUGH THE DIGITAL TECHNOLOGIES
ABSTRACT
Considering the hyper connected society we intend to present some of the ambivalences and paradoxes
within which Internet users live, without often have the opportunity to reflect on them, but which have
a determining role in the amount and particularly in the quality of content and relationships which
they have access. The focus is on scientific and academic community, although sometimes looks up out
of this field, in that all people in their daily lives, and to exercise enlightened citizenship, need access to
information sources.From this context in which that apparently digital technologies promoting access to
information and knowledge available on a scale never seen before, will be pointed out some ambivalences
which make this process not linear and transparent.
Keywords: Information behaviour. Internet. Scientific Community. Search. Ambivalence.
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RESUMO
Apresenta-se o modelo de preservação digital distribuída proposto pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) para a preservação em rede de documentos em formato
digital produzidos por instituições de ensino e pesquisa. A estrutura da rede estabelece a transferência
e armazenamento do conteúdo de periódicos, teses, dissertações e documentos depositados em portais,
bibliotecas e repositórios digitais. O modelo sugere a implantação de redes locais usando a ferramenta
LOCKSS da Stanford University. São descritas as etapas realizadas e as que deverão ser iniciadas após o
estabelecimento da primeira rede piloto.
Palavras-chave: Preservação Digital. LOCKSS. Rede de Preservação Digital Distribuída. Ibict. Rede
Cariniana.

1 Introdução
O grande volume de informações produzidas nas instituições tornou cada vez mais
difícil a organização, guarda e disponibilidade dessa informação ao longo do tempo. Aliado a
esse aumento está a mudança na forma de apresentação da informação - do impresso ao digital
-, isto devido ao uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC). Nesse processo,
a informação digital ganha papel de destaque devido às facilidades de uso, atualização,
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disponibilidade e acesso. Porém, em meio a tantas facilidades depara-se com possibilidade
de perda devido à rápida obsolescência dos formatos, equipamentos e dos programas de
informática necessários ao acesso e visualização dos objetos digitais.
Apesar dos avanços na pesquisa sobre as estratégias de preservação digital, seus desafios
ainda não despertaram grandes interesses nas instituições de ensino e pesquisa nacionais. No
exterior, instituições com um número crescente de documentos eletrônicos para administrar,
têm buscado soluções para atender a essa nova demanda. Iniciativas que incluem diversas
organizações têm adotado novas práticas e critérios para a criação, guarda e, principalmente,
a preservação da informação, evitando assim perdas irreversíveis para o desenvolvimento
da ciência e tecnologia (C&T) nacionais. Como foi afirmado por Márdero Arellano (2009,
p. 3) “[...] a preservação digital deve ser uma preocupação dos produtores e detentores de
informação e dos responsáveis por grandes acervos de documentos em arquivos digitais”.
Na última década, o Ibict tem reconhecido a importância do estudo de soluções
apropriadas para a preservação das informações em C&T em formato digital. Essa constatação
levou a proposta atual de aquisição, desenvolvimento e implantação de uma infraestrutura
técnica e operacional que integre o Instituto com outras instituições parceiras numa rede
nacional. Uma rede de preservação distribuída salvaguardaria a produção científica do país e
permitiria a sua incorporação em iniciativas internacionais já existentes.
Apresentamos, a seguir, o trabalho do ibict com relação a construção de Rede Cariniana,
as ações tomadas na primeira fase do projeto e a importância da sua estruturação para servir
como interlocutor com a Iniciativa LOCKSS da Stanford University, do qual será seguido o
modelo de funcionamento.
2 Preservação digital no IBICT
Entende-se por preservação digital, segundo Carrare et al, (2006): o planejamento
e aplicação de recursos, métodos e tecnologias que garantam que a informação digital
permaneça sempre disponível, independente das mudanças tecnológicas. Para Ferreira
(2006, p. 20), o principal objetivo da preservação de informações em meio digital é
garantir que esses registros possam ser acessados no futuro, com a qualidade com que
foram gerados, entretanto, através de uma plataforma diferenciada da utilizada quando
eles foram criados.
Internacionalmente faz-se reconhecida a importância das parcerias na realização de
atividades de preservação digital (FEENEY, 1999; LAVOIE, 2008). Elas têm possibilitado
melhor compreensão dos benefícios no compartilhamento de custos e avaliações de esforços
não redundantes no estabelecimento de estratégias efetivas de preservação.
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O Ibict já possui ampla experiência na prospecção, absorção e customização de sistemas
baseados no modelo “Open Access”. Com vistas à ação de preservação digital, a instituição
tem tomado como objeto de interesse a adoção do software LOCKSS para o construção da
arquitetura de redes colaborativas de armazenamento e preservação das informações em C&T
a longo prazo. Desenvolvendo uma metodologia de repasse do LOCKSS, o Ibict possibilitará
a integração entre instituições detentoras desses documentos, em um ambiente padronizado e
de segurança que garanta o acesso permanente e o armazenamento monitorizado.
Desde 2002, o Ibict interessou-se por sistemas de informação que servem para a
preservação digital. Já em 2003, o instituto reuniu vários especialistas para discutir o tema da
preservação digital e a criação de um comitê. O comitê foi composto por representantes do
Ibict, Biblioteca Nacional, Programa Sociedade da Informação, Bireme, Capes, Abec, Unesco e
especialistas convidados. Foram criados vários grupos de trabalho (GTs), entre os quais estava
o de Certificação Digital. Entretanto, a iniciativa não teve prosseguimento devido a mudanças
administrativas e de diretoria.
O Ibict continuou interessado em identificar as tendências e apontar as atividades
de preservação digital que podem ser aplicadas no contexto nacional de C&T. Foram
realizados estudos sobre ferramentas para repositórios institucionais (CAFÉ et al, 2003),
concretamente, as pesquisas tiveram início mediante a avaliação das ferramentas mais
adequadas para essa finalidade. Algumas das ferramentas analisadas foram: Archimede da
Layal University Library, o CDSware do CERN, o FEDORA das Universidades de Virginia e
Cornell e o DSpace do MIT.
Para o Ibict, a preservação digital é uma oportunidade para promover a salvaguarda
dos registros da C&T no Brasil. A Rede Cariniana foi pensada para disponibilizar em uma
Rede Nacional Distribuída pacotes de software para preservar digitalmente as informações
relacionadas à C&T. Ela contribuiria para a criação de redes locais de preservação digital sob a
coordenação do Instituto.
O projeto estabelece um diálogo com parceiros institucionais para a troca de
experiências dentro e fora do país. As atividades incluem a institucionalização de políticas
de preservação digital e a criação de uma rede piloto de preservação digital de periódicos,
para, num segundo momento, estender esse serviço para outros tipos de documentos
eletrônicos.
3 Estrutura da rede cariniana
O projeto da criação de uma Rede Nacional de Preservação Digital faz parte do
Programa de Capacitação Institucional do Ibict que, na condição de uma Unidade de Pesquisa
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(UP) integrante da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) tem
como missão promover a competência, o desenvolvimento de recursos e a infraestrutura
de informação em ciência e tecnologia para a produção, socialização e integração do
conhecimento científico-tecnológico.
A criação da Rede tem como objetivo a cooperação entre as Instituições de Ensino e suas
respectivas bibliotecas, com a finalidade de garantir o acesso continuado em longo prazo dos
conteúdos armazenados digitalmente.
O desenvolvimento e estruturação da Rede Nacional de Preservação Digital pretende
seguir as informações e diretrizes de uma ferramenta de código aberto, o LOCKSS (Lotsof
Copies Keep Stuff Safe) que significa “muitas cópias mantêm as coisas salvas”. Será uma rede
com funcionamento distribuído, donde mais de uma instituição assumem a responsabilidade
pela coleta, guarda, preservação e disponibilidade das informações digitais técnicas científicas
resultantes de estudos e pesquisas científicas.
3.1 LOCKSS
Dentre as características da ferramenta selecionada para a implantação da Rede
Cariniana, merecem destaque as seguintes: é um software livre, tem por base a tecnologia da
Association of Computing Machinery e os requisitos do OAIS e oferece uma infra-estrutura
descentralizada de preservação digital. O software LOCKSS funciona construindo uma rede de
cooperação e compartilhamento de recursos bibliográficos. Portanto, para que um documento
eletrônico possa ser preservado pelo sistema, é necessário que, pelo menos, seis instituições
tenham interesse em salvaguardar o material.
O LOCKSS surgiu como uma resposta ao problema da preservação digital, uma
vez que preserva o conteúdo intelectual de documentos de todos os gêneros e formatos em
meio digital. Ele foi desenvolvido para que os bibliotecários pudessem: adquirir, preservar e
disponibilizar cópias de artigos de periódicos eletrônicos utilizando o computador: “o sistema
é análogo às bibliotecas que com seus prédios, prateleiras e arquivos, obtêm, preservam e
disponibilizam periódicos em papel” (LOCKSS, 2008).
Um dos objetivos do projeto LOCKSS é minimizar a perda de registros criados em
meio digital por meio da clonagem e do armazenamento distribuído de conteúdo replicado
em lugares seguros, distribuídos a longo prazo. Nas redes LOCKSS, a Internet é utilizada
como ferramenta para que as “caixas” LOCKSS, constantemente, verifiquem a coerência
informacional entre as cópias armazenadas. A adoção do software em diversas iniciativas
internacionais fez dele uma alternativa para as bibliotecas colecionarem, armazenarem,
preservarem e oferecerem acesso ao conteúdo em cópias autorizadas.
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3.2 Rede cariniana
A arquitetura proposta para a Rede Cariniana está baseada em estratégias de replicação.
Considerada como uma rede distribuída, o objetivo principal é armazenar dados de forma
a garantir a integridade destes dados por longo prazo. As instituições participantes devem
adotar políticas e estabelecer uma infraestrutura tecnológica em concordância com o modelo
LOCKSS.
A Rede Cariniana estará constituída por sub-redes de conteúdos e entidades relacionadas
com produtos e serviços ofertados pelo Ibict, como apresentada na imagem abaixo:
Figura 1: Conteúdos, Serviços e Entidades da Rede Cariniana

		

•

Fonte: Rede Cariniana.

Sub-rede de Periódicos Eletrônicos de Acesso Livre - formada por instituições de ensino
superior pública que tenham publicações eletrônicas de acesso livre e que usam o Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas - SEER;

•

Sub-rede de Teses e Dissertações - formada por instituições de ensino superior pública
que possuem Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD;

•

Sub-rede de Livros Eletrônicos - formada pelos livros eletrônicos disponibilizado no
portal do livro eletrônico do Ibict;

•

Sub-rede das Unidades de Pesquisas do MCTI - formada pela documentação técnicocientifica produzida pelas Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação.
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Com essas quatro primeiras sub-redes espera-se contar com equipes de profissionais das
bibliotecas e centros de informação das instituições de ensino superior, editoras e unidades
de pesquisas do MCTI. Com isso, a capacidade de construir acervos locais de periódicos de
acesso restrito ou aberto é restaurada pelo LOCKSS, construindo acervos locais de periódicos
eletrônicos e permitindo que os bibliotecários de cada instituição assumam a custódia de
preservar o acesso a estes materiais.
4 Implantação da rede cariniana
As atividades desenvolvidas para a implementação da Rede Nacional podem ser dividas
em etapas, como descritas a seguir:
•

ETAPA I: PROSPECÇÃO E INSTALAÇÃO –realização de pesquisa bibliográfica sobre
a preservação digital; elaboração da documentação para fundamentação da política
de preservação da Rede de Preservação Digital; definição da versão final da política de
preservação a ser adotada pelo Ibict e usada na rede de Preservação; estudo prospectivo
de soluções tecnológicas e análise de funcionamento gerencial; definição das parcerias e
condições de trabalho para implementação do projeto piloto do sistema; elaboração de
manuais para os responsáveis pelo gerenciamento da solução tecnológica nas bibliotecas e
publicações participantes do projeto piloto.

•

ETAPA II: VERSÃO PILOTO DA PRIMEIRA SUB-REDE - testes internos da versão piloto da rede; monitoramento dos testes e dos ajustes técnicos da versão preliminar para uso
nas instituições de pesquisa participantes e nos periódicos a serem preservados; compartilhamento das informações sobre os testes do sistema e análise das sugestões de fluxo; repasse
de informações sobre requisitos gerenciais a serem estabelecidos na ferramenta para as instituições participantes; treinamento de bibliotecários responsáveis e editores de periódicos a
participar do projeto piloto; avaliação final do projeto piloto e dos ajustes realizados.

•

ETAPA III: IMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA SUB-REDE DE PRESERVAÇÃO DIGITAL - Elaboração do guia oficial da plataforma escolhida; compartilhamento de informações sobre o fluxo da ferramenta para funcionamento da Rede Nacional de Preservação; monitoramento do funcionamento da Rede e atendimento aos usuários responsáveis
pela manutenção do sistema.

5 Funcionamento da rede
As bibliotecas cooperantes terão um equipamento de preservação digital denominada
“caixa”, a partir da instalação em um computador de baixo custo sob a responsabilidade de
58

Rede cariniana
uma equipe local formada por um bibliotecário e um técnico de informática. Tal “caixa” pode
ser definida como o local onde ficam armazenados os conteúdos coletados diretamente dos
sites dos periódicos, bibliotecas ou repositórios digitais.
As Caixas desempenham as seguintes funções, a saber:
a) coletam conteúdo dos websites que elas acessam usando um web crawler similar àqueles
usados pelas ferramentas de busca;
b) comparam continuamente o conteúdo que havia coletado com o mesmo conteúdo
coletado por outras “caixas” e repara algumas diferenças;
c) atuam como um web proxy ou cache, provendo browsers na comunidade de bibliotecas
com acesso ao conteúdo coletado ou ao conteúdo preservado conforme ao tipo de acesso
apropriado;
d) oferecem uma interface administrativa baseada na web, que possibilita ao pessoal da
biblioteca selecionar novos conteúdos para preservação, monitorar o estado dos acervos
que estão sendo preservados e controlar o acesso.

É importante ressaltar que para todos os tipos de conteúdos, antes que uma “caixa”os
colete, deve ser concedida permissão para que o sistema preserve esses conteúdos. Eles podem
fazer isto adicionando uma página ao site do periódico, biblioteca ou repositório digital
contendo uma declaração de permissão e links para as edições dos periódicos e das coleções
como eles são publicados; o reconhecimento é executado utilizando um plugin, que é uma
lista de parâmetros específicos para cada plataforma de publicação. Tal plugin é distribuído
automaticamente para as Caixas autorizadas.
6 Considerações finais
Haja vista a impossibilidade de se fazer a preservação centralizada de toda a informação
científica, produzida por vários pesquisadores em várias instituições, a preservação distribuída
se apresenta como uma solução, no sentido de que a informação científica esteja guardada
em vários locais, protegida e segura dos acidentes que possam vir acontecer (erros humanos,
intencionais ou não, falhas tecnológicas, incêndios e/ou acidentes causados por fenômenos da
natureza).
Em uma rede de preservação distribuída, os custos que envolvem as instalações podem
ser considerados baixos se compararmos aos que as bibliotecas normalmente pagam para
ter acesso aos periódicos eletrônicos no ambiente online, com efeito de locação do conteúdo
publicado pelas editoras. Pode-se mencionar ainda o cancelamento de uma assinatura ou
quando um editor impede, por qualquer motivo, o acesso ao conteúdo, aspectos que podem
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representar fatores prejudiciais ao desenvolvimento das coleções, por desencadear a perda do
acesso às edições anteriores e correntes.
A adoção do LOCKSS pode ser considerada uma alternativa viável para reduzir os custos
das instituições individuais, sobretudo se considerarmos a realidade brasileira, visto que existe
uma grande quantidade de universidades, institutos de pesquisa, órgãos do Governo e outras
instituições afins que podem se beneficiar dos mesmos serviços.
Com a utilização do LOCKSS na Rede Cariniana, o material armazenado em uma Caixa
LOCKSS local permanece disponível para os membros das comunidades locais das outras
caixas que formam uma sub-rede. Portanto, os benefícios em relação ao controle local sobre as
escolhas da coleção superam os custos de manutenção do equipamento do sistema e os custos
com o gerenciamento das coleções podem vir a ser igualmente mais acessíveis.
A participação do Ibict no Programa LOCKSS representa uma contribuição significativa
para a informação no Brasil, no momento em que ele habilitaria à Rede Cariniana para
preservar também o conteúdo de revistas internacionais das instituições participantes da
Rede Internacional. O país não dispõe de iniciativa deste porte e nenhuma instituição tem
manifestado interesse em serviços desta envergadura.
O estabelecimento da Rede Cariniana significará a inserção do Brasil em projetos
internacionais de instituições de ensino e pesquisa e de editoras que procuram seguir critérios
e padrões de preservação, adotando novos modelos de negócios na administração de recursos
e serviços de informação em formato eletrônico.

CARINIANA NETWORK:
a digital preservation distributed model for Brazil
ABSTRACT
It presents the model of distributed digital preservation proposed by the Brazilian Institute of Information
Science and Technology (Ibict) for the preservation of digital documents produced by universities and
research institutions. The network structure provides the transfer and storage of contents of journals,
theses, dissertations and documents deposited in portals, digital libraries and repositories. The model
suggests the establishment of local networks using LOCKSS, the tool from Stanford University. The steps
taken and those to be initiated after the establishment of the first pilot network are described.
Keywords: Digital Preservation. LOCKSS. Digital Preservation Distribute Network. Ibict. Cariniana
Network.
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RESUMO
Tem como objetivo verificar por meio da revisão de literatura os avanços do Movimento de Acesso
Aberto, com suas estratégias e aplicações tecnológicas, em direção à superação das barreiras que impedem
o acesso ao conhecimento. Faz um balanço dos últimos dez anos de existência do Movimento do Acesso
Aberto destacando os desafios e tendências a partir das visões de Harnad, Guédon, entre outros.
Palavras-chave: Acesso Aberto. Comunicação. Acesso ao conhecimento. Produção científica.

1 Introdução
O tema da mesa do dia que trata do “Acesso ao conhecimento: quebra das barreiras por
meio de tecnologias digitais” pode sugerir que finalmente foram superadas as barreiras que
impediam o acesso ao conhecimento graças ao auxílio das tecnologias digitais. Ainda que
tenhamos alcançado um novo estágio de acesso amplo ao conhecimento científico, perduram
algumas barreiras que impedem o acesso irrestrito e ilimitado.
Quando olhamos para trás, é possível identificar iniciativas precursoras que buscaram
nas tecnologias digitais as soluções possíveis para promover o acesso ao conhecimento
científico.
De fato, quando surgiu o acesso aberto em 2001, Harnad afirmou que “O acesso aberto
não é [sic] uma reação ao problema dos preços e acesso aos periódicos e sim uma reação às
novas possibilidades abertas pela internet” (HARNAD, 2005, grifo nosso).
A Declaração de Budapeste (2002), que é o marco inicial do Movimento do Acesso
Aberto, também dá um destaque em seu manifesto sobre a importância das tecnologias para
possibilitar o acesso amplo e gratuito ao conhecimento científico.
Uma antiga tradição e uma nova tecnologia convergiram para tornar possível um
avanço histórico. A antiga tradição é a disposição de cientistas e acadêmicos em
publicar o fruto de suas pesquisas sem remuneração. A nova tecnologia é a internet. O
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avanço histórico que eles possibilitam é a distribuição da literatura acadêmica arbitrada
por toda a extensão do globo e o acesso totalmente irrestrito e gratuito. Desfazer as
barreiras que impedem o acesso a esta literatura irá acelerar a pesquisa, fortalecer a
educação e difundir o conhecimento de maneira geral (BUDAPEST..., 2002).

Assim, em um certo sentido, é possível atribuir ao Movimento do Acesso Aberto
o mérito de ter exercido grandes influências no sistema de comunicação e produção
científica promovendo a transição dos canais impressos para o digital graças às duas grandes
inovações: a internet e às aplicações tecnológicas desenvolvidas pela Iniciativa de Arquivos
Abertos que viabilizaram a infraestrutura necessária para sustentar a base do Movimento de
Acesso Aberto.
Os primeiros passos da Iniciativa de Arquivos Abertos ocorreu anos antes de surgir o
Movimento de Acesso Aberto. Em fórum realizado entre os dias 21 e 22 de outubro de 1999,
que passou a ser conhecido por Convenção de Santa Fé, foi estabelecida a distinção entre
provedores de dados (representada pelas publicações científicas online e repositórios) e
provedores de serviços de dados, funcionando como um grande catálogo coletivo. Cabe ao
provedor de serviços de dados permitir a busca integrada em diferentes provedores de dados
por meio do mecanismo de coleta de metadados dos diversos provedores de dados viabilizado
por um protocolo de intercâmbio (WEITZEL, 2006a).
Durante a Convenção de Santa Fé foi realizado um teste bem sucedido com um
protótipo que permitiu o funcionamento e estabelecimento da infraestrutura que se tornou um
modelo para a organização, disseminação e acesso da produção científica mundial (WEITZEL,
2006b, p.117-122). A partir disso, foram estabelecidas uma série de estratégias mundialmente
difundidas por meio das chamadas Declarações 3Bs - Declarações de Budapeste (2002), de
Bethesda (2003) e de Berlim (2003) - para garantir a legitimidade necessária para a transição
do ambiente impresso para o digital no âmbito da produção científica.
Assim, o objetivo dessa apresentação é verificar por meio da revisão de literatura

os

avanços do Movimento de Acesso Aberto, com suas estratégias e aplicações tecnológicas,
em direção à superação das barreiras que impedem o acesso ao conhecimento focando nos
últimos dez anos de existência bem como seus maiores desafios e tendências.
2 Propostas históricas para re-estruturação da comunicação e produção científica
Os problemas seculares que envolvem a comunicação e produção científica que vão
desde a dispersão da informação à explosão informacional incluindo os atrasos na avaliação
de submissões e na publicação (principalmente de artigos), bem como os altos preços de
assinaturas de periódicos e de bases de dados, entre outros obstáculos à rápida disseminação
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da informação, estimularam a busca de soluções para o acesso ao conhecimento científico por
diversos pesquisadores ao longo da história da ciência.
Dentre as propostas de reforma do sistema de publicação científica apresentadas na
literatura sobre comunicação científica destacam-se três, selecionadas aqui para exemplificar
a busca de soluções para os problemas de acesso ao conhecimento científico por meio de
novas aplicações tecnológicas: a) Proposta de John D. Bernal entre a década de 1930 e 1940;
b) Proposta de Garvey e Gottfredson na década de 1970; c) Proposta Subversiva de Harnad na
década de 1990.
a) Proposta de John D. Bernal
Em sua clássica obra The Social Function of Science Bernal (1939) já chamava a atenção
da comunidade científica para a iminente ruptura do sistema de publicação científica tendo em
vista a explosão informacional e a ausência de tecnologia para lidar com o problema:
Na antiga ideia de ciência, era somente a comunicação o único elo entre cientistas.
Hoje a grande quantidade de informação tornou sua difusão um enorme problema, no
qual a maquinaria existente não está à altura... Conforme foi mostrado antes, isto é
incrivelmente incômodo e destrutivo e o sistema corre o risco de ruptura (BERNAL,
1939 apud MILNE, 1999, grifo nosso).

Durante a Conferência sobre a Informação Científica da Royal Society em 1948
Bernal submeteu um trabalho em que continha a sua proposta para lidar com a explosão
informacional na qual apresentou um plano provisório para a distribuição central de artigos
científicos. A proposta era tão inovadora que provocou a hostilidade dos participantes a ponto
de seu trabalho ser retirado da Conferência (EAST, 1998).
Mas suas ideias não pereceram e está presente nas propostas de outros pesquisadores nas
décadas subsequentes, especialmente quando consideram a cultura do pre-print para reformar
o sistema de publicação científica.
b) Wilfred D. Garvey e S. D. Gottfredson
Garvey e Gottfredson (1976) apresentam nesse artigo a ideia do sistema integrado
de periódicos para submissão de pré-prints muito semelhante à proposta de Bernal. Garvey
e Gottfredson defendiam a cultura do pré-print como solução para evitar a proliferação de
artigos somente para cumprimento de formalidades. Essa alteração estrutural proporcionaria
a consolidação de uma área a partir de um único artigo de periódico e vários pre-prints. A
proposta dos autores também não foi implementada.
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c) Proposta Subversiva de Harnad
Harnad conclamou os pesquisadores a criar espaços alternativos para disseminação
das publicações científicas, em forma de pre-prints, por meio da web para que fossem livres
das cobranças pelo acesso (OAKSON; O’DONNELL, 1995). Sua proposta, apesar de muito
questionada pela comunidade científica, apresentou o grande potencial necessário para alterar
de fato a cadeia de produção da literatura científica na web em razão das tecnologias digitais
existentes e do surgimento, posteriormente, da Iniciativa de Arquivos Abertos e do Movimento
do Acesso Aberto. O acesso aberto está baseado no princípio de que o conhecimento é
formado pela comunicação comum e científica como se fosse uma grande conversa: quanto
mais aberta for com divergentes vozes, mais efetiva ela será. A lógica do Acesso aberto é
orientada pelo acesso livre aos resultados de pesquisa financiados com recursos públicos. É
dessa forma que 335 instituições de pesquisa e agências de financiamento do mundo adotaram
uma política mandatória a fim de garantir que os resultados de pesquisa fossem depositados
em um repositório (GIGLIA; HARNAD, 2012).
Dentre os aspectos comuns entre as três propostas apresentadas destaca-se o desejo dos
pesquisadores em realizar uma reforma estrutural no sistema de comunicação e produção
científica. O enfoque das propostas convergiram no processo de produção científica
envolvendo especialmente os artigos de periódicos e os pré-prints. No entanto, conforme
visto, a inovação e a re-estruturação do sistema somente chega quando surgem as tecnologias e
aplicações para sustentá-las.
3 Balanço do movimento do acesso aberto: desafios e atrasos
De acordo com Guédon (2010, p. 46) o Movimento de Acesso Aberto inicia sua
“espantosa jornada” a partir de 2001 com a convocação de uma “assembleia em Budapeste, nos
primeiros dias de dezembro de 2001, pelo programa de informações do Instituto Sociedade
Aberta (Open Society Institute - OSI)” e, em seguida, com a publicação da Declaração
de Budapeste em 14 de fevereiro de 2002 pelo Instituto de Acesso Aberto de Budapeste
(Budapest Open Access Initiative - BOAI). A importância do manifesto, que tem entre seus
dezesseis signatários o próprio Jean-Claude Guédon, Stevan Harnad e Peter Suber, está na
sua proposta de “Movimento de Acesso Aberto envolve muitos atores diferentes, cada um
com seu ponto de vista particular em distintos níveis, âmbitos e países” (GUÉDON, 2010,
p. 47), baseada fortemente no auto-arquivamento de artigos de periódicos e na produção de
uma nova geração de periódicos de acesso aberto (BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE,
2002), respectivamente, as vias verde e dourada (HARNAD, 2004), como passaram a ser
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denominadas as estratégias para se alcançar 100% de acesso gratuito à produção científica no
mundo.
Dez anos depois da publicação da Declaração de Budapeste, Harnad faz um balanço
do Movimento do Acesso Aberto e Guédon, um pouco antes, apresenta suas críticas ao
movimento. Outros pesquisadores, também fazem suas considerações e foram destacadas as
suas visões sobre os desafios e tendências do Movimento de Acesso Aberto na atualidade.
a) Visão de Harnad
Ao fazer um balanço do Movimento de Acesso Aberto, Harnad avalia que uma das
maiores realizações do movimento é atribuída à criação dos repositórios institucionais e à
adoção dos mandatos por instituições e agências de financiamento para neles depositarem. Em
contrapartida, considera que a maior frustração tem sido além do baixo e lento crescimento
do número de mandatos adotados ao redor do mundo (que cresce a uma taxa de 1% ao ano),
a adoção de mandatos pouco efetivos, que atrasam as conquistas do movimento e distraem a
comunidade científica da via verde – a estratégia principal do Movimento do Acesso Aberto
(HARNAD; POYNDER, 2012).
Harnad está se referindo ao controverso Relatório Finch de junho de 2012 (FINCH,
2012) e à revisão da política do Research Council do Reino Unido (UNITED KINGTON,
2012) de julho de 2012. O relatório Finch, como ficou conhecido, foi produzido por Dame
Janet Finch da Universidade de Manchester (Reino Unido) e apresentado no Comitê de
Ciência e Tecnologia da House of Lords do Reino Unido o qual influenciou a nova política do
Research Council do Reino Unido (RCUK).
Na visão de Harnad o relatório recomenda o abandono da via verde e dos mandatos de
acesso aberto verde em prol do financiamento e valorização da via dourada por meio de pagamento
de taxas aos editores para promoverem o acesso aberto dourado (HARNAD; POYNDER, 2012).
Além disso, caberia também ao governo do Reino Unido cobrir os custos de acesso àqueles títulos
que não fossem ainda de acesso aberto dourado pagando as taxas para manter um site nacional
com títulos licenciados nos moldes do que existe no Brasil financiado pela Capes.
Esse modelo tem sido denominado por Harnad com Acesso Aberto Dourado Híbrido
uma vez que é preciso pagar pelo custo de processamento do artigo (Article Processing Charge
- APC) em valores que variam entre mil a 6 mil dólares por artigo. Para Harnad são políticas
que visam o rebaixamento da via verde a backup ou a uma “redundância” já que nesse modelo
os repositórios institucionais desempenhariam um papel secundário e reduzido a fim de
prover acesso a dados de pesquisa e a literatura cinzenta e também para apoiar a preservação
digital.
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Para Harnad o “rompante” de pessoas influentes em relação aos direitos do cidadão de
ter acesso à produção científica esconde as verdadeiras intenções. A chamada “febre dourada”
ou “febre do ouro” traduz a visão que o líder do Movimento de Acesso Aberto possui sobre
políticas adotadas no Reino Unido para a via dourada cujo maior objetivo é criar mecanismos
para aumentar os rendimentos dos editores.
Trata-se de um modelo que desencoraja outros países a adotar políticas de acesso aberto
pois além de cada país ter que arcar com os custos do APC sozinho, distorce o real significado
da filosofia do acesso aberto. Para o autor, esse modelo é um exemplo que não deve ser seguido
e marca o fim da liderança do Reino Unido no movimento do Acesso Aberto (GIGLIA,
HARNAD, 2012; HARNAD; POYNDER, 2012).
b) Visão de Guédon
Nos primeiros anos de existência do Movimento do Acesso Aberto, Guédon (2004)
havia sinalizado alguns problemas relacionados com a via verde dentre os quais destacase a sua percepção de que a via verde era totalmente dependente do depósito dos autores
gerando uma estratégia incompleta e inconveniente. Embora seus pontos de vista tenham
sido largamente criticados por Harnad e outros (2004), algumas das questões levantadas por
Guédon perduraram indicando algumas fragilidades do Movimento do Acesso Aberto as quais
foram revistas por ele em texto de 2010 – poucos anos antes da divulgação dos resultados do
Relatório Finch.
Guédon (2010, p. 22) avalia que a estrutura do poder científico foi afetada pelo Acesso
Aberto, mas que suas estratégias, para obter êxito, devem considerar essa estrutura. Novamente
o autor chama a atenção para a necessidade de rever ou de estabelecer novas estratégias para
superar os problemas recorrentes.
“É difícil imaginar, a não ser retoricamente, como a defesa do OA pode ser separada
da busca por uma estruturação diferente do poder da ciência. Essa questão é particularmente
importante para países emergentes e em desenvolvimento” (GUÉDON, 2010, p. 22). O autor
acredita que a estrutura atual do poder científico separa a ciência produzida por países ricos
– representada pela ciência predominante ou central (mainstream) – da ciência periférica
produzida pelos países em desenvolvimento e pobres. Tendo em vista que seus pesquisadores
não conseguem ter seus artigos publicados em periódicos de alto padrão, seja pela
concorrência internacional, seja pelos recursos financeiros necessários para publicar nessas
revistas, os repositórios se apresentam como um instrumento indispensável para os países que
produzem ciência periférica pois podem garantir visibilidade e impacto dos resultados de suas
pesquisas. Guédon, está se referindo às tendências da via dourada que vem ocorrendo desde
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o seu início em que o autor ou a instituição de origem paga para os editores publicarem seus
artigos, após aprovação no processo de revisão de pares, em títulos de periódicos dourados.
Como consequência, a estrutura do poder científico se mantém cada vez mais fortalecida sem,
de fato, superar as barreiras do acesso ao conhecimento.
Em outras palavras, no estágio atual, os repositórios institucionais, aliados ao Google
Acadêmico e ao OAIster podem ter alguma utilidade para os cientistas e os acadêmicos
de instituições pobres, mas não auxiliam os colegas de instituições ricas com o acesso
profícuo e subsidiado à literatura. Ademais, em suas condições de hoje, os repositórios
oferecem pouquíssimos incentivos ao pesquisador no que diz respeito à autoridade e
ao prestígio. Em países pobres, mantêm intacta a dificuldade de publicar em revistas
centrais e não ajudam em nada a superação de barreiras que determinam a divisão de
conhecimentos que, no momento, aflige a humanidade (GUÉDON, 2010, p. 71).

Para que ocorra alguma mudança Guédon defende que as estratégias do Movimento
do Acesso Aberto devem considerar a estrutura do poder científico nos termos definidos
por Bourdieu em seu célebre texto sobre o campo científico uma vez que, conforme visto,
a estrutura do poder científico é claramente afetada pelo Acesso Aberto. As principais
evidências disso é que já houve uma melhoria no funcionamento do sistema mundial da
ciência bem como o aprimoramento da infraestrutura de comunicação. Mas, para corrigir as
injustiças que se apresentam sob a forma de barreiras para o acesso ao conhecimento ainda é
preciso mais. Guédon acredita que a defesa do Acesso Aberto deve perpassar pela busca por
uma estruturação de poder da ciência diferente da existente a qual tem sido cada vez mais
oligárquica (GUÉDON, 2010, p. 73).
Para Guédon (2010) muitos problemas ocorrem porque o “Movimento de Acesso Aberto
envolve muitos atores diferentes, cada um com seu ponto de vista particular” de forma que
os “debates estão marcados pelo complexo cruzamento de várias formas de discurso” que
muitas vezes não se encontram e neglicenciam uma série de questões desde a necessidade
de discussões sobre subsídios e financiamento do Acesso Aberto à dependência de políticas
institucionais consolidadas para se alcançar bons resultados.
Guédon (2010, p. 73) conclui sua visão sobre o Movimento do Acesso Aberto
defendendo a sua importância, sem, contudo, deixar de apresentar o que considera
insuficiente, conforme visto, para alcançar o seu êxito.
c) Visão de outros pesquisadores
Essas questões destacadas por Harnad e Guédon, de certa forma, encontram ressonância
com o momento atual denominado por Houghton e Swan (2013) como pós-Finch.
Preocupados com a via Verde, os autores apresentam resultados de pesquisas de 2009 e 2012
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com dados atualizados para demonstrar que a relação custo-benefício da via verde é maior que
a da via dourada. As pesquisas também evidenciaram que a disseminação dos resultados de
pesquisa via Acesso Aberto poderia ter maior relação de custo-benefício que as publicações
disponíveis apenas por meio de assinaturas ou pagamentos – excluindo-se os benefícios
evidentes do acesso gratuito mundial.
Aliado a esse cenário, há outras tendências que defendem mudanças estruturais do
sistema de produção científica tendo em vista as possibilidades das tecnologias e a estrutura de
poder da Ciência dentre as quais duas foram destacadas da literatura consultada:
a) Jason Hoyt e Peter Binfield (2013), co-fundadores do J Peer e J Peer Preprints, tal
como Guédon, também consideram a via verde e dourada limitadas, e acreditam que essas
estratégias não conseguiram alcançar seus objetivos de forma barata, rápida e ampla. Cada
vez mais são necessárias altas taxas para financiar a via dourada além da desvantagem dos
embargos cada vez maiores para a via verde. Os autores defendem a cultura dos pré-prints em
lugar de artigos de periódicos e acreditam que assim as verbas destinadas para publicar seriam
poupadas. Recomendam que cada área tenha o “seu” Arxiv.org, considerado um modelo bem
sucedido de repositório temático, sobretudo em relação aos custos e financiamento, o qual
também é reconhecido por sua cultura de pré-prints.
b) Byrnes e outros (2013) defendem a mudança em quatro pilares do Sistema de
Publicação Cientifica: a ampliação da definição dos produtos científicos a fim de incluir blogs,
dados de pesquisa, pré-prints, etc. e não apenas artigos de periódicos; Acesso aberto imediato
para algumas versões desses produtos; revisão de pares pública e aberta; reconhecimento da
quantidade e qualidade das contribuições dos pesquisadores para o processo de comunicação
científica incluindo a revisão de pares.
O clamor dos pesquisadores evidenciam o que Guédon destacou como sendo o
produto de várias formas de discurso sem, contudo, se encontrarem. Nesse sentido, é
possível verificar pelo menos quatro correntes da via verde na atualidade as quais podemos
resumir em: Clássica, Neoclássica, Reformista e Comercial. Na versão clássica está a defesa
do Movimento de Acesso Aberto tal como foi estabelecido em suas origens e tem Harnad
como seu maior defensor. Na neoclássica, está a proposta representada por Guédon, na qual
é preciso uma reforma na estrutura de poder científico para que o Acesso Aberto supere
suas limitações e enfrentem as barreiras de acesso ao conhecimento. Na versão reformista
estão os pesquisadores que desejam reformas pontuais, mas que de alguma forma influencia
a estrutura do poder científico nos termos de Guédon, tal como o reconhecimento de novos
produtos científicos, revisão de pares aberta, entre outras propostas. A Comercial se refere à
“monetarização” do acesso aberto, tendência que se fortaleceu com o Relatório Finch e a nova
política do RCUK.
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4 Considerações finais
Harnad (GIGLIA; HARNAD, 2012; HARNAD; POYNDER, 2012), Guédon (2004, 2010),
Houghton e Swan (2013) são unânimes em afirmar que de alguma forma o Movimento de
Acesso Aberto trouxe benefícios para promoção do acesso irrestrito e amplo ao conhecimento
científico para a sociedade como um todo. Por outro lado esses autores aliados a outros tais
como Hoyt e Blinfied (2013) e Byrnes e outros (2013) reconhecem que as estratégias precisam
aprimoradas, ora para fortalecer a via verde, ora para sugerir mudanças na estrutura do poder
da ciência e ainda para se obter um melhor aproveitamento das tecnologias para mudar e
evoluir o sistema de publicação científica atual conforme visto.
Dentre as principais tendências observadas, nem todas as mais desejadas, referem-se:
a)

à monetarização do acesso aberto como forma de financiamento e subsidio governamental.
Para a liderança da corrente clássica, essa visão promove atrasos no desenvolvimento da
via verde que é dependente de políticas mandatórias de universidades e institutos de
pesquisa bem como de agências financiadoras.

b)

ao retorno das propostas que valorizam a cultura do pré-print como forma de promover o
acesso amplo, gratuito e rápido sem aumentar os custos de publicação a qual requer uma
mudança radical no sistema de publicação científica;

c)

à valorização da revisão de pares pública e transparente, o qual afeta, de alguma forma, a
estrutura de poder entre pesquisadores.

d)

ao aumento de debates sobre os custos e benefícios das Vias Verde e Dourada após o Relatório
Finch retomando as questões sobre financiamento das estratégias do acesso aberto.
Dentre os maiores desafios para o Movimento do Acesso Aberto destacamos a

necessidade de os países envolvidos elaborar políticas públicas para estabelecer um plano para
promover o acesso ao conhecimento científico em larga escala a fim de superar as barreiras
que ainda persistem. É desejável que esse plano esteja de acordo com diretrizes internacionais
de organismos igualmente internacionais tais como UNESCO, por exemplo.
A literatura recente também aponta para a necessidade de estudos dedicados à
comunicação científica de forma trazer subsídios para o avanço e desenvolvimento do
Movimento de Acesso Aberto. Questões sobre revisão de pares e alternativas para os produtos
científicos para além dos artigos de periódicos, por exemplo, requer análises dos estudiosos
bem como fóruns para debates em âmbito internacional para que se vislumbre as melhores
estratégias para pensar a reestruturação do sistema de comunicação e produção científica.
Apesar de muito ter sido conquistado, especialmente por meio de tecnologias digitais,
os desafios que envolvem a superação de barreiras para promover o acesso ao conhecimento
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científico estão vinculados totalmente às questões políticas e econômicas exigindo, portanto,
ações concentradas de toda a sociedade.

OPEN ACCESS: a decade later
ABSTRACT
Aims to verify through literature review the progress of the Open Access Movement, with its strategies
and technological applications, towards overcoming of the barriers to access to knowledge. Takes stock of
the past ten years of the Open Access Movement highlighting the challenges and trends from visions of
Harnad, Guédon, among others.
Keywords: Open Access. Communication. Knowledge Access. Scientific production.
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RESUMO
O novo ouro preto encontra-se nos data center que aguardam e computam a vida social e relacional de
bilhões de seres humanos, determinando a centralidade dos conteúdos digitais para a esfera económica
e política contemporânea. As Media Companies e os seus inúmeros parceiros proporcionam, através das
suas heterogéneas e aparentemente alheias atividades, a proliferação duma grande quantidade de dados
a serem produzidos, coletados e correlacionados. Produzir valor na infosfera contemporânea requer
uma grande força atrativa e disponibilidade em registar e espalhar dados digitais, a “datificação” tornase assim o novo horizonte de valor das estratégias de desintermediação. Os algoritmos informáticos
têm o objetivo de transformar o processo e o resultado de qualquer operação on-line em automatismos,
iludindo na transparência democrática dos seus processos.
Palavras-chave: Datificação. Obscurantismo 2.0. Automatismo. Ranking e Rating.

1 Quando o mito da transparência torna tudo obscuro
Partilhamos uma maneira de pensar a transparência como algo que paradoxalmente
acaba para confundir-se com o obscurantismo ou a obscenidade. Uma tendência cultural que,
de facto, tende imaginar a transparência como sinônimo de espontaneidade e como sintoma
de veridicidade, desenvolvendo uma cadeia de associações conceituais que levam até prefigurar
uma visão da democracia e da vida em comum assente em uma perspetiva de compatidade
autoevidente. Esta maneira superficial de promover uma cultura da transparência sem filtros
nem sombras, vira assim no seu contrário, em uma retórica obscurantista.
A transparência não é a nudez, embora a mesma noção de nudez seja ambígua,
remetendo sempre para diversas maneiras de figurar de forma técnica e estética a exposição,
a autoperceção e a receção do corpo nu. Todavia, a noção de transparência que aqui interessa
destacar vem da experiência da luz que transita, atravessa, filtra para um objeto que é ao
mesmo tempo espesso e invisível, material e diáfano, resistente e delicado. É transparente
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aquele objeto cristalino que proporciona este atravessamento da luz, que interpõe-se dentro de
um processo límpido e concreto de transmissão luminosa e perceção ótica.
A transparência é, portanto, um fenômeno enigmático de intermediação, é o efeito de
uma articulação entre elementos que implicam uma receção e uma descodificação competente
e sensível às várias estratificações materiais e simbólicas presentes na passagem informacional.
É o efeito de um artifício e de um dispositivo encantador, mas que não deve ser confundido
com a magia ou com a ausência de uma mediação. Neste sentido, como assinalado por Mario
Perniola no seu livro Disgusti (1998), foi no Renascentismo que a experiência da transparência
emergiu como associada a uma beleza dinâmica e subtil chamada de “graça”.
A experiência da graça, todavia, não remete para uma condição de paz e de harmonia,
mas para uma estratégia defensiva: o vidro e o cristal têm uma resistência e uma vida mais
duradoura do chumbo, e a sua delicadeza aposta polemicamente no respeito, na força e na
delicadeza da cultura.
Ao mesmo tempo, num sentido mais social, foi com George Simmel que a noção de
transparência ganhou o sentido de discrição. Como é referido por Perniola, para o sociólogo
austríaco qualquer relação social fica mais sólida quanto mais assentar numa reserva
circunspeta. Para favorecer bons relacionamentos e propiciar a comunicação interpessoal é
fundamental filtrar as informações necessárias e relacionadas à especificidade da relação em
causa. Querer saber tudo e de imediato prejudicaria as experiências da intermediação e do
transito remetidas pelo fenômeno discreto da transparência.
Na atualidade nos deparamos com a ideologia da transparência, e de facto as metáforas
do acesso direto à comunicação, da visibilidade omnipresente de qualquer tipo de dado, do
tempo real, do rosto amigável, intuitivo, fluido e leve dos nossos gadgets tecnológicos são
consideradas expressões de um mundo simplificado e ao nosso alcance, transparente e
imediato. A retórica da desintermediação é o contrário da transparência, porque desafia a
prescindir da necessidade de uma tradução articulada dos significados e dos eventos que
permeiam as ideias e os conteúdos culturais. O que se dá a ver tem sempre um fundo, uma
sombra por detrás que faculta a visão. Esta zona de invisibilidade é a condição da experiência
da transparência, mas esta invisibilidade existe concretamente, é um produto, sendo a
efetivação de um desígnio que se deve atravessar para a sua real compreensão.
Uma raiz emblemática desta demagogia da transparência, entendida como ausência
de qualquer obstáculo à comunicação humana e social, encontra-se em Jean-Jacques
Rosseau, o qual, com a sua aspiração em querer corresponder a si mesmo em todas as suas
facetas psicológicas e em querer contornar qualquer possível mal-entendido e equívoco nas
relações com os outros, proporcionou uma atitude mais próxima àquela obscurantista que à
transparente.
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Foi Jean Starobinski, no seu Jean-Jacques Rosseau: a Transparência e o Obstáculo
(1971), que alertou sobre a ideologia totalitária implícita na noção de transparência absoluta
de Rosseau. De facto, como não entrever nos regimes totalitários do século passado uma
propaganda sentimentalista sobre a autenticidade étnica e o radicalismo da vida comunitária,
assim reduzida a domus, a lar domesticado onde o ignoto e o dissemelhante devem
desaparecer? A transparência, pelo contrário, requer distancia e reconhecimento comum sobre
os dispositivos que constituem esta distancia. Suprimir tal dispositivo, ou ocultá-lo como se
não existisse levaria ao obscurantismo, ou à obscenidade.
Ademais, não se pode esquecer uma grande lição que provem da análise
socioantropológica e tecno-estética realizada por Marshall McLuhan. No livro Understanding
Media: The Extensions of Man (1964), McLuhan elabora a noção de remediation: para o autor
a lógica da remediation perpassa todas as épocas com o mesmo desafio: tornar transparente,
autêntica, imediata a realidade que se pretende mediar-representar. Toda a evolução das
tecnologias midiáticas é inspirada à emancipação dos limites técnicos-expressivos anteriores:
atingir uma experiência comunicacional sempre mais direta e em tempo real permite
considerar e sentir esta experiência como mais “realista” e “natural”.
O intuito final dum meio comunicacional parece, então, aquele de deixar invisível,
quase inexistente, o mediador, aquele que atua a representação (artista, programador,
jornalista), como se quanto mais automática a mediação aparecer e afigurar-se, mais fiável
possa ser considerada.
Neste sentido, como foi referido para dois autores que contribuíram resgatar este
conceito de McLuhan (Jay David Bolter e Richard Grusin: 1999), a “remediação” desempenha
constantemente a tarefa de preencher um vazio e uma disfunção representativa das
tecnologias: a fotografia foi pensada como mais fiável da pintura, o cinema mais da fotografia
e do teatro, a televisão mais do cinema, as tecnologias interativas mais realistas e envolventes
do que todas as analógicas. Neste sentido, também as aplicações digitais e os hipermédia
procuram este contacto mimético com a realidade, mas duma forma paradoxal, isto é,
multiplicando as opções de mediação tecnológica. Saturar a experiência percetiva e cognitiva
através multifunções multimédia visa gerar uma sensação de plenitude e de totalidade como
no mundo real.
Hoje em dia, investigar sobre os efeitos da comunicação social significa, em primeiro
lugar, tentar entender a multiplicidade dos frames através dos quais passam e vêm recebidas
as informações. Mesmo por serem interativos, os novos mídia apresentam-se como mais
próximos e controláveis por parte dos utentes, mas esta rapidez e facilidade de acesso,
tatilidade, leitura e permutação não comporta necessariamente uma real transparência e
conhecimento no processo.
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Enfim, relativamente aos novos contextos digitais, um autor como Andrew Keen,
no seu Digital Vertigo: How Today’s Online Social Revolution Is Dividing, Diminishing and
Disorienting Us (2012), ironiza com os efeitos paradoxais proporcionados por parte de uma
cultura que confunde a crítica à censura com a partilha compulsiva de qualquer pensamento
e dado pessoal, assim como a ideia de poder partilhar informações nos socialmedia com
a falta de pudor e o descontrole emocional. O aspeto mais indesejável é que em nome do
valor da transparência pusemos as nossas relações e intimidades à venda, invertendo o olhar
controlador do panóptico, típico da sociedade disciplinar, em autoexibição de massa.
Pena que neste sistema de confessionários digitais o poder desloca-se em que houve e
regista a confissão e não, como nos explicou Michel Foucault, em que a expressa.1
2 O mundo que transformou a internet
Nos social media, então, a retórica populista da transparência, do mundo descortinável,
do fim do secretismo e da liberdade de poder performar à vontade toda a identidade obteve a
máxima expansão. E tal expansão foi saudada como o desafio e o começo da democracia direta
e horizontal conatural às novas tecnologias da comunicação.
Neste sentido Geert Lovink, em Networks Without a Cause (2012), indicou uma inversão
de tendência na pesquisa social e cultural sobre o mundo digital.2 Depois de anos de pesquisa
empírica sobre as práticas digitais e as dinâmicas relacionais em Rede Lovink quis destacar a
sua análise nas organizações que mobilizam em profundidade a vida on-line: “Não é suficiente
pensar como Internet mudou o mundo, mas como o mundo transformou a Internet”. De
facto, durante muitos na os nós ouvimos dizer que no mundo digital as novas empresas de
tecnologia da informação e os seus usuários iam juntar-se para contrastar e desvendar o poder
e os segredos da política e das velhas indústrias culturais. Todos participámos a um novo e
entusiasmante grand récit: a Web como um espaço igualitário, controlável e horizontal. Pelo
contrário, empresas e governos, sistemas de ranking e rating, tecnoentusiasmo, automatismos
intuitivos e projeção de confiança nos dispositivos informáticos por parte dos internautas
contribuíram construir um novo e poderoso regime de governamentalidade global.
Trata-se, então, depois duas décadas de modismo cultural sobre as novas tecnologias da
comunicação, fomentado através de um discurso (jornalístico, acadêmico, empresarial, entre
os outros) assente no enriquecimento da democracia, da economia e da inteligência coletiva,
1 Michel Foucault, Os anormais, Wmf Martins Fontes, São Paulo, 2001.
2 Neste sentido alguns trabalhos emblemáticos são: Geert Lovink, Dark Fiber: Tracking Critical Internet Culture,
Cambridge Mass, MIT Press, 2002; Geert Lovink, Zero Comments: Blogging and Critical Internet Culture,
London and New York, Routledge, 2007.
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de reconstruir o percurso dentro e ao lado do qual estas acelerações automatizadas (intangíveis
e marcantes ao mesmo tempo) ganharam forma e consenso.
Não há nada de mais humano que a técnica, mas mesmo por isso a técnica acaba para
poder-se tornar veículo de exploração. Ao mesmo tempo, o que se pode tornar tóxico nela não
é a técnica em si, mas, eventualmente, a nossa dificuldade (exortada) de a sociabilizar numa
perspectiva que potencie a nossa autonomia. As potencialidades emancipadoras implícitas
na tecnologia digital ficaram, em alguns aspetos fundamentais, potencialidades, isso é, apesar
de favorecerem novas formas de sociabilidade e de conhecimento, não transformaram, mas
reforçaram num sentido mais obscuro e concentrado a organização do poder informacional e
social.
O cyberspace permite a todos de introduzir documentos, porém não permite a todos
de encontrar todos os documentos. A cultura do acesso, para aquela parte do mundo envolvida
na transformação da sociedade em rede, proporciona uma constante sensação e consciência
de interconexão, encarada muitas vezes como concreta realização de um protagonismo direto
e alargado a todos os internautas. Com facilidade, na esfera digital, encontramos um lugar
para expressar e poder tornar públicas as nossas ideias, porém sem garantia de termos todos
a mesma potencial visibilidade. Entrar é fácil, mas entender o aonde é que é problemático.
A cidadania digital pode não ser um mero automatismo informático, testemunhar a nossa
presença on line não garante nenhuma sociabilidade ou reconhecimento.
Dentro da convergência tecnológica existe um tipo de força, técnica e empresarial,
centrípeta, que aponta para uma nova ordem econômica, política e cognitiva. Se a Web tivesse
uma ordem causal e fosse estruturada por leis baseadas no empowerment dos usuários porquê,
então, o 90% dos fluxos informativos on line, dos contatos e dos links concentram-se à volta de
poucos nós e elos informáticos? Como foi explicado para alguns pesquisadores interessados
com a estrutura e o funcionamento das redes, o fluxo das informações tende a passar por
poucos canais e nós que gerem o tráfego geral. Em uma experiência realizada para o físico
Albert-Laszlo Barabasi e Réka Albert (1999) acerca do site da Universidade de Notre Dame,
constatou-se como sobre 325.000 páginas, quase 270.000 (mais de 80%) eram alcançadas por
um máximo de 3 links, mas 42 páginas tinham mais de 1000 links em entrada.3
Numa outra e mais abrangente pesquisa (Broder: 2003), realizada sobre a morfologia
da estrutura da Web,analisaram-se 200 milhões de páginas: testou-se como só 56 milhões
de nós conseguia interconectar-se com apenas 28 passagens.4 O resto é tecnicamente quase
invisível ou alcançável através de centenas de passagens intermediárias. O Small World é tal

3 http://arxiv.org/pdf/condmat/9910332.pdf
4 http://www.cis.upenn.edu/~mkearns/teaching/NetworkedLife/broder.pdf
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só para alguns conectores, para a maioria dos outros atores sociais em rede a Web é como um
território cheio de barreiras e de lugares isolados.
Uma Web desigual, então, hierárquica e com uma ordem escondida. A arquitetura da
rede está organizada à volta de poucos Hubs: Yahoo, Amazon, Google, Facebook etc. são
sempre visíveis, quase todas as páginas existentes online “linkam” (o link é um endorsement
de uma página para uma outra, o sinal de uma abertura de crédito) por estes sites. Os sites
com poucos links podem existir somente por meio destes grandes Hubs, sempre e facilmente
alcançáveis.
Na Web nem todas as páginas podem ser interconectadas, e os atalhos que atravessam
o mundo online encurtam o seu raio de ação. Se partíssemos e seguíssemos aleatoriamente de
uma página qualquer, só conseguiríamos encontrar o 24% de todos os documentos existentes
online. Embora os protocolos de informação moldam a morfologia desta ordem reticular,
a localização de uma Webpage tem pouco a ver com a qualidade dos conteúdos da página,
mas é determinada pela sua relação, através de links de entrada e de saída, com os outros
documentos.
Esta ordem escondida se rege em uma lei que tendencialmente molda a maioria
das estruturas reticulares, chamada por Barabasi de “lei de potência”. Essa lei, ou padrão de
estruturação, determina que de “richgetricher” - o rico fica mais rico. Ou seja, quanto mais
conexões um nó possuir, maiores as oportunidades deste ter mais novas conexões. Barabasi
chamou esta característica de preferential attachment ou conexão preferencial: um novo nó
tende a se conectar com um nó pré-existente, mas mais conectado, desmentindo assim o lugarcomum que na Net estejam em vigor conexões aleatórias e randômicas.
Essa lei implica uma outra premissa fundamental: as redes não seriam constituídas por
nós igualitários, ou seja, com a possibilidade de ter todos, mais ou menos, acesso ao mesmo
número de conexões. Ao contrário, tais redes possuiriam poucos nós que seriam altamente
conectados (hubs ou conectores) e uma grande maioria de nós com poucas conexões. Os hubs
seriam os “ricos”, que tenderiam a receber sempre mais conexões, confirmando uma lógica
informacional absolutamente não distribuída e não horizontal. Se as informações são o valor
da sociedade do conhecimento parece paradoxal que elas sejam ao mesmo tempo consideradas
tão baratas, mas concentrando-as em poucas mãos, correlacionando-as e sintetizando-as com
outras informações detidas por poucos atores sociotécnicos cria-se um valor inestimável.
Uma questão impensável até uns anos atrás é aquela de assistir à morte de Internet,
no sentido de uma rede que tinha sido imaginada como aberta e equitativa na distribuição
das oportunidades relacionais e informativas. Um guru da cultura digital como Tim Wu, no
seu livro The Master Switch, afirma que a Web tornou-se um arquipélago de jardins fechados
(walledgarden) e concorrentes. Parcerias e aglomerações entre empresas hightech, gestores de
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rede e fornecedores de conteúdos põem em risco a dita neutralidade da rede, sequestrando
os utentes num mercado sempre mais dividido por nichos autorreferenciais: Facebook,
Amazon, Google, Apple atuam a partir de uma posição dominante, são lugares que pretendem
ser autónomos, hubs que ambicionam substituir-se à rede, desiludindo qualquer hipótese de
circuito informacional horizontal e de democratização do openacess.
Nesse sentido, mesmo os serviços oferecidos pelas variadas aplicações que permitem
computar dados em nuvem são sempre mais serviços financeiros, no sentido que armazenam
biliões de dados e de perfis biográficos, através de informações integradas, para vendê-los
assim como fazem os bancos que transferem para fundos desconhecidos o dinheiro aguardado
dos clientes.5
3 A datificação da realidade
O valor do biocapitalismo contemporâneo produz-se através das relações sociais e
da acumulação destas mesmas relações, e tratando-se de um valor baseado nos habitus, nas
preocupações, nas competências e nos desejos individuais, dos quais estas mesmas práticas
relacionais são causa e efeito, torna-se necessário arranjar uma técnica para a sua captação,
organização e medição. Cartografar e medir as tendências psico-históricas é o negócio de
todos aqueles sistemas de classificação (instrumentos de ranking e rating) que visam à criação,
codificação e avaliação dos (meta)dados informaticamente detetáveis para alimentar a
rentabilidade econômica e simbólica dos valores sociais existentes. Mapear as configurações
dos interesses e das dinâmicas sociais permite poder desfrutar este conhecimento para
aproveitar a fins organizacionais, políticos e econômicos as informações espalhadas e
armazenadas no universo digital.
Estes sistemas de classificação são automatismos geridos por algoritmos, com
caraterização política-institucional-comercial, ligados ao peso, à qualidade e à distribuição dos
comportamentos e das relações sociais. Estes algoritmos não representam uma mera abstração
matemática, mas projetam ao mesmo tempo uma subjetividade psíquica e física em quem atua
através dele. O design dos algoritmos informáticos requer uma prestação definida, transmite
instruções operacionais, como nos videojogos que proporcionam uma estruturação da
perceção e da reação. Existem algoritmos que traduzem informações em outras informações
(codificação de um fluxo informacional num outro fluxo), e algoritmos visados a acumular
informações e extrapolar metadados para produzir informações sobre outras informações.
Através destes automatismos procura-se implementar a inteligência dos softwares, aponta5 Carlo Formenti, Felici e esplorati. Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro, Milano: EGEA, 2011
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se na transformação das práticas comunicacionais registadas em dispositivos lógicooperacionais para o aperfeiçoamento constante dos programas. Neste sentido, os metadados
são utilizados para medir a acumulação e o valor das relações sociais, para aperfeiçoar o
design do conhecimento automatizado, para monitorizar e prever comportamentos de massa
(dataveillance).6 O objetivo é o de chegar ao algoritmo perfeito e “inteligente” que faculta a
busca das informações em automático e independentemente da vontade dos sujeitos.7
Recentemente, os autores Par Viktor Mayer-Schönberger e Kenneth Cukier têm
analisado de forma abrangente e sem preconceitos tal progressiva transformação do mundo
em dados numéricos.8 A “datificação” da realidade pressupõe, como veremos logo a seguir,
uma confiança cega na heurística da abundância de informações indiscriminadas e disponíveis
na esfera digital. Um representante enfático deste tipo de confiança é o autor da Cauda Longa:
para Chris Anderson, como referiu num artigo do Wired Magazine, não precisamos mais de
“teoria”, e temos que finalmente abandoná-la.
No nosso tempo as sociedades como Google, criadas em uma época de dados
abundantes e omnipresentes, não devem estabelecer nenhum modelo teórico. Chega
com qualquer teoria do comportamento humano. Da linguística à sociologia. Chega
com a taxonomia, a ontologia e a psicologia. Quem sabe por que as pessoas fazem o
que elas fazem? O ponto é que elas fazem, e nós podemos acompanhar e medir isso
com fidelidade sem precedentes. Com informação o suficiente, os números falam por
eles mesmos.9

Para entrar no específico das questões implicadas e desafiadas por esta abordagem
numérica, a qual reduz o conhecimento a uma lógica (autossuficiente) de computação de
dados, é importante referir e analisar anteriormente a mudança de paradigma cultural que lhe
subjaz, legitimando-a, quer ética quer epistemologicamente.
Com a “grande transformação” trazida pela tecnologia digital entramos na era da
sociedade do registo, do remix permanente, na época do verbamanent que transforma qualquer
dado em documento e este em recurso ubíquo. Tivemos que rever e inverter a previsão que
a tecnologia da comunicação ia introduzir-nos em uma “semioesfera” protagonizada pela
linguagem verbal e pelo fim da comunicação escrita. Com as novas tecnologias digitais, pelo

6 Esta cadeia de distinções conceituais é sugerida por Matteo Pasquinelli, Capitalismo macchinico e plusvalore
di rete: note sull’economia politica della macchina di Turing, Uninomade, 17/11/2011, disponível em: http://
uninomade.org/capitalismo-macchinico/
7 Vania Baldi, A Retórica dos Automatismos Intuitivos. A lógica autoritária dos Intermediários Computacionais, no
livro “Comunicação Política e Económica. Dimensões Cognitivas e Discursivas”, Augusto Soares da Silva, José
Cândido Martins, Luísa Magalhães & Miguel Gonçalves (orgs.), Edição ALETHEIA – Associação Científica e
Cultural / Faculdade de Filosofia / Braga, 2013 (pp. 569-580).
8 Par Viktor Mayer-Schönberger e Kenneth, Cukier Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live,
Work, and Think, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2013
9 Chris Anderson, O Fim da Teoria, “Wired Magazine”, 16/07/2008
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contrário, ficamos repletos de textos, documentos, objetos todos efeitos do código escritural.
Os conteúdos digitais são o emblema do resgate da escritura e da sua permanência, são o
pressuposto do digital cultural heritage.
Neste sentido, Danah Boyd, no seuTaken Out of Context,10 designa as quatro
coordenadas que tendem orientar a vida dos conteúdos digitais e que, por sua vez,
caracterizam uma maneira de fruir, produzir, partilhar, enfim, comunicar a experiência
social em rede. Estas coordenadas são: a persistência, a procurabilidade, a replicabilidade e a
expansibilidade. Tais caraterísticas, portanto, definem como omnipresentes e constantemente
reutilizáveis os conteúdos existentes na info-esfera, e representam um novo material para
pesquisar e datificar histórias, acontecimentos e comportamentos.
Trata-se de um cenário sócio-comunicacional que abre um potencial heurístico
às metodologias de investigação quantitativas, embora os dados digitais utilizados sejam
muitas vezes de cariz qualitativo. A substância ética/estética das relações, dos processos
de significação e das decisões subjacentes à realização dos conteúdos vêm traduzidos (e
reduzidos) em dados quantificáveis, como se se tratassem de aspetos estáveis e objetivos. A
investigação sociológica sobre os processos sociais em rede e sobre a comunicação digital, com
a sua abundância e transversalidade de informações disponíveis, torna-se assim uma análise
mais próxima às correlações standard entre dados que à análise do contexto e do frame onde
estes mesmos dados emergem e atuam. Trata-se de um afastamento entre o texto e o contexto,
transformando os algoritmos computacionais na fonte das nossas interfaces, das mensagens e
da comunicação automatizada.
Assiste-se, assim, a um desempenho da ciência computacional visado a transformar
as relações em correlações e em transfigurar o contexto em sínteses e indicadores elaborados
por softwares que elaboram indiscriminadamente os dados existentes. Acaba assim para ser
marginalizado um dos pressupostos mais importantes da estatística, isto é, deixam de ser
tomados em conta aqueles requisitos e critérios sociológicos intervenientes no enquadramento
e na seleção da informação considerada pertinente para a constituição de uma amostra, sendo
estes requisitos e critérios substituídos pela acumulação de uma grande quantidade de dados
de diferente qualidade e estatuto.
O que interessa é chegar a um saber sem conhecimento, pois através dos algoritmos
pretende-se extrapolar correlações entre dados, e não explicar fenômenos, não se pretende
entender o porquê das coisas, as suas razões e causas profundas mas a sua eficácia. Promovese a ética do problemsolving (tão requerida no contemporâneo mercado laboral assente na
ideologia da prestação) e a depreciação de qualquer hermenêutica. O problema é que esta
10 Danah Boyd, Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics, PhD Dissertation.
University of California-Berkeley, School of Information, 2008.
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tecnologia, automatizando a resolução dos problemas, não promove um espaço onde estes
venham analisados e refletidos num processo dialógico e polémico com os outros.11
A datificação da realidade permite identificar e explorar tendências, ajuda a entrever
probabilidades e redundâncias, complementa sistemas de segurança, mas ao mesmo tempo
não desafia nenhuma inovação. A criatividade vem do cruzamento entre matrizes de
conhecimentos e pensamentos alheios, vem da serendipity, assim como da individualização de
caminhos nunca explorados e de potencialidades latentes. Neste sentido, Par Viktor MayerSchönberger e Kenneth Cukier referem ironicamente que se o Henry Ford tivesse solicitado
aos algoritmos informáticos de analisar e avaliar as expetativas dos consumidores da sua
época, provavelmente a resposta teria sido: Cavalos mais rápidos.
4 Conclusões: para uma pedagogia política da atenção
São muitas as declinações e as derivas socioculturais que podem derivar deste processo
rapidíssimo e extenso de datificação da realidade e das relações atuantes no seu seio, muitas
delas úteis à descodificação preventiva de alguns perigos e abusos redundantes na sociedade.
Todavia, deve-se sublinhar come esta topografia numérica do mundo digital cruza-se também
com uma outra tendência omnipresente na Web: a aplicação constante de filtros intervenientes
dentro dos social network, dentro das nossas atividades de informação, de procura e recolha
de dados, de hábitos linguísticos, de consumo etc.. Um processo que atravessa toda a nossa
vida online e que pretende chegar à criação de uma multidão de perfis sempre mais afunilados
para a produção automatizada de conteúdos e experiências comunicacionais personalizadas.
Através da criação de “bases de dados de intenções”12, implementa-se o desafio dos datacenter
e o projeto dos conteúdos self generated. Os efeitos pela democracia, pela cidadania, pela
economia e sobretudo pela qualidade do conhecimento não deixam de ser ambivalentes e
assombradiços.13
Todos estes aspetos até agora mencionados remetem para a determinação de uma nova
ética cognitiva e uma responsabilidade cultural que envolve, em primeiro lugar (mas não
11 Paradoxalmente, como assinalado por muitos autores, muitos dos serviços digitais de troca e partilha de
informações e opiniões disponibilizados pelas diferentes plataformas on-line resultam ser coros de pareceres,
ideias e juízos unânimes. A tendência é a de reproduzir e alinhar de forma homogénea com a opinião e conversa
dominante em cada blogue, rede social ou fórum, deixando fora quem a pretende questionar criticamente.
A estudiosa Jodi Dean (2010), por exemplo, no seu Blog Theory: Feedback and Capture in the Circuits of
Drive, acha que os media sociais prendem os utilizadores em grupos fechados nos seus próprios circuitos
comunicacionais, onde as informações produzidas (news personalizadas, atualizações dos perfis, selfbranding,
mensagens promocionais, etc.) tornam-se fins em si, obstaculizando a construção de projetos e objetivos e, por
consequência, qualquer tipo de intervenção no real.
12 John Battelle, The Search, Cruz Quebrada, Casa das Letras, 2006
13 Pariser, Elis, The Filter Bubble, New York: Penguin Press, 2012
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único), as instituições de ensino. Neste sentido, não se pode descuidar do papel desempenhado
pelos novos prosumers, representados através dos novos hábitos de aprendizagem e de partilha
informacional (que não significa necessariamente colaboração ou, ainda menos, ação em
comum).A formação intelectual e as competências info-comunicacionais emergentes devem
confrontar-se, como referido, com desafios técnicos e culturais, mas também com uma
ideologia que fundamenta-se na performatividade da rapidez tecnológica e da personalização
dos conteúdos para o bem do consumidor (mas sempre elogiado como proativo).
Para lançar, enfim, um estímulo de reflexão sobre este assunto apenas referido é urgente
considerar a preponderante tendência e modalidade em adquirir conhecimentos na atualidade:
acontece que muitas pesquisas desenvolvidas sobre esta temática nos dizem respeito a um
conformismo e um empobrecimento intelectual na maneira de como procuramos informações
nos motores de busca, ou seja, confiando cegamente na seleção operada pelo gestor
informático. Esta atribuição de confiança conjuga-se por vezes com a pressa, outras com o
cansaço ou a preguiça do utilizador: poucas palavras utilizadas, pouco tempo empregue (uma
média de 5 minutos) por cada sessão de busca, uma tendência geral em considerar somente os
primeiros resultados obtidos.
Estes são dados que nos remetem para uma política pedagógica da atenção e (outro
aspeto a dever ser refletido) para o exercício crítico do uso social do tempo on-line. É
necessário proporcionar sessões de trabalho em conjunto, entre docente e discentes, entre
instituições e cidadãos, para gerar um específico amadurecimento nas práticas digitais14. Até
quando confundirmos o imediatismo proporcionado pelos dispositivos tecnológicos da
comunicação com a transparência e a eficácia do conhecimento não teremos acesso àquela
calma e àquela tranquilidade que só pode garantir um olhar prospetivo, comparativo e
autorreflexivo. Acelerando tudo, acabamos sendo obrigados a transferir o poder de decisão
e de discernimento para mecanismos que podem “funcionar na velocidade imóvel da
instantaneidade”15, algo que é bem longe de um conhecimento emancipador.

14 Neste sentido, é precioso destacar como a raiz etimológica do verbo ensinar (insignare), remeta para a possível
promoção da subjetividade do discente através inscrições e signos transmitidos pelo contexto formativo.
Sempre considerando Foucault, pode-se entender a função educacional não como uma maiêutica que tenciona
extrapolar verdades recônditas presentes nos alunos, mas como uma parrésia, isto é, como disciplina que aponta
para a arte de não ser governados, para a desativação dos consensos imediatos, para a capacidade de expressar-se
e pensar-se de forma livre e inconformista.
15 Paul Virilio, L’Esthetique de la Disparition, Paris, Galilee, 1989
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ABSTRACT
The data center calculate and record the social and relational lives of billions of human beings,
determining the centrality of digital content to the contemporary economic and political sphere. The
Media Companies and their numerous partners provide, through its disparate and seemingly unrelated
activities, the proliferation of a large amount of data to be produced, collected and correlated. Produce
value in contemporary infosphere requires a large attractive force and availability in spreading digital
content, a “datification” becomes the new horizon value of disintermediation strategies. The computer
algorithms are designed to transform the process and outcome of any online operation in automatism,
eluding the transparency of democratic processes.
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RESUMO
Analisa os elementos que caracterizam a atual conjuntura sociopolítica em relação à transparência da
informação no Brasil, percebendo transformações capazes de modificar as estruturas econômicas e de
poder, especialmente devido aos fortes impactos da legislação e das tecnologias e às relações de força deles
decorrentes. Reitera que o respeito aos valores da cidadania, tais como dignidade, saúde e segurança, a
proteção dos interesses sociais e econômicos, a melhoria da qualidade de vida só se concretizam quando
disseminada e preservada a informação. Conclui que o acesso ao conhecimento não depende da quebra
de barreiras por meio das novas tecnologias, pois estas se concentram nos estratos mais favorecidos
pelo capital. Com relação às tecnologias de informação, do ponto de vista do determinismo tecnológico,
afirma que grandes mudanças são por elas processadas, mas a compreensão de como isso influencia as
estruturas é uma construção que depende de dados empíricos e de informações atualizadas, pertinentes
e relevantes para a compreensão das relações determinantes da conjuntura.
Palavras-chave: Transparência da informação. Lei de Acesso à Informação. Lei nº 12.527.

1 Introdução
Considerando que o objeto deste trabalho – a transparência da informação - compõese, no âmbito científico,da relação entre os dois termos, procura-se com este estudo analisar
os desdobramentos dessa relação que se configuram na atual conjuntura política do país e que
por ela são afetados.
O princípio que fundamenta esta reflexão é o de que o respeito aos valores da cidadania,
tais como dignidade, saúde e segurança, a proteção dos interesses sociais e econômicos,
a melhoria da qualidade de vida, só são concretizados quando disseminada e preservada
a informação. Ao defender que a vida social tem por base a produção material e as relações
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que ela implica, Marx a coloca em dependência de um fundamento ou conjunto de condições
materiais de existência que são o “produto originário da história de um longo e doloroso
desenvolvimento”. Sobre essa base ergue-se “uma superestrutura, jurídica e política, à qual
correspondem formas determinadas da consciência social” (1983, p. 24-25). Entre as formas
e condições materiais de existência, de modo especial na esfera política, a informação é vital a
qualquer atividade humana e só acontece na e pela transparência. Imagine-se um vidro através
do qual se observam coisas e movimentos. Quanto mais limpo, mais nítidas serão as imagens.
Pode-se afirmar que a transparência do vidro depende não só do que ou de quem origina a
informação, ou de onde ela emana, mas envolve principalmente os atores responsáveis pelas
relações que nos permitem alcançá-la. Isso porque seria inconcebível pensar numa forma
direta e pura de intercâmbio de informações. Além disso, para se compreender o processo
de transferência e apropriação dessas informações, impossível esquecer que cada sujeito nele
envolvido apresenta características próprias da cultura que, por sua vez, é concreta, faz parte
da constituição dos sujeitos, e garante a eles sua identidade social e profissional (FORQUIN,
1993).
A compreensão desse aspecto contribui ao entendimento do que se denomina processo
transparente de circulação da informação política. Assim, elege-se como pressuposto
inicial a impossibilidade da existência da sociedade sem o intercâmbio de informações que
mobilizem atores, ideias e ideais, alimentem e renovem o conhecimento e o saber, dinamizem
conjunturas, reformem e revolucionem estruturas. Outro pressuposto refere-se à postura
política do profissional da informação, cuja vocação distributiva tem sido marcada por
relações de produção em nível industrial, portanto dependente da cooperação das forças
produtivas. Parte-se da crença na possibilidade de avançar no reforço da dimensão crítica de
sua atuação pública, em qualquer esfera de seu trabalho.
Vale salientar que as possibilidades de realizar essa cooperação em relação à organização,
tratamento e transferência das informações têm sido consideravelmente ampliadas graças às
tecnologias que conferem privilégios de romper com barreiras especiais e integrar um ritmo
cada vez mais agitado pela rapidez com que podem ser atingidos os cidadãos. Entretanto, é
possível ponderar que as condições no interior das quais essas forças produtivas atuam são
condições de dominação por uma classe determinada da sociedade (MARX; ENGELS, 2007).
Para mais bem compreendê-las, a observação crítica volta-se às relações de força, procurando
esclarecer suas características e dimensões.
Se as relações sociais que os homens estabelecem na produção e usos da informação têm
sido modificadas pela sua própria capacidade de produzir, pode-se afirmar que se constituem
em formas dinâmicas de manifestar a capacidade de redução espaciotemporal no processo
de busca e recuperação da informação. Essa capacidade pode também revelar sua outra face,
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ao provocar o que se costuma denominar de opacidade da informação. Se o cidadão pode
interagir com as instituições democráticas de forma aparentemente aberta e segura, por outro
lado, a ele podem ser impostas barreiras, desde que o poder de controle sobre as informações
seja de domínio restrito e pouco democrático. A reestruturação institucional representada
pela legislação, ilustrada para este estudo de modo especial pela Lei de Acesso à Informação LAI- 12.527/2011, afeta a organização dos serviços voltados à informação no país, pois, como
discurso proferido pelo Estado, exige novos posicionamentos das instituições e, de modo
muito especial, dos profissionais da informação frente à conjuntura e às relações de força que
se modificam. Se uma lei é promulgada, todos os setores que ela influencia são afetados por
seus dispositivos.
Assim, pergunta-se: quais elementos contribuem para caracterizar a atual conjuntura
em relação à transparência; se o acesso ao conhecimento se verifica apenas pela quebra de
barreiras por meio das novas tecnologias; se os profissionais da informação podem reforçar
o poder de reivindicar, de ser informado e de informar e se é hora de pensar na chamada
transparência total e irrestrita.
Com este estudo sobre a atual conjuntura relativa à transparência da informação propõese repensar o papel da legislação e das tecnologias em relação ao profissional da informação e
às possibilidades de atualizar o que se possa considerar como transparência total e irrestrita.
A reflexão procede, pois no contexto contemporâneo as pessoas já não dependem mais
de ferramentas ou máquinas, mas da informação, como argumenta Vianna (2006, p. 21),
ao afirmar que o poder é exercido, “não mais por quem detém os mais poderosos exércitos
ou as máquinas mais sofisticadas, mas por quem detém as informações mais preciosas”. É
possível ponderar, nesse caso que, assim como Bourdieu (2011) trata dos diferentes graus de
êxito obtidos pelos diferentes grupos sociais, é possível afirmar que o poder de informar e
de se informar está sujeito às diferenças que distinguem os atores, colocando-os em espaços
diferenciados no campo informacional e estabelecendo as peculiaridades e níveis de poder.
A reflexão a partir dessas questões e do propósito que lhes segue tem como pressuposto
que a transparência da informação é vital a qualquer atividade humana e de modo especial
às atividades relacionadas à esfera política. Além disso, acredita-se que as relações entre o
estado e a sociedade brasileiros e as que se verificam entre setores estatais e governamentais
entre si, dependem do regime informacional que perpassa fontes e recursos de informação,
infraestruturas tecnológicas, memórias documentárias, instrumentos de processamento,
culturas profissionais e posições relativas dos atores,usuários, profissionais, técnicos e políticos.
Ao tratarmos do binômio transparência e opacidade, estamos qualificando o tema
informação, que se apresenta como central, entretanto abrangente. Dai a categorização
necessária, a se constituir em relação aos aspectos perceptíveis na atual conjuntura. A
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análise aqui empreendida na acepção de Marx,como a “determinação de relações” permite a
representação conceitual da realidade, para defender que o acesso à informação não se verifica
apenas pela quebra de barreiras proporcionadas pelas tecnologias, mas vai depender também
das relações que se verificam a partir dela. Para isto, foram adotados os fundamentos teóricometodológicos sugeridos por Souza (2004), ao delinear para análise as cinco categorias:
acontecimentos; cenários; atores; relações de força e articulação entre estrutura e conjuntura.
Os termos presentes nas discussões recentes sobre o tema - transparência, fluidez,
liquidez, intransparência, sigilo, opacidade, classificação, categorização, manipulação,
desclassificação -apresentam relações tanto paradigmáticas quanto dicotômicas. O peso
semântico que adquiriram nos últimos anos decorre, por um lado de acontecimentos na
dimensão legislativa e política e, por outro, dos meios tecnológicos cuja complexidade é
proporcional ao campo de domínio em ampliação. Com a Lei de Acesso à Informação - LAI12.527/2011- (BRASIL, 2012), esses termos ganham interpretações e significados dentro do
contexto sociopolítico, especialmente porque expressam as relações presentes neste cenário
onde o objeto deste estudo se materializa.
2 Acontecimentos na conjuntura brasileira
A partir da identificação e análise dos acontecimentos, é possível apreender os
“sentidos”, revelando-se a percepção que uma sociedade, um grupo ou classe social tem da
realidade e de si mesmos. Contribuindo para esse intento, enfocando a conjuntura em relação
à transparência, destaca-se aqui, a Lei de Acesso à Informação, como o acontecimento mais
significativo, especialmente em seu artigo oitavo, que determina como dever dos órgãos e
entidades públicas promover, “independentemente de requerimentos, a divulgação em local
de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou
geral por eles produzidas ou custodiadas”. Assim, a lei pode ser considerada um marco na
passagem da “transparência passiva”, pela qual a Administração Pública divulga informações
sob demanda da sociedade, para uma “transparência ativa”, em que a Administração Pública
divulga informações à sociedade por iniciativa própria, independente de qualquer solicitação.
Esse movimento visa a assegurar o acesso dos cidadãos às informações dos órgãos públicos,
passando a ser regar o acesso à informação, enquanto o sigilo, a exceção. O princípio legal
determina que a informação deva ser apresentada de forma transparente, completa, imediata
e gratuita, em linguagem clara e de fácil compreensão. No caso de ônus para a reprodução, o
custo deve ser pago pelo demandante da informação (BRASIL, 2012).
A LAI (BRASIL, 201) assegura ao cidadão:
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e a sua divulgação;
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II - proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade;
III = proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
IV - publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção;
V - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
VI - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
VII - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
VIII - desenvolvimento do controle social da administração pública.
A implementação e o cumprimento da Lei são auxiliados pelo Programa Brasil
Transparente (Portal, 2013), que na data da pesquisa contava com a adesão de 633 municípios
conforme a figura 1.
Figura 1 - Distribuição por estados dos municípios que já aderiram à LAI

Fonte: Portal Brasil Transparente, 2013.

Lançado pela Controladoria-Geral da União (CGU), em janeiro de 2013, o programa
tem o objetivo de auxiliar estados e municípios na implementação das medidas de governo
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transparente previstas na LAI. A adesão ao Programa é realizada pelos representantes dos
poderes executivos, legislativos ou judiciário das esferas estaduais e municipais (PORTAL,
2013). Para que se tenha uma ideia genérica do alcance da LAI, importa destacar que ela
garante acesso a mais de 100 mil informações que antes eram reservadas ou secretas (PORTAL,
2013).
Ao aderirem ao Programa, estados e municípios podem receber gratuitamente, do
governo federal, o sistema e-SIC, que permite ao cidadão solicitar informações pela internet
e apresenta funcionalidades que auxiliam o gestor no monitoramento de prazos. O Programa
ainda realiza capacitações presenciais para gerir e alimentar o Sistema. Nos eventos das
unidades regionais da CGU nos estados, são realizadas palestras,reuniões com orientações e
apresentações de boas práticas sobre portais da transparência pública, serviços de atendimento
ao cidadão (físico e virtual) e regulamentação da LAI em âmbito local(Portal, 2013).
Figura 2 - Estados brasileiros onde a LAI foi regulamentada

Fonte: Portal Brasil Transparente, 2013.
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Todas essas garantias relativas às funcionalidades do Programa, o monitoramento direto
e a orientação são dadas pelo Estado, em nome da cultura de transparência na administração
pública.
Entretanto, a contradição expressa em discursos críticos tem mostrado a outra face de
uma realidade que se nos apresenta como facilitadora. A crítica de Demo (2000, p. 26) voltase ao caráter excessivamente manipulativo da informação, numa sociedade ainda bastante
“desinformada”, seja pela tendenciosidade da informação residual, seja pela imposição da
informação oficial. Segundo o autor, há informação de classe superior e inferior, conforme o
poder aquisitivo de quem a procura. “Alguém que pode assinar vários jornais e revistas tem,
relativamente, melhores condições de comparar as diferentes fontes e cultivar um pouco mais
de espírito crítico”. A crítica do autor volta-se também à informação imbecilizante, seja pela
distorção, seja pela “exploração das futilidades da mídia, como são publicações que nada mais
fazem do que esticar a mediocridade das novelas mostradas na televisão diariamente”. A mídia
ainda estaria distante de sua função pública, adotando“um estilo afrontoso de apropriação
privada, dirigida por trâmites comerciais estritos” e seu potencial informativo permanece
voltado a acessos elitistas.
Com a intenção de promover uma administração pública mais transparente e aberta
à participação social;apoiar a adoção de medidas para a implementação da Lei de Acesso à
Informação e outros diplomas legais sobre transparência, o Programa Brasil Transparente
volta-se a esse potencial midiático, proporcionando o uso de tecnologias e soluções criativas
e inovadoras para abertura de governos e o incremento da transparência e da participação
social;disseminar a Lei de Acesso à Informação e estimular o seu uso pelos cidadãos; incentivar
a publicação de dados em formato aberto na internet.
3 Cenário
A configuração acima descrita insere-se no cenário do país, pelo que se faz fundamental
identificar as particularidades e características, relacionadas ao recente dispositivo legislativo,
visto que por ele se pretende garantir a gestão transparente, o amplo acesso, a divulgação e a
proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade.
Entre esse conjunto de atividades institucionalizadas, ocorrem ações recíprocas nas
diferentes dimensões sociais, decorrentes do surgimento e sedimentação das tecnologias,
da alteração dos processos informacionais e comunicativos, da redução das barreiras
espaciotemporais, da quebra do sigilo de informações e do crescimento e intensificação dos
movimentos reivindicatórios, o que leva a percepção de mudanças significativas e concretas
nesse cenário.
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Ao argumentar que a coordenação administrativa e a articulação política das ações
governamentais tende a superar as condições indutoras da segmentação da vontade política,
nos quadros decisórios, como condição da governança informacional, González de Gómez
(2002, p. 37) afirma que “a competência de agir de modo convergente, ainda que mantendo
as especificidades de jurisdição estabelecidas nos diferentes níveis governamentais” é decisiva
na “otimização, fragmentação ou ausência de um fluxo de informação”. Observa ainda que,
conforme o mesmo modelo jurisdicional do Estado moderno, o “interesse comum” desdobrase em “estruturas” funcionais especializadas, nos ministérios e secretarias, onde atividades
ou dimensões significativas dos modos de vida são recortadas, “aparadas” e redistribuídas
em “jurisdições” funcionalmente diferenciadas, como educação, cultura, telecomunicação,
comunicação, ciência e tecnologia, entre outras, com relativa autonomia para desenvolver
programas de ação e fluxos e serviços de informação.
Dai se pode compreender como as especificidades de jurisdição estabelecidas nos
diferentes níveis governamentais influenciam e são mais ou menos influenciadas pelos fluxos
informacionais e as modalidades de ação sobre esses fluxos. Assim, as jurisdições citadas,
institucionalizadas ou não, têm autonomia apenas relativa e dependente das relações de força
que se estabelecem no cenário político e econômico.
Compreende-se que a relação entre política e informação, nos novos cenários, deverá
ser buscada, conforme Gonzalez de Gómez (2002, p. 32), nos domínios econômicos e
tecnológicos, desde o plano implícito das micro políticas, inscrita em componentes técnicos
e não técnicos do desenho e operacionalização dos dispositivos de informação ou através de
figuras econômicas – como as tendências oligopólicas ou monopólicas.
4 Atores
Ao se renovarem formas, sentidos e dimensões da informação em prol da consciência e
da ação política, ampliam-se a capacidade e o poder de informar e de convencer, mobilizamse os atores,produtores ou “criadores” da informação, bibliotecários, arquivistas e gestores,
os empacotadores, organizadores, intérpretes, transmissores, mediadores, mensageiros,
facilitadores, “information brokers”, os cidadãos “usuários”, “clientes” compradores, os canais,
redes e indústrias da informação.
Estariam esses profissionais em condições de reforçar o poder de reivindicar, de ser
informado e de informar, reivindicando uma espécie de transparência total e irrestrita? Como
atores, em qualquer papel que exerçam nesse conjunto cíclico de relações de trabalho, a partir
dos acontecimentos apontados e das transformações pelas quais passa a sociedade brasileira,
deparam-se com ambientes e possibilidades significativamente modificados. Os produtores
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e criadores têm suas condições de trabalho modificadas pelas tecnologias e pelas disposições
legais, portanto, além das vantagens da informática, devem se preparar para o enfrentamento
da complexidade decorrente dos novos modos de produção e das contradições apresentadas
diante do fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública,
por um lado e, por outro, do potencial de controle social da informação. Cabe ao estado,
na condição de ator, promover o uso de novas tecnologias e soluções criativas e inovadoras,
tentando ao mesmo tempo incrementar a transparência e a participação social no mundo da
informação.
Quanto aos atores que recebem ou adquirem os bens e serviços informacionais, também
se deparam com as contradições presentes entre o poder de reivindicar, de ser informado e de
informar de todo o cidadão e as restrições devidas a sua privacidade.
Essas contradições se mostram de modo especial quando se analisam as relações de força
presentes nessa conjuntura.
5 Relações de força
Sabe-se que o controle político e a cobrança que vem sendo realizada pelos cidadãos
comuns aos governantes e parlamentares, especialmente no Brasil no atual contexto, têm sido
constantes na vida pública. Esta tendência é inerente às instituições políticas historicamente
constituídas, desde as primeiras manifestações dos ideais que viriam vicejar com o
Iluminismo. Na condição de instituições abertas, elas vêm incentivando a presença popular
como componente ativo nas decisões políticas, desde o início do processo revolucionário
francês. Os meios de comunicação reforçaram paulatinamente esse poder de reivindicar dado
ao cidadão, de ser informado e de informar, modificando formas de comunicação política,
fortalecendo as mídias impressas, radiofônicas, televisivas, chegando aos mais diversos tipos
e formatos de comunicação pela internet. As características das mídias atuais têm, portanto,
mostrado o sentido e a dimensão da comunicação política, ampliando a capacidade de
convencer e informar e a extensão dos sujeitos por elas atingidos. Isso porque a comunicação,
antes direcionada de um emissor a receptores caracterizados pela passividade, a partir do
alcance da grande rede iniciou um processo de transformação de atitudes e hábitos do cidadão,
substituindo a relação unidirecionada, pelas interações multidirecionadas que se tornam
rotineiras. Desse modo, a fiscalização e o controle social, ao mesmo tempo em que podem
promover avanços significativos para a ética no trato dos bens públicos, a impessoalidade e a
moralidade administrativa, tanto por quem usa a tecnologia para exercer o controle, quanto
por aqueles que exercem o poder, podem apresentar a face impositiva e vigilante do exercício
de poder.
97

Leilah Santiago Bufrem
A literatura na área de Ciência da Informação é rica no estudo dessas relações, com
destaque para discussões recentes, estimuladas pelas iniciativas governamentais e suas
repercussões na área:
Se identificada a “transparência” com a inteligibilidade do governo ou da sociedade,
leva à redução da política, pois no domínio objetivo do transparente existiria a única
e mais eficaz solução para todos os problemas e conflitos, a ser definida de forma
monológica pela racionalidade tecno administrativa e seus suportes tecnológicos.
Se explicitada como condição e expressão da comunicação pública, pressupõe-se
já como dado aquilo que o conceito deveria abrir para sua indagação: o perfeito
exercício do contrato argumentativo de uma sociedade democrática e de direito,
onde pode ser afirmada a realização normativa e legitimadora da racionalidade
comunicativa. Se reforçada em sua dimensão simbólica, como expressão mítica ou
efeito simbólico e afetivo da representação coletiva, ou como uma illusio saudosista
de uma modernidade iluminista irrealizada, dar-se-ia um peso absoluto ao oposto
da transparência, a opacidade. (GONZÁLEZ DE GOMEZ, M. N., 1999, apud
JARDIM, 1999).

A forma monológica definida pela racionalidade legal instituída reduziria, portanto, o
exercício do contrato argumentativo como expressão política, segundo González de Gomez
(1999).
Ao contribuir para ampliar as reflexões em torno da dimensão informacional que
envolve a busca pela transparência do Estado, Jardim (1999) focaliza o campo informacional,
voltando-se às condições de produção e disseminação da informação - em especial a
informação arquivística - na administração pública federal e seu uso social. Defende que
o intercâmbio de informações alimenta o conhecimento e o saber, mobiliza conjunturas
e relações de força. Assim, o aparelho de Estado não controla a si mesmo em termos
informacionais e o Estado tende a ser invisível a si mesmo. Este quadro se expressa na
fragilidade da maior parte de suas estruturas e recursos informacionais e na ausência de
políticas de informação. Como objeto da pesquisa, optou por focalizar o Estado brasileiro
enquanto campo informacional, tendo em vista as condições de produção e disseminação da
informação — em especial a informação arquivística — na administração pública federal e seu
uso social.
Além disso, embora os discursos normativos provoquem uma ilusão de que o estado
neoliberal e suas instituições, por meio da legislação específica, ofereçam um leque em que se
destacam os direitos iguais de informação, são perceptíveis as contradições como a de que ter
direito não significa ter acesso e garantia de permanência. Em que medida se contempla e de
que modo se trabalha a dimensão informacional da ação política? Que importância tem sido
conferida à divulgação de informações inerente a todo ato político e qual o papel atribuído
às diferentes modalidades de discurso,aos acontecimentos relevantes para o profissional a
informação?
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O desafio de analisar essa conjuntura depara-se com as dimensões acima,
proporcionadas pelas reflexões encontradas na literatura, mas orientadoras de questões
brevemente comentadas, considerando-se os acontecimentos, o cenário, os atores, as relações
de força e a articulação entre conjuntura e estrutura
Percebem-se as correlações de forças internas, com ação recíproca de diferentes atores
e esferas sociais, o confronto entre interesses comerciais influenciando e até dominando as
prioridades políticas e os benefícios sociais delas resultantes, as dificuldades de acesso por
parte de idosos, populações de baixa renda ou marginalizadas, como escolas do campo e
quilombolas. Vale considerar que certas medidas de “facilitação e comodificação” oferecidas
pela tecnologia na chamada “economia política do cotidiano” (APPLE, 2005, p. 74), transferem
para o cidadão comum “todas as tarefas de colher e avaliar informação”, às vezes acarretando
“grande quantidade de trabalho, especialmente para as comunidades e famílias com menos
recursos econômicos, menos habilidade técnica...” Coexistem aqueles que utilizam a tecnologia
para exercer sua cidadania com os que ignoram modos de acesso por essa via,ao mesmo tempo
em que se destaca o desequilíbrio no poder de se informar e de informar entre aqueles que
dominam e aqueles que não dominam as tecnologias ou as informações.
A mesma via que permite o conhecimento dos indicadores na vida acadêmica, definindo
um processo de avaliação mais “justo” destaca o crescimento ou não da produção científica
como indicador valorizado e desejado pelas instituições. Por outro lado, a transparência
mostra a concentração de poder em certos pesquisadores e instituições. Observa-se que o
grau de reconhecimento e consagração concedido pelos pares decorre das relações de uma
estrutura inteira que se interpõe entre o produtor pesquisador e suas ambições mais ou menos
legitimas. Os pesquisadores de destaque, considerados os atores dominantes no campo de
relações objetivas em que atuam, exercem o poder que lhe é concedido pelos pares e por sua
vez passam a atuar nas instâncias de consagração. (BUFREM, 2013).
As relações de domínio podem ser observadas na fiscalização e controle social em
confronto com as liberdades individuais, com a subordinação dos não informados aos
informados, os privilégios e desigualdades daqueles que ocupam cargos de poder, as questões
éticas em relação ao uso de informações públicas e, em certos casos, as funções do Estado
transformadas em termos de prioridades para suportar o modelo político e econômico.
Em termos mais abrangentes, as transformações tecnológicas tendem a ampliar a
vulnerabilidade do segredo, chegando aos confrontos provocados pela espionagem de estado,
com destaques para a ação individual de atores altamente privilegiados na aptidão por romper
sistema de segurança.
Ao mesmo tempo, as tendências neoliberais conduzem à redução do Estado em prol
da acumulação de informação, de capital e de bens, simbólicos ou não. Se, por um lado, o
99

Leilah Santiago Bufrem
Estado se apresenta como mecanismo regulador da economia da informação, salientam-se as
contradições entre suas possibilidades e o aumento dos lucros e acumulação da riqueza, com
o intuito de avançar a mercantilização da informação; o controle da informação e a legislação
específica.
Com relação às influências externas nesse conjunto de forças, destaca-se a hegemonia
política e tecnológica de países que detém o poder de romper com as barreiras aos sistemas
de segurança, tanto pelo interesse em informações sigilosas, quanto de suas empresas
transnacionais. Observa-se o acesso livre à informação acadêmica, dificultado pela
concentração de poder das grandes empresas internacionais e a concentração do capital
internacional (armas, narcotráfico) cujas atividades se desenvolvem sem transparência, mas
cujos efeitos são visíveis e concretos sobre a sociedade.
6 Articulação entre estrutura e conjuntura
A análise dos acontecimentos e das relações acima é perceptível a partir do conjunto
de forças e problemas levantados. A compreensão dessas relações permite visualizar o
objeto de conhecimento, aqui enfocado, em suas articulações mais evidentes, confirmandose a percepção de Lojkine (2002), de que na atual conjuntura, quando percebemos as
relações constituídas pelas transformações resultantes das tecnologias de informação, fica
evidente que, para o capitalismo, informação significa mercadoria. Ao considerar que a
revolução informacional não se limita à estocagem e à circulação de informações codificadas
sistematicamente pelos programas de computador, ou difundidas pela mídia, Lojkine (2002)
antevê as possibilidades desse processo revolucionário, atribuindo-lhe a criação, o acesso e a
intervenção sobre informações estratégicas, de síntese, sejam elas de natureza econômica,
política, científica ou ética. De qualquer forma, são informações sobre a informação, que
regulam o sentido das informações operatórias, particulares, que cobrem a nossa vida
cotidiana. Assim,
[...] o instrumento informático pode permitir, conectado a outras novas técnicas
de telecomunicação, a criação, a circulação e a estocagem de uma imensa massa de
informações outrora monopolizadas, e em parte esterilizadas, por uma pequena elite
de trabalhadores intelectuais. (LOJKINE, 2002, p. 109).

Articulam-se, portanto, os modos de produção em decorrência das tecnologias
revolucionárias de comunicação digitais que, segundo Lojkine (2002), embora permitam
a descentralização da comunicação, não estão cumprindo essa função devido ao caráter
conservador das organizações empresariais, temerosas da descentralização proposta por
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essas tecnologias. Assim como Marx, o autor afirma que as forças produtivas não se limitam
à máquina, nem à forma organizacional, mas decorrem de uma rede produtiva. Embora as
máquinas objetivem funções cerebrais abstratas, o trabalho humano, antes de ser objetivado,
está na consciência do homem como real pensado.
Quanto às estruturas e equipamentos de produção, o crescimento das coerções
econômicas, das cobranças e taxas, mostra a tendência à mercantilização da informação,
o que por sua vez, as transforma. O controle da informação, como manifestação sutil do
controle social tende a se tornar mais evidente nos últimos anos, confirmando o aforismo de
que informação é poder, e consequentemente o pressuposto de que produzir informação é
produzir transformações estruturais e ampliar o exercício do poder político.
7 Considerações finais
Ao tentar identificar os elementos que caracterizam a atual conjuntura em relação à
transparência da informação no Brasil, percebem-se transformações capazes de modificar as
estruturas econômicas e de poder, especialmente devido aos fortes impactos da legislação e das
tecnologias e às relações de força deles decorrentes.
O estudo sugere que o acesso ao conhecimento não se verifica apenas pela quebra
de barreiras por meio das novas tecnologias, pois estas se concentram nos estratos mais
favorecidos pelo capital. Com relação às tecnologias de informação, do ponto de vista do
determinismo tecnológico, pode-se afirmar que as grandes mudanças são processadas por
máquinas, mas a compreensão de como isso influencia as estruturas é uma construção
que depende de dados empíricos, de informações atualizadas, pertinentes e relevantes. Essa
influência apresenta-se como estrada de mão-dupla: tanto por quem usa a tecnologia para
exercer sua cidadania quanto pelos que ocupam cargos de poder.
Quanto aos profissionais da informação, acredita-se que eles podem reforçar o poder de
reivindicar, de ser informado e de informar, assim como são os mais aptos a reconhecer como
é exercido o domínio pelos senhores da informação. Percebem-se, então os confrontos e as
contradições que enfrentam no seu cotidiano profissional, para mais bem exercer a crítica e
intervir na realidade.
Teoricamente pode-se pensar na chamada transparência total e irrestrita, pois essa
solução adviria da conjugação dos conhecimentos tecnológicos com a vontade política no
exercício de poder. Entretanto, para a concretização dessa ideia de não restrição absoluta,
seria necessário, como contraponto, a ausência de qualquer elemento condicionante, o que
aproxima a hipótese de uma pressuposição idealista, pois a capacidade de produção e trocas
de informação constitui-se numa dinâmica cíclica constante, marcada pelas relações de poder.
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INFORMATIONAL TRANSPARENCY AND OPACITY:
reflections about the current political conjuncture in Brazil
ABSTRACT
This paper analyzes the elements which characterize the current social political conjuncture in Brazil
regarding informational transparency. It remarks the transformations capable of changing the economic
structures of power, especially due to the large impact of legislation and technologies, and due to the
power relationships resulting from them. The work reinforces the idea that the respect to citizenshiprelated values, such as dignity, health and safety, the protection of social and economic interests, and
the improvement of the life standard are only possible if information is preserved and disseminated. The
conclusion indicates that the access to knowledge does not depend on overcoming barriers through new
technologies, as they are highly concentrated in the social classes favored by the capital. Considering
the point of view of technological determinism, this paper affirms that large changes are processed by
information technology. However, understanding how this process influences the structures is an analysis
that depends on empirical data and updated information, which are adequate and relevant to comprehend
the relationships which determine the conjuncture.
Keywords: Information transparency. Act of access to information. Actnº 12.527.
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RESUMO
A expressão – midiatização da informação na sociedade contemporânea – contém em si conceitos
básicos que se sobrepõem e extrapolam o lugar comum ou o mero jogo de palavras. Midiatização ou
mediatização é mais do que o ato ou efeito de mediar / intervir como árbitro ou mediador. É mais
do que ser árbitro ou mediador entre conteúdos e públicos. Sob esta ótica, a midiatização, como nova
perspectiva teórica, é referenciada como a capacidade de interveniência da mídia na tessitura social,
incluindo os mais diversificados campos, ênfase para família, escola, política, religião, cultura, trabalho,
ciência e tecnologia. Para tanto, parte-se de ponto essencial da sociologia da mídia com o intuito de
apreender como os mass media interatuam com a cultura e a sociedade. E entre os conceitos que se
entrelaçam na midiatização, é essencial levar em conta três elementos básicos: (1) formas midiatizadas
da vida social e cultural; (2) comunicação mediada; (3) comunicação como prática humana básica.
Midiatização / teoria sobre a modernidade e teoria da ecologia dos meios de comunicação são elementos
essenciais à compreensão das aplicações e implicações da temática midiatização da informação, tópico
central da discussão.
Palavras-chave: Midiatização da informação. Midiatização da informação – conceitos. Midiatização da
informação – aplicações e implicações.

1 Midiatização da informação: brincando com as palavras
Há recordações que levamos vida afora. Amadurecemos. Envelhecemos. E lá estão
elas de soslaio, nos mirando, ora com sorriso de escárnio, ora com sorriso de júbilo, ora com
indiferença. Vale tudo. Fazemos alusão a um passatempo que aprendemos desde cedo: brincar
com as palavras. Aprendi com meus pais. Meu pai, jornalista e poeta. Minha mãe, professora. E
eis que descobrimos – os filhos –uma forma mágica de alfabetização contínua. Ir desvendando
palavras por seus radicais, suas terminologias, diferenças ou semelhanças. Até hoje, como
aprendiz e docente, adotamos a estratégia e a repassamos, sempre que possível, em qualquer
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nível de ensino. É lúdico. É prazeroso. É instigante. Algumas vezes, o artifício falha, sobretudo,
frente às traiçoeiras palavras cognatas no contato com idiomas estrangeiros. Mas, brincar com
palavras dá sempre uma sensação gostosa de descoberta de mundo.
Vejamos – um aluno de graduação ou um professor titular diante de tema tão imponente
– midiatização da informação: aplicações e implicações– passado o “susto”inicial, pode
lembrar os mass media, expressão em inglês para os meios de comunicação de massa (mcm),
ou, simplesmente, media, advindo do referido neutro plural. Adiante, chega até a mídia,
termo que nomeia o conjunto dos veículos de comunicação, e que inclui diferentes meios,
recursos e técnicas, como jornal, rádio, televisão (TV), cinema, outdoor, folder, mala-direta,
balão inflável, posts em portais e sites da internet, blog, fotoblog, etc. É a mídia como termo que
favorece a midiatização.
Em se tratando da psicologia da aprendizagem e da filosofia, há consenso de quão difícil
é estudar e discernir o conceito do conceito. Todos os conceitos deixam a impressão de que
algo foi suprimido, acrescido, alterado, distorcido ou exageradamente simplificado. Os entraves
de se definir conceitos se relacionam com a ampla variedade de fenômenos que podem ser
tidos como tais. A busca de atributos comuns a essa quantidade extraordinária de fenômenos
é desencorajadora. Além de elevado o número de atributos, sua aplicabilidade a toda gama
de entidades abrangidas é quase sempre incerta, bem como também é incerta a compreensão
que oferecem a respeito da natureza essencial dos conceitos. Outro elemento que acentua
a discórdia nos estudos do conceito do conceito é o fato de as diferenças entre os atributos
assumirem relevância muito maior do que as semelhanças.
A este respeito, Marradi (2012) chama atenção para a constatação de que sobrevive
a noção de um conceito intensional e, ao, mesmo tempo, extensional. Em concepções
macroscópicas, é importante distinguir entre compreensão e extensão. Chamamos
compreensão os atributos que uma ideia inclui e que não podem ser removidos sem destruir
a própria ideia. Por exemplo, mídia comporta informações. Inexiste mídia sem informações.
Chamamos extensão os objetos aos quais as ideias podem ser aplicadas. Por exemplo, os
recursos digitais e eletrônicos podem ser (ou não) aplicados a diferentes media.
Isto é, a midiatização possui o fim precípuo de mediar informações que circulam entre
públicos ou segmentos de naturezas diversificadas. A mídia, ao tempo em que mantém a
característica mor de servir a esse entre meio – se isso não se dá, deixa de atuar a serviço da
midiatização – possui singularidades. E é, então, que vem a diferenciação de conceituações. Eis
a mídia de referência ou a grande imprensa, que corresponde à consolidação empresarial da
imprensa. A mídia alternativa, de menor custo, é representada pelos meios de alcance restrito.
É o caso de painéis em mobiliário urbano,cartazes em estações de metrô ou rodoviárias,
luminosos em táxi, catálogos,filipetas e folders. A mídia alternativa exclui opções mais amplas
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e de maior custo, como comerciais televisivos ou anúncios em jornais de grande circulação.
E é evidente a distinção daí decorrente: na grande imprensa, a voxpopuli ecoa de forma tão
longínqua e afastada que se ouve tão somente a voxdomini, isto é, a voz dos dominantes. O
contrário é verdadeiro. Em geral, a mídia alternativa não alcança a elite política, econômica e
administrativa.
Ainda no percurso de palavras e / ou expressões subjacentes à midiatização da
informação, está a mídia digital, fundamentada essencialmente em tecnologia digital, como
TV digital e internet, empregada, aqui, como sinônimo de web, em referência ao world
wide web (www). E o que dizer da mídia que utiliza gravação digital de dados, a exemplo
do compactdiscread-onlymemory (CD-ROM) e da fita DAT? Há, ainda, a mídia eletrônica,
que inclui, em especial, rádio e TV, além do cinema e de outros recursos audiovisuais. Há
o polêmico jornalismo cidadão. Enfim, há ampla diversidade conceitual que se adapta à
realidade das nações, dos povos, dos grupos e dos indivíduos. Isto reforça a realidade de
vivermos numa sociedade midiatizada, com informações circulando em diferentes meios,
incluindo aqueles que podem ter a legitimidade contestada em confronto com a função
genuína do jornalismo de informar, como Ribeiro e Fossá (2009) lembram.
Nessa etapa inicial – talvez demasiadamente simplória – é evidente que a informação só
existe se circula, ou seja, se penetra no ciclo midiático. De forma similar, a mídia em todas as
instâncias, só existe ao lançar mão de informações. Então, é preciso reconhecer que, tal como
as palavras cognatas, a expressão midiatização da informação na sociedade contemporânea
contém em si conceitos básicos que se sobrepõem aos demais e extrapolam o lugar comum
ou o momento do jogo de palavras. Midiatização ou mediatização é mais do que o ato
ou efeito de mediar / intervir como árbitro ou mediador. É mais do que ser mediador ou
árbitro entre conteúdos e públicos. Cientes dessa perspectiva ampla, os organizadores do XI
Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação (CINFORM), em carta orientadora,
dizem ser possível aos palestrantes recorrerem ao “enfoque que lhes aprouver, em conexão
com o subtema do dia”. É a reafirmação da frase, 1916, atribuída ao linguista e filósofo suíço
Ferdinand de Saussure (2003, p. 15), para quem “bem longe de dizer que o objeto precede o
ponto de vista, [...] é o ponto de vista que cria o objeto”.
2 Midiatização: os media como agentes de mudanças sociais
Distante do jogo das palavras até aqui interposto,priorizamos a midiatização como nova
perspectiva teórica para considerar questões antigas acerca da conexão intrínseca entre mídia e
informação. Por conseguinte, midiatização é referenciada como a capacidade de interveniência
da mídia na tessitura social, incluindo os mais diversificados campos, ênfase para família,
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escola, política, religião, cultura, trabalho, ciência e tecnologia (C&T). Para tanto, partimos de
um ponto essencial da sociologia da mídia com o intuito de apreender como os mass media
interatuam com a cultura e a sociedade. À semelhança de Hjarvard (2012), não delineamos
os meios de comunicação como elementos à parte da sociedade. As transmutações culturais,
econômicas, políticas, religiosas e de qualquer modalidade, tal como a revolução tecnológica,
caminham pari passu com a história da humanidade. O avanço científico e tecnológico tem a
sociedade como referente. A tecnologia nunca é neutra. A midiatização do conhecimento e das
inovações tecnológicas, idem, segundo Santos e Melo e Santos (2012). A produção do discurso
jornalístico, apesar do mito da objetividade, também.
Aliás, como parêntese, esclarecemos a opção por adotar a expressão – discurso
jornalístico – em vez de linguagem jornalística. O discurso tem maior abrangência do que a
linguagem. O discurso vai além da linguagem. Ao produzirem suas matérias, os jornalistas
trazem as circunstâncias que cercam a produção da notícia. Esta resulta da conjunção das
condições extradiscursivas e intradiscursivas responsável pelo sentido. Sentido na acepção
de atributo passível de ser expresso, que diferencia o objeto de seu significado, sem alterar a
natureza desse objeto. Para Charaudeau (2009) descrever sentido de discurso é levar a efeito
uma correlação entre dois polos. O discurso propriamente dito engloba, também, as condições
de recepção, as quais participam da construção da mensagem, pois é no receptor que o
discurso efetivamente se edifica:
O universo da informação midiática é efetivamente um universo construído. Não é [...]
o reflexo do que acontece no espaço público, mas sim o resultado de uma construção.
O acontecimento não é jamais transmitido em seu estado bruto, pois, antes de ser
transmitido, ele se torna objeto de racionalizações: pelos critérios de seleção dos fatos
e dos atores, pela maneira de encerrá‐los em categorias de entendimento, pelos modos
de visibilidade escolhidos. Assim, a instância midiática impõe ao cidadão uma visão
de mundo previamente articulada, sendo que tal visão é apresentada como se fosse a
visão natural do mundo. Nela, a instância de recepção encontrará pontos de referência,
e desse encontro emergirá o espaço público(CHARAUDEAU, 2006, p.151).

Ademais, retomando à neutralidade defendida com “unhas e dentes” por alguns
meios, para Ribeiro e Fossá (2009, p. 2), é somente uma “[...] estratégia utilizada pelo
jornalismo (submetido ao capital) para produzir sentido ao seu discurso”. Isso decorre de
motivo extremamente simples: qualquer profissional, incluindo cientistas, juristas, docentes,
jornalistas, bibliotecários, cientistas da informação, fotógrafos, cineastas, administradores,
médicos, odontólogos, em sua condição de ser humano, não pode se despir de suas escalas de
valores no dia a dia, ou seja, de sua carga ideológica intrínseca e inevitável.
Pensar em neutralidade de ações profissionais soa como ponto de vista ultrapassado. A
grande meta é a objetivação, no sentido de busca da objetividade para reproduzir a realidade
sem disfarces via postura crítica e racional. Objetivação para perceber o conhecimento como
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reconstrução ou inserção que o profissional faz diante de seu objeto de estudo e de trabalho,
via teorização e técnicas que o permitem recortar e esculpir. Não consiste em neutralidade.
É a percepção da convivência inevitável do homem com a ideologia. Porém, tal coexistência
nem significa favorecimento nem tampouco dissimulação, mas, sim, desmascaramento
da ideologia: reconhecimento de que ela ali está, mas é possível aprender a conviver com a
ideologização que permeia o cotidiano do ser humano de forma não ingênua.
Indo além dos efeitos da difusão midiática de fatos ou fenômenos com status de notícia
sobre indivíduos e grupos sociais, a midiatização da cultura e da sociedade (incluindo sempre
a informação) mantém a função precípua de compreender como os processos culturais, as
entidades sociais e os cidadãos têm se deixado envolver pela força dos meios. Às vezes, a tal
ponto ou com tal intensidade, que sua natureza, suas funções e sua estrutura sofrem alterações.
Exemplificando: não é apenas entender o impacto midiático nacional e internacional da visita
do atual Papa Francisco numa das últimas semanas de julho de 2013 ao Brasil. É ir além para
identificar as motivações de sua aceitação praticamente unânime em meio à população – à
época, o quadro político nitidamente desfavorável à Presidenta Dilma Rousseff e aos políticos
em geral; as recentes manifestações Brasil afora expondo as chagas da precariedade dos
serviços públicos, como transporte, educação, saúde, trabalho, moradia, segurança, seguridade
etc. É ir além, ainda, para delinear o impacto midiático: avaliar as possíveis mudanças que
ocorrerão (ou não) na imagem da Igreja Católica daqui para frente e na juventude brasileira,
em particular.
E não se trata de realidade especial à midiatização na religião. A midiatização da
informação não se limita a abastecer temas e subtemas, em proporções gigantescas ou em
conta-gotas. Ao tratar da midiatização, o francês Bruno Latour (2001), por exemplo, explica
que há verdadeiro sistema circulatório por onde fluem a C&T. No primeiro circuito, estão
as questões de pesquisa; no segundo momento, o arcabouço teórico para entendimento das
perguntas iniciais; no terceiro circuito, acontece a articulação com outros campos para seu
desmembramento e maior compreensão da interação; no quarto, a divulgação científica dos
resultados para validação pelos pares. O quinto circuito corresponde ao conteúdo nuclear, que
assegura os laços que impõem sintonia ao fluxo informacional.
Dizendo de outra forma, a relevância da mídia na cultura e na sociedade não pode mais
se aproximar de qualquer padrão que considere esses elementos como autônomos. É oportuno
lembrar que os mass media não consistem tão somente em artefatos ou inovações tecnológicas
que podem ser adotadas por instituições e pessoas físicas:
[...] parte significativa da influência que a mídia exerce decorre do fato de que ela
se tornou [...] parte integral do funcionamento de outras instituições, embora
também tenha alcançado um grau de auto determinação e autoridade que obriga
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essas instituições, em maior ou menor grau,a submeterem-se à sua lógica. A mídia
é, ao mesmo tempo, parte do tecido da sociedade e da cultura e uma instituição
independente que se interpõe entre outras instituições culturais e sociais e coordena
sua interação mútua. A dualidade desta relação estrutural estabelece uma série de prérequisitos de como os meios de comunicação, em determinadas situações, são usados
e percebidos pelos emissores e receptores, afetando, desta forma, as relações entre as
pessoas (HJARVARD, 2012, p. 54-55).

A mídia, como agente de mudanças culturais e sociais, simultaneamente, integrase à realidade de outras instituições sociais e se eleva como segmento ao qual as demais
entidades devem se adaptar para atuação harmônica. Tal como o autor supracitado, MignotLefebvre, ainda nos anos 90 (século XX), amplia a concepção de tecnologia. Incorpora, ao
lado das técnicas, as decorrências econômicas e sociais daí advindas. Palmquist (1992),
por seu turno, prioriza o princípio de acesso universal, segundo o qual, em termos ideais, a
infraestrutura global de informação deve estar à disposição de todos, embora, ainda hoje,
muitos permaneçam à margem do universo midiático, por razões distintas. É o caso de velhos,
enfermos, doentes mentais, presidiários, moradores de rua, drogaditos...
3 Midiatização: conceitos que se entrelaçam
Revendo o texto elucidativo de Marradi (2012) sobre a complexidade do conceito
do conceito, e coerente com o jogo das palavras da fase introdutória, na maioria das vezes,
o termo –midiatização– refere-se à interveniência da mídia sobre fatos e fenômenos, ou
seja, diz respeito às mudanças sociais configuradas ou viabilizadas por recursos modernos e
avançados tecnologicamente. Há, porém, quem empregue mediação, expressão genérica, como
ferramenta conceitual para delinear tais mudanças sociais e culturais. E há quem, à semelhança
de Altheide e Snow (1988), use os dois termos indistintamente.
Entretanto, de forma didática, mediação se mescla com os processos de comunicar. Os
ambientes culturais e sociais que os comportam podem sofrer alterações, tal como mudam
as relações que os participantes mantêm com o ambiente em que se circunscrevem um com
o outro. Sem a pretensão de solucionar os embates que rondam os conceitos de midiatização
(nos moldes de Stig Hjarvard e Winfried Schulz) e de mediação, concordamos com Couldry
(2008), para quem a midiatização privilegia aspectos da textualidade midiática, sugerindo
que a lógica da mídia, noção introduzida por Altheide e Snow (1988), é baseada no trabalho.
A noção de mediação, por seu turno,desenvolvida por Roger Silverstone, apesar de aparente
fragilidade conceptual, parece manter maior flexibilidade para incluir transformações e / ou
produtos sociais em andamento da mesma forma que também contemplam impressos, os
quais, no presente, já passam a ser digitalizados.
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É interessante, então, a síntese traçada por Stig Hjarvard para evitar que comunicólogos
e / ou cidadãos confundam midiatização e mediação. Este último termo é mais amplo. Diz
respeito à comunicação através de um meio, cuja interveniência pode afetar mensagem e interrelação emissor x receptor. A este respeito, exemplifica que um político pode substituir o jornal
diário por um blog para entrar em contato com o eleitorado. A mudança vai alterar a forma e o
conteúdo de suas mensagens, e, também a relação entre político e eleitor. No entanto, mudança
de opção midiática,
[...] não terá necessariamente qualquer efeito notável sobre a política enquanto
instituição social. A mediação descreve o ato concreto da comunicação através de um
meio em um contexto social específico. Por outro lado, a midiatização se refere a um
processo mais em longo prazo, segundo o qual as instituições sociais e culturais e os
modos de interação são alterados como consequência do crescimento da influência
dos meios de comunicação (HJARVARD, 2012, p. 66).

Por essa fragilidade conceitual, nas últimas décadas, teóricos, como FriedricKrotz (2009)
e Schulz (2004), ao tempo em que investem na definição da midiatização como fenômeno
social e cultural macroscópico e complexo, admitem, como o faz Krotz (2009, p. 25, tradução
nossa), que a midiatização é um metaprocesso. Este processo de definição de processos subjaz
à “[...] globalização, individualização e comercialização e por sua própria natureza, está sempre
atrelado aos momentos históricos e ao contexto específico de cada cultura e sociedade”.
Há, pois, divergências teóricas e caminhos distintos a seguir diante da temática
midiatização da informação. Por isso, face à impossibilidade de esgotar todos os vieses
teóricos, optamos por discutir a midiatização e a teoria sobre a modernidade, além da
midiatização e a teoria do meio / a teoria da ecologia dos meios de comunicação. Mais
adiante, como é possível pensar o processo direcionado a alguma circunscrição previamente
estabelecida, à semelhança da midiatização no discurso jornalístico; na religião; no discurso
científico, etc. dentre as aplicações possíveis vamos rever noções sobre midiatização da
informação política e / ou na política.
Como descrito por clássicos como Berger e Luckmann (1980) e Habermas (1989), nos
dias atuais, os seres humanos constroem sua realidade contextual (social e cultural) por meio
de ações comunicacionais, e, portanto, via ações midiatizadas. Como decorrência, a história
da humanidade comprova que a mídia vem conquistando lugar de destaque na construção
social da realidade que circunda as pessoas, que tanto se referem à mídia quanto a utilizam e a
reutilizam em suas múltiplas potencialidades.
Consequentemente (Quadro 1),o referente social e cultural estabelece relação intrínseca
com a mídia. É o que denominamos de midiatização e não de mediado. A midiatização deve
ser concebida como longo percurso histórico e em andamento no decorrer do qual, mais
recursos e novas estratégias midiáticas fluem e são devidamente institucionalizadas. Na
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visão de Krotz (2009, p. 24, tradução nossa), a midiatização descreve o processo pelo qual a
comunicação alude aos meios de comunicação. Então, os utiliza a longo e progressivo prazo
até que a mídia se torna mais e mais “[...] relevante para a construção social da vida cotidiana,
da sociedade e da cultura como um todo”.
Quadro 1 – Modalidades de comunicação

Formas midiatizadas da vida social e cultural
•

A relevância da mídia para a vida cotidiana, o trabalho e lazer; para as relações sociais,
os grupos e a individualidade; empresas e instituições; política e economia; socialização;
cultura e sociedade.
Comunicação mediada

Há três formas principais, segundo com quem o indivíduo se comunica:
•

Comunicação interpessoal mediada.

•

Comunicação interativa.

•

Comunicação como produção / recepção de conteúdos padronizados (comunicação
de massa).
Comunicação como prática humana básica

•

Face a face; gestos e linguagem.

Fonte: Adaptado de KROTZ, F. Mediatization... 2009. p. 24, tradução nossa.

3.1 Midiatização e teoria sobre a modernidade
Nessa linha de pensamento, estudiosos relacionam a midiatização à teoria abrangente
sobre a modernidade. É o que ocorre com John B. Thompson (1995), para quem a midiatização
é elemento indissociável ao processo desenvolvimentista da humanidade. Quando o alemão
Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg ou simplesmente, Gutenberg, introduz, por
volta de 1439, o tipo mecânico móvel para impressão, dá início à midiatização, favorecendo
bases materiais para uma economia fundamentada no fluxo informacional, na apreensão de
novos conhecimento sem circulação, e, então, na expansão gradativa da aprendizagem em
massa. Economia, indústria e comércio ganham impulso, com a fixação de novas prioridades,
como siderurgia, riquezas minerais e aviação comercial.
No caso do Brasil, define-se a fase moderna da imprensa nacional, que incorpora o
avanço do jornalismo; a presença do rádio e mais adiante da TV; da propaganda; do cinema;
da fotografia; livros e mais livros; e da música. É o início do mercado cultural, anos 30 aos 50
do século XX, organizado segundo os princípios da indústria cultural. A expressão – mercado
cultural – relaciona-se, de forma indireta, à Revolução Industrial, século XVIII, quando do
impulso dado à imprensa, e de forma direta, às transformações contextuais que assolam o
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país, depois da década de 50, século passado. Referimo-nos à urbanização, ao sindicalismo,
ao incremento do consumo interno e das exportações, ao surto industrial e ao surgimento de
novas forças: as classes sociais médias e populares.
Na ocasião, o consumo da notícia é mais intenso por conta da urbanização e da
industrialização progressivas, e da alfabetização em maior escala. Operários letrados,
burocratas e profissionais do setor de serviços têm acesso à leitura. A notícia, especificamente,
conquista maior importância. A transmutação do fato em notícia constitui item de suma
relevância na organização capitalista da informação e o processo de produção noticiosa aceita
a notícia como mercadoria.
No que se refere à expressão – indústria cultural – é empregada quase compulsivamente
para justificar atitudes comportamentais do homem contemporâneo, quando na realidade,
envolve inúmeras e complexas questões. Esclarecemos que Theodor Adorno (1983), autor
de Ideias para a sociologia da música, e também de outra obra de prestígio, desta vez em
coautoria com Horkheimer (Dialética do esclarecimento, 2004), é quem dissemina o conceito
de indústria cultural, segundo o qual bens e produtos culturais difundidos pelos mcm impõem
e incentivam novas formas de comportamento e de consumo.
A característica central da indústria cultural é a exploração comercial e a vulgarização da
cultura, produzindo, sobretudo, lazer, em detrimento do pensamento reflexivo. A massificação
padroniza e uniformiza as profundas diferenças individuais, a fim de maximizar os lucros das
empresas de comunicação, a despeito do risco de alienação, aculturação, perda de criticidade e
passividade a que expõe o grande público, o que justifica a objeção de profissionais e teóricos
em relação ao uso do enunciado – mcm.
Vemos que a implantação subsequente de outros meios de comunicação e de variados
dispositivos, a exemplo da blogosfera, dos smartphones e tablets, do iPod, do TiVo para o
vídeo e das redes peer-to-peer (P2P) 1 para a troca de arquivos, hoje, nos favorece compartilhar,
divulgar e acessar informações de praticamente qualquer lugar e de qualquer natureza, em
tempo real. É o momento-luz da comunicação mediada. Se na comunicação de massa, os
emissores exercem algum controle sobre o conteúdo das mensagens, não possuem noção
consolidada sobre como o receptor fará uso das informações acessadas. Em se tratando dos
meios de comunicação que permitem interatividade – um dos grandes trunfos do espaço
virtual em expansão acelerada para a mídia tradicional – ambos (emissor e receptor)têm
chance de interferir nos conteúdos, embora a situação não se iguale à comunicação direta.

1

P2P é uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como
cliente quanto como servidor. Assim, favorece compartilhamento de serviços e dados mesmo sem servidor
central.
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Ainda sobre midiatização e teoria sobre a modernidade, revisitamos tanto Krotz (2009)
quanto Schulz (2004). Para eles, há quatro modalidades de processos que permitem à mídia
alterar a comunicação e a interação entre os indivíduos. A primeira, extensão, diz respeito
à chance de expandir / estender as possibilidades de comunicação humana tanto no que
concerne ao elemento temporal quanto espacial. É a realidade de parcela significativa da
população brasileira, por exemplo, que tem acesso às inovações tecnológicas, ou, em particular,
à internet, e, portanto, visão de mundo mais ampla.
O segundo tipo de processo refere-se à substituição completa ou parcial da interação
social e de instituições sociais quando atividades não midiáticas assumem formas midiáticas.
É o dia a dia da modernidade. É o “leão” do imposto de renda que rosna no espaço virtual. É o
recibo da visita médica que recebemos por e-mail. É a passagem aérea que decidimos no portal
da companhia aérea. É o controle do extrato bancário acompanhado cotidianamente em casa
e assim vai... O terceiro processo – fusão – nada mais é do que a chance real de amalgamar
fronteiras entre atividades midiáticas e não midiáticas, isto é, combinar a comunicação face a
face com a comunicação mediada, como ocorrem com as teleconferências e os cursos via online com chance de alguns encontros presenciais.
Por fim, temos a acomodação, que demanda do homem contemporâneo a capacidade
de se adaptar às iniciativas geradas pelos organismos sociais. Se uma inscrição a determinado
concurso público se dá apenas via on-line, apesar das dificuldades que o candidato possa ter, a
depender do nível de interesse, vencerá os entraves. São situações que confirmam Krotz (2009)
e Marradi (2012), em sua assertiva de que a dificuldade conceitual de midiatização tem muito
a ver com sua inserção em certa conjuntura, o que impossibilita generalizações.
3.2 Midiatização e teoria do meio / teoria da ecologia dos meios de comunicação
Krotz (2009) e Schulz (2004), além de estabelecerem elo entre a midiatização como fator
de mudanças sociais e culturais, relacionam pontos de semelhança com a teoria do meio e /
ou com a teoria da ecologia dos meios de comunicação. No primeiro caso, o pensamento do
canadense Marshall McLuhan (1969), apesar de polêmico, se ancora na assertiva de que o meio
é a mensagem, ou seja, acredita que o veículo interfere de forma decisiva na comunicação. Por
exemplo, a imagem de um aqueduto no momento que se rompe num bairro qualquer de São
Paulo e as águas invadem casas em três quarteirões em poucos minutos é mais impactante se
transmitida via TV do que a mesma notícia postada num impresso.
O interesse de McLuhan(1969) não recai sobre os efeitos ideológicos da mídia em relação
aos cidadãos, mas sim, sobre a interferência que acarretam nas sensações humanas. Estuda a
implosão da mídia eletrônica e a explosão da mídia impressa. Analisa a mutação de indivíduos,
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grupos sociais e coletividades. Explora a influência das tecnologias da comunicação que está
além do conteúdo específico que veiculam. Dizendo de outra forma, determinado tipo de
veículo comunicacional mantém estreita relação com a percepção humana instaurada graças
às tecnologias de informação e de comunicação (TIC). Islas (2011) acrescenta que o canadense
instituía nítida distinção entre mídia (meios de comunicação) e médium, qualquer coisa que
estende a mente, o corpo e os sentidos humanos. Nesse momento, apresentava exemplos sobre
a tese por ele defendida: a roupa constitui extensão da pele; a motocicleta, extensão da bicicleta
e assim por diante.
A respeito dos media ecology (ecologia dos meios de comunicação), o autor supracitado
explana, com detalhes, a configuração do pensamento científico que enfatiza o impacto
cultural das tecnologias e da mídia na sociedade. As teses de Marshall McLuhan representam
seu principal fundamento teórico e epistemológico, e ele prossegue:
[A] ecologia dos meios analisa como os meios de comunicação afetam a percepção
humana, a compreensão, a sensação e o valor; e como nossa interação com os meios
facilita ou impede nossas possibilidades de sobrevivência. A palavra ecologia implica
o estudo do ambiente [...] Um ambiente é [...] um complexo sistema de mensagens
que impõe ao ser humano certas formas de pensar, sentir e atuar. Ele estrutura o que
podemos ver e dizer e, por conseguinte, sentir e atuar. Assinala papéis e insiste no
exercício dos mesmos. Especifica o que nos é permitido fazer ou deixar de fazer. Em
certas ocasiões, como é o caso de um tribunal, uma sala de aulas, ou um escritório,
as especificações são explícitas e formais. No caso de ambientes midiáticos (como
livros, rádio, cine e televisão) as especificações são geralmente implícitas e informais,
ou parcialmente ocultas, pela razão de não estarmos lidando com um ambiente, senão
simplesmente com uma máquina. A ecologia midiática pretende tornar explícitas essas
especificações, tratando de encontrar que papéis os meios nos forçam a desempenhar,
como os meios estruturam o que estamos vendo e por que razão eles nos fazem sentir
e atuar do modo como o fazemos. A ecologia dos meios é o estudo dos meios como
ambientes (ISLAS, 2011, não paginado).

Se Krotz (2009) e Schulz (2004) reconhecem pontos convergentes entre a teoria da
midiatização e as teorias do meio e da ecologia dos meios de comunicação, argumentam
que o pensamento de McLuhan e de seus seguidores tropeça num determinismo tecnológico
exacerbado. Em sua visão, a interação tecnologia x cultura e a constatação inequívoca de
que cultura também incorpora tecnologia são dois itens negligenciados pela teoria do
meio / ecologia dos meios de comunicação. Sobre esta discussão, é preciso atenção para a
descontextualização do conceito de midiatização. Isto porque, a teoria do meio raramente se
interessa pelas relações históricas, culturais ou sociais específicas. Está voltada muito mais
para as eventuais ou constantes mudanças em nível macro e, na realidade,“[...]a teoria da
midiatização deveria estar muito mais comprometida com a análise empírica, incluindo o
estudo de processos específicos de midiatização” em diferentes segmentos sociais, conforme
Hjarvard (2012, p. 60) complementa em consonância com Krotz (2009).
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4 Midiatização da informação: aplicações e implicações
A partir da percepção de que ambientes midiáticos e comunicação mediada fazem parte
da condição contemporânea da modernidade, ao tempo em que a midiatização mantém sua base
nas tecnologias modernas de mídia, é preciso rever o conceito antes enunciado da midiatização
como teoria que põe a mídia como cerne das mutações culturais e sociais. Como decorrência,
impossível pensar na midiatização da informação desvinculada da virtualização da própria interação social, reiterando Sodré (2002, p. 21) quando diz que a midiatização é uma ordem de mediações socialmente realizadas “[...] no sentido da comunicação entendida como processo informacional, a reboque de organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de interação
– a que poderíamos chamar de ‘tecnointeração’ [...]” Mais adiante, complementa:
Midiatização, por sua vez, é a articulação do funcionamento das instituições
sociais com a mídia. Isto, sim, é novo. É fruto das transformações nos modos
de urbanização e no advento das tecnologias da informação e da comunicação,
vetorizadas pelo mercado capitalista (SODRÉ, 2009, p. 2).

Isto significa reconhecer que, na midiatização da informação, o fluxo informacional se
desloca com muito maior rapidez e dinamicidade, incorporando os trunfos mais enaltecidos
do espaço virtual e das redes eletrônicas de informação, ênfase para a internet. A princípio,
a convergência midiática permite a conjunção de diferentes media atuando num mesmo
contexto, o que justifica a designação de informação hipermidiática. Textos, infográficos,
sons, fotos, narração, sequências animadas, vídeos, etc. estão juntos. À hipermídia, unese o hipertexto. Ambos são métodos de organização não linear de informações, permitindo
ao indivíduo selecionar o material que vai ler / ver / ouvir, quando e como, ao tempo que
estimula o aprofundamento de questões emergentes no decorrer da busca. O acesso dispensa
conhecimentos especializados e o próprio interessado manipula o sistema, graças às interfaces
amigáveis homem x máquina: o leitor percorre caminhos bastante diferenciados ainda que
diante de um mesmo texto.
Ao manipular os dados, não apenas supre suas demandas informacionais, em tempo
mais ágil, com maior acuidade, graças à gama de recursos disponíveis e à leitura hipertextual,
que favorece alternâncias, supressões e acréscimos. Vai além. Efetiva comunicação direcional,
“democrática” e dinâmica rumo à ciber-cidadania, em que o processo de escrita e leitura é
compartilhado, as páginas frias ou “poéticas” dos impressos dão lugar à dinamicidade de
textos variados, permitindo a todos se tornarem autores e editores de suas produções, como
Targino (2009) descreve.
Ainda direcionado ao fato incontestável de que a midiatização caminha de “mãos
dadas” com a virtualização da interação, mais do que nunca, a interatividade cria chances
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de participação do cidadão na veiculação de conteúdos midiáticos, o que acontece desde
os mais “tradicionais” veículos, como jornais e revistas impressas, rádio e TV a todos os
meios eletrônicos e digitais. De forma crescente e veloz, os mcm incorporam recursos para
“ouvir” o público, que também pode se manifestar via short message service (SMS), e-mails e
blogs, dentre outros. Os canais televisivos criam programas visando incluir a voz do povo ou
concursos para premiar as melhores reportagens feitas por leigos. Há estratégias diversificadas,
múltiplas e incessantes para garantir a aproximação do público com os meios. É possível o
cidadão expressar suas opiniões, votar em enquetes midiáticas, enviar produções em vídeo ou
em outros suportes, tudo dentro da idealizada isegoria do jornalismo, embora essa liberdade
esbarre nos limites preestabelecidos por cada meio de comunicação.
Por sua vez, blogs e redes sociais inexistem sem interatividade. Segundo descrição
de Thompson (1995), três tipos de interação: interação face a face, quase interação mediada
e interação mediada. Porém, a bem da verdade, o autor inspira-se num cenário midiático
ultrapassado, até porque, como descrito (rever Quadro 1), a mídia convencional já busca
estabelecer contato com seu público, enquanto os meios de comunicação interpessoal
(smartphones, SMS e e-mails) também propiciam que um indivíduo envie mensagens,
simultaneamente, a vários receptores, tal como os meios de comunicação de massa procedem.
Por isso, em vez de empregar a terminologia do autor ora referendado, talvez seja mais sensato,
levando em conta as formas midiatizadas da vida social e cultural, categorizar comunicação
não mediada (face a face) e comunicação mediada. Daí, criar subcategorias em termos de
parâmetros como mão única/mão dupla; interpessoal/de texto / de massa; áudio/visual, etc.
(HJARVARD, 2012).
Enquanto há mais chances de se lançar dados e / ou informações para o “outro”,
paralelamente, há um achatamento do mundo. A este respeito, Friedman (2007) descreve
que a civilização atravessa, com nitidez, três fases de globalização. A 1.0 se estende de 1492
(quando o navegador genovês Cristóvão Colombo alcança o continente americano) até mais
ou menos 1800. A ênfase recai na globalização dos países, envolvendo governos e corporações.
A globalização 2.0 vai de 1800 a 2000, sofrendo a interrupção da Grande Depressão e das
Grandes Guerras. Corresponde à globalização das empresas, mormente, as multinacionais.
Por volta do ano 2000, é o início da globalização 3.0, quando o tamanho do mundo encolhe,
gradativamente, e suscita a capacidade de os indivíduos colaborarem, face às inovações
tecnológicas mais complexas e crescentemente minimalistas.
Porém, enquanto o universo se impõe como plano, no dizer do autor aludido, rompendo
barreiras temporais e espaciais, a sociedade da informação ou sociedade do conhecimento
ou sociedade da aprendizagem se impõe. Isto contraria autores, como Sodré (2009), para
quem sociedade da informação é menos do que um conceito. É mero mote de empresas e
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deslumbrados diante das estratégias tecnológicas. Argumenta que a sociedade, em diferentes
espaços e tempos, sempre manteve seus meios de informação e, por conseguinte, seu acervo
deconhecimentos. A diferença é que, hoje, a capacidade de processamento e velocidade do
fluxo informacional é gigantesca e exponencial. Assim, apesar de opiniões contrárias, o eixo
vigente da economia é a produção, distribuição e difusão da informação, gerando novo setor
do sistema produtivo, o quaternário, que incorpora as atividades da indústria da informação e
do conhecimento.
Apesar das recorrentes discussões conceituais sobre essas expressões, para Anderson
(2006, p. 50), a web 3.0 traz consigo uma nova modalidade de sociedade – a sociedade da
recomendação – cujo sustentáculo está na teoria da cauda longa:
[...] nossa cultura e nossa economia estão cada vez mais se afastando do foco em alguns
hits relativamente pouco numerosos (produtos e mercados da tendência dominante),
no topo da curva da demanda, e avançando em direção a uma grande quantidade de
nichos na parte inferior ou na cauda da curva de demanda.

Ora, mesmo que Chris Anderson se refira ao mundo dos negócios, ao lucro e à
fragmentação do mercado, é só concebermos a notícia como mercadoria e a informação
como elemento do setor quaternário, para entender o porquê de a informação e os mass
media assumirem poder, distante do ideário purista defendido por Habermas (1998). Isto
é perceptível, diante da avalanche de informações que chega à sociedade, advinda de meios
tradicionais, como livros, revistas, jornais, programas radiofônicos e televisivos, ou das
sofisticadas redes eletrônicas de informação. É a mídia se impondo como instituição semiindependente e se integrando, ela mesma, à realidade social e organizacional que a circunda.
Na percepção da consultoria Frog Design,
[...] estamos saindo da era da informação e entrando na era da recomendação. Hoje,
é ridiculamente fácil obter informações [...] A coleta de informação não é mais a
questão – a chave agora é tomar decisões inteligentes com base nas informações. As
recomendações servem como atalhos no emaranhado de informações, da mesma
maneira como o dono de minha loja de vinhos me orienta entre as prateleiras de
obscuros vinhos franceses para que eu desfrute do melhor com as minhas massas
(ANDERSON, 2006, p. 105, grifos nossos).

A despeito da transcrição, não cremos que, hoje, seja “ridiculamente fácil obter
informações”. Ao contrário, os dados disponíveis no ciberespaço, sendo virtualmente infinitos,
produzem dificuldades de seleção e de aprendizagem dos mecanismos de uso dos recursos.
A tendência contraria os princípios elementares dos serviços de informação em rede, que
buscam responder às solicitações em tempo recorde e de forma amigável. Então, mesmo sendo
impossível arrolar todo o potencial social da internet, até por sua aparente intangibilidade,
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previsões podem ser feitas com base na comprovação irrefutável de que a proliferação das
TIC transforma o dia a dia dos cidadãos mais fácil em certo sentido. Porém, mais difícil em
outro. Referimo-nos à dificuldade de seleção acurada e ágil, que exige técnicas apreendidas
no cotidiano, apesar de críticas contundentes, como esta: “O preço que pagamos pelo
crescimento do igualitarismo oferecido pela internet é o acesso descentralizado a artigos não
editados. Nesse meio, as contribuições de intelectuais perdem seu poder de criar um foco”
(HABERMAS, apud KEEN, 2009, p. 56).
O que importa é que tais aplicações trazem efeitos que intervêm na vida cultural e
social dos povos, em maior ou menor grau, a depender do nível de abrangência da esfera.
Podemos pensar, por exemplo, em processo direcionado a alguma circunscrição previamente
estabelecida: a midiatização na política; a midiatização no discurso jornalístico; a midiatização
na religião; a midiatização no discurso científico e, sobretudo, a midiatização da informação
em sua generalidade. Em linha paralela de pensamento, diante das aplicações e implicações
da midiatização da informação, a mídia jornalística ainda mantém sua credibilidade. Quer
dizer, apesar da midiatização ter trazido mutações para a produção e veiculação das notícias
no campo jornalístico, inclusive no que tange à sua interação com os demais campos sociais,
o jornalismo continua a figurar como a instância legítima para produzir efeitos de sentido aos
acontecimentos midiáticos. Palmquist (1992); Schulz (2004) e Thompson (1995) concordam
com Ribeiro e Fossá (2009, p. 4), para quem
[...] Essa lógica permanece ininterrupta porque, por mais que as novas tecnologias
tenham mudado a forma como as informações são construídas e o modo de interação
entre as pessoas, o sistema social e econômico continua seguindo a mesma lógica, ou
seja, vivemos em uma sociedade de “Capitalismo Mundial Integrado”.

...........................................................................................................................
A produção da subjetividade em nossa sociedade está intrinsecamente relacionada à
construção das identidades sociais nos sistemas capitalistas, principalmente através
da individualização do desejo, tanto por meio de “máquinas de expressão”, como,
por exemplo, a mídia, quanto de natureza infra‐humana, infra‐psíquica, infrapessoal,como sistemas de percepção, de sensibilidade, de afeto, de desejo, etc. Ou seja,
o jornalismo,assim, como os demais campos sociais, possui boa parte de suas lógicas
submetidas ao sistema capitalista.

Ademais, como noticiado pela mídia nacional, o Índice de Confiança Social, produto do
IBOPE [Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística] Inteligência (http://www.ibope.
com.br), que mensura a credibilidade das instituições brasileiras, apresenta, anualmente,
desde 2009,ranking de confiança nas organizações. Em 2013, entre 11 e 15 de julho, ouvidos
2.002 brasileiros, com mais de 16 anos e de 142 municípios, o resultado da pesquisa confirma
a queda de todos os 18 itens avaliados em confronto com os anos anteriores, inclusive do
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Corpo dos Bombeiros, que ocupa o primeiro posto (77 pontos), seguido das igrejas (66) e
das Forças Armadas, 64. Os meios de comunicação estão na quarta posição, com 56 pontos,
o que comprova os argumentos de teóricos, como Sodré (2002, 2009), que enaltecem a
capacidade de os mcm reduzirem a complexidade dos demais segmentos e, então, conectarem
e contextualizarem os fatos.
5 Midiatização da informação política e / ou na política
Diante da impossibilidade de abranger a midiatização da informação, com suas
aplicações e implicações, em todas as instâncias, como antes dito, priorizamos a midiatização
da informação política e / ou na política em geral. A ênfase advém do estágio de convulsão
política ora vivenciado pela população brasileira e, também, face ao pioneirismo do norueguês
Gudmund Hernes (1978). Mesmo sem adotar a palavra – midiatização – é ele quem
recorre,pela primeira vez, à expressão “sociedade sacudida pela mídia” para nomear o avanço
gradativo da mídia como agente de transformações societais no campo político.
De forma simples e direta, lança questionamentos instigadores e reveladores acerca
de como a mídia interatua com a cultura e a sociedade e, consequentemente, como se dá a
midiatização da informação, como elemento máximo de sobrevivência do ser humano nos
círculos políticos e sociais. Eis algumas questões: quais as consequências que a esfera midiática
provoca entre instituições e cidadãos? Quais as formas e modalidades como a administração
pública, as organizações, os partidos, as escolas, as igrejas, as empresas operam no cotidiano?
Como esses elementos interagem? Afinal, como a mídia distribui ou redistribui o poder
(político, econômico, cultural) no tecido social? E tudo isso numa fase histórica, em que a
textura social parece se esgarçar, se desfazer e se fragmentar, pondo no centro da atenção o
determinismo tecnológico, e, portanto, trazendo à tona, a dita exclusão digital.
Seguindo os passos de Hernes (1978), em estudos, respectivamente, das décadas de 80
e 90 (século XX), o sueco Kent Asp em dois trabalhos, Power fulmass media...e Mediatization,
media logic, mediacracy, recorre à midiatização para fazer alusão à ascendência dos mass media
sobre qualquer sistema político hodierno. Refere-se ao processo segundo o qual os políticos
tentam se inserir nas variadas formas de mídia, recorrendo praticamente todos eles a blogs,
twitter, facebook, YouTube, MySpace, etc., tal como o fazem os sistemas políticos e as instâncias
dos poderes executivo, legislativo e judiciário visando divulgar seus feitos e atender, pouco a
pouco, a exigência de transparência administrativa tão ansiada pelos brasileiros.
No entanto, o interessante não é somente a adesão pela adesão. São as estratégias que
os políticos adotam para adaptarem postagens e pronunciamentos de forma mais atraente
possível e quiçá, provocante e controversa, a fim de alcançar repercussão e “estender” o espaço
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midiático. Trata-se de pensamento devidamente comprovado por Andrew Keen (2009). Do
alto de sua experiência como um dos investidores do Vale do Silício, fundador do Audiocafe.
com, um dos sites precursores da música digital, hoje, crítico feroz do fluxo informacional
midiatizado sem qualquer limite ou poucas limitações, alerta que esse caminho representa
risco à economia, à cultura e aos valores individuais e sociais dos povos. Em sua visão, o
culto ao amadorismo nos transforma em belos ou exóticos primatas, cujo mérito se limita à
compilação, ao arremedo ou à imitação grotesca:
Segundo a teoria de T. H. Huxley [biólogo evolucionista do século XIX], se
fornecermos a um número infinito de macacos um número infinito de máquinas
de escrever, alguns macacos em algum lugar vão acabar criando uma obra-prima –
uma peça de Shakespeare, um diálogo de Platão ou um tratado econômico de Adam
Smith [...]. Em nosso mundo,[...] as máquinas de escrever não são mais máquinas
de escrever, e sim computadores pessoais conectados em rede, e os macacos não são
exatamente macacos, mas usuários da internet. E em vez de criarem obras-primas,
esses [...] milhões de macacos exuberantes [...] estão criando uma interminável floresta
de mediocridade. Pois os macacos amadores de hoje podem usar seus computadores
conectados em rede para publicar qualquer coisa [...] (KEEN, 2009, p. 8).

Revivendo a certeza de que a mediocridade pode e atinge o cenário político, em linha
similar de pensamento, Altheide e Snow (1988) trazem à tona a relevância de análise acurada
a respeito das instituições sociais transformadas significativamente graças à intervenção dos
meios, porquanto são eles parte integrante de nossa cultura. Os autores enfatizam como a
lógica da mídia caracteriza-se como fundamento de dados, informações e conhecimentos
recém-gerados e em circulação. O interessante é que, mesmo privilegiando o que designam
de lógica da mídia (mecanismos direcionados que operam subjacentes e, ao mesmo tempo,
dentro dos processos de midiatização), em momento algum, deixam de lado a forma e o
formato como principais elementos conceituais. Nessa direção, priorizam a forma sobre o
conteúdo. Segundo colocações de Hjarvard (2012, p. 56), para David L. Altheide e Robert P.
Snow, o que denominam lógica da mídia, na verdade,
[...] parece consistirem uma lógica da formatação que determina como o material
é categorizado,a escolha do modo de apresentação e a seleção e representação da
experiência social na mídia[...]Eles mencionam outros aspectos da lógica da mídia,
incluindo os aspectos tecnológicos e organizacionais, de maneira mais ou menos
casual.

Alusivo ao contexto norte-americano, como esperado, a lógica da mídia,na opinião
de Altheide e Snow (1988), é essencialmente mercantil. O interesse em relação aos demais
aspectos circunscritos limita-se a confirmar até que ponto eventos tecnológicos em todas suas
potencialidades intervêm na comunicação política ou na política, em especial, sem alcançar a
sociedade em sua amplitude. .
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Mazzoleni e Schulz (1999), por sua vez, discutem a midiatização da política por
intermédio de exemplos clássicos que já integram a história das nações. É a convicção,
por exemplo, de que a vitória de Fernando Collor frente ao então candidato Luís Inácio
Lula da Silva, eleições presidenciais de 1989, se deve à atuação da TV Globo, pertencente às
Organizações Globo e com presença em todos os 27 Estados brasileiros, em 117 municípios,
e com cerca de quatro mil e 500 jornalistas. Para os adversários de Collor, as duas edições
do último debate entre os candidatos e o resumo transmitido no Jornal Nacional da Globo
lhe favoreceram, tanto na seleção dos momentos veiculados como no tempo, um minuto e
meio a mais. A prova de que tal intervenção midiática no universo político é possível e real,
transcorridos 25 anos, busca recente no motor Google utilizando os verbetes conjugados
“collor e lula 1989”, conduzem a aproximadamente 340.000 resultados.
Os autores ora referendados também resgatam o “jeitinho” do então primeiro-ministro
do Reino Unido, Anthony Charles Lynton “Tony” Blair, ocupante do cargo por 10 anos, que
assimilou a tática de usar o spin, “técnica” jornalística que consiste em difundir informações
de maneira que elas pareçam ser melhores do que são. Há políticos especialistas em adotar
os sound bites, expressão comum no jornalismo norte-americano para “batizar”a tática de
declarações breves e de grande efeito. E o que dizer do pioneirismo de Barack Hussein Obama
II em utilizar politicamente as redes sociais em suas duas campanhas sucessivas e vitoriosas ao
cargo de Presidente dos Estados Unidos da América?
No campo político, o perigo está na política midiatizada, a qual relega sua autonomia e
se transforma em marionete na mão de jornalistas e conglomerados comunicacionais. E pior,
não se diz que a mídia simplesmente usurpao poder do sistema político ou das instituições
políticas. Estamos nos referindo à dependência em torno da mídia em suas diferentes facetas,
incluindo as redes sociais.
6 Finalizando sem finalizar
É evidente a complexidade do tema e a constatação lógica de que ele vai bem além
do jogo de palavras da infância e da adolescência de qualquer um de nós. Porém, é possível
traçar algumas inferências. Dentre elas, a mais genérica é entender que a midiatização
pressupõe virtualização da interação social, no sentido de que exige canais de comunicação
ou atendimento virtual. Ciente desse requisito, devemos reiterar que a midiatização é “cara de
duas faces”, ou seja, ao tempo em que a mídia se projeta na tessitura social como instituição
semiautônoma necessita ajustar-se à circunscrição onde atua.
As inovações tecnológicas são relevantes em qualquer área. Quanto à midiatização da
informação, esta assume maior dimensão, face à posição dos mass media como elemento
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de primeira ordem nas sociedades capitalistas, e, portanto, determinante na produção de
discursos e de conhecimentos, suplantando, às vezes, o sistema de educação formal. Subjuga a
política, a cultura, a economia e a ciência. Todos, de forma (in) consciente, submetem-se aos
padrões midiáticos. E se não há respostas unívocas e fechadas para os impactos sociais das
inovações da C&T, resta a certeza de que elas nos legam um manancial de incertezas sobre o
destino do homem e da natureza, diante das conquistas acumuladas ao longo da história.
Outro item relevante é a complexidade que permeia a formação de conceito, em
qualquer instância, como Marradi (2012) alerta em termos gerais, e Krotz (2009), em especial
sobre a midiatização, acrescendo-se o confronto entre midiatização e mediação tecido por
Couldry (2008). Afora isso, a midiatização da informação pode ser vista em termos genéricos,
mas, também, em esferas mais restritas, como política, discurso jornalístico; religião e ciência.
Por fim, tal como se dá com a divulgação do conhecimento científico (SANTOS; MELO;
SANTOS, 2012), a midiatização da informação, em termos genéricos, constitui processo
ininterrupto e sem fim, em consonância com a evolução da espécie humana. A mídia modifica
as relações sociais, e, por conseguinte, altera a tessitura social e cultural. No entanto, tomando
por empréstimo palavras ipsis litteris de Hjarvard (2012, p. 61) por sua pertinência, afirmamos:
[...] a midiatização não se refere a todos os processos pelos quais os meios de
comunicação exercem influência sobre a sociedade e a cultura.

...........................................................................................................................
[...] Usamos o conceito para caracterizar uma determinada fase ou situação do
desenvolvimento global da sociedade e da cultura no qual os meios de comunicação
exercem uma influência particularmente predominante em outras instituições sociais.

No entanto, não podemos relegar o pensamento de Habermas (1983), para quem,
acertadamente, a tecnologia é apenas mais uma força produtiva, resultante da evolução
societal, cujo produto essencial é a geração de novos conhecimentos, voltados para a
emancipação do homem no que diz respeito à natureza e aos seus problemas existenciais, quer
de ordem material, quer de ordem simbólica. A midiatização e seu amplo contexto são tão
relevantes, que, se antes era inadmissível, agora, além de admissíveis, são oportunos estudos
específicos sobre o uso dos dispositivos que favorecem a midiatização. Destaque para uma
monografia, ano 2012, sobre a dinâmica dos acontecimentos midiáticos no twitter que cercam
a morte do líder da Al Qaeda, Osama Bin Laden, em maio de 2011. A análise leva em conta o
funcionamento do twitter como plataforma de interação de redes sociais.
Se a midiatização da informação – recursos, instrumentos e estratégias que alavancam
o fluxo informacional – constrói novas modalidades e interfaces de interação na cultura
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e da sociedade, Mignot-Lefebvre (1994) é enfático. Chama atenção para o risco de as
tecnologias escravizarem o homem. Além de manter certa idolatria pelos media, usufrui, com
frequência, de seus benefícios, à custa da exploração de outros, assalariados em sua maioria,
os quais, no dia a dia da lógica industrial, pouco valem em relação às TIC e às máquinas
que operam. Finalizando, acreditamos que a mídia interage com outras instituições, porém,
simultaneamente, se revela, pouco a pouco, como instituição autônoma dentro da sociedade.
Eis um grande paradoxo: a midiatização intervém na interação humana em muitos contextos
e, ao mesmo tempo, institucionaliza a mídia como entidade semi-independente com sua
própria lógica. Dizendo de outra forma, percebemos a midiatização da informação e suas
implicações como etapa definida do processo desenvolvimentista da sociedade e da cultura
(em consonância com a web 3.0), na qual a mídia interfere expressivamente em outras
instituições sociais e culturais.
Não podemos esquecer: o jornalismo, tal como a sociedade como um todo, se encontra
em meio a uma série de transmutações. Plagiando Soster (2009), podemos chamar este
momento de terceira descontinuidade do jornalismo, considerando a invenção da rotativa e
a informatização como os dois grandes marcos anteriores. Resta-nos esperar aplicações e
implicações que a midiatização da informação ainda trará!

MEDIATIZATION INFORMATION:
applications and implications
ABSTRACT
The expression – mediatization of information in contemporary society – contains itself basic concepts
that overlap the commonplace or the mere play of words. Mediatization or media coverage is more
than the act or effect of mediating / intervening as an arbitrator or a mediator. It’s more than being an
arbitrator or a mediator between content and audiences. From this perspective, mediatization, as a new
theoretical tendency, is referenced as the ability of intervening in the social survival of the media in the
most diverse fields, emphasis on family, school, politics, religion, culture, labor, science and technology.
To do so, it is necessary to start from the essential point of the sociology of media in order to learn how
the mass media interact with culture and society daily. Among the concepts that intertwine in the media
coverage, it is essential to take into account three basic ones: (1) mediatized forms of social and cultural
life; (2) mediated communication; (3) communication as a basic human practice. Mediatization / theory
of modernity and theoretical ecology media are essential elements to understanding the applications and
implications of the mediatization of information, which are indeed the central topic of this paper.
Keywords: Mediatization of information. Mediatization
Mediatizationofinformation – applicationsandimplications.
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RESUMO
Registra a participação na mesa-redonda que se seguiu à palestra do professor Marcos Palácios, da
Universidade Federal da Bahia, sobre Midiatização da informação: aplicações e implicações, no XI
Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Ciência da Informação – Cinform, realizado em Salvador
nos dias 19 a 22 de outubro de 2013. Apresenta uma abordagem do blog De olho na CI na perspectiva da
disseminação da informação de interesse para comunidades de usuários, na web.
Palavras-chave: Midiatização da informação. Mídias virtuais. Blogs – De olho na CI. Web – Usuários da
informação. Ciência da Informação.

1 Introdução
O presente trabalho registra a participação na mesa-redonda que se seguiu à palestra
do professor Marcos Palácios, da Universidade Federal da Bahia, sobre Midiatização da
informação: aplicações e implicações, no XI Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em
Ciência da Informação – Cinform, realizado em Salvador nos dias 19 a 22 de outubro de 2013.
Na nossa comunicação, apresentamos uma abordagem do blog De olho na CI na perspectiva
da disseminação da informação de interesse para comunidades de usuários, na web.
O projeto de publicação do blog De olho na CI resulta da integração de projetos de
pesquisa em níveis de graduação e pós-graduação no âmbito do Projeto Laboratório de
Tecnologias Intelectuais – LTi do Departamento de Ciência da Informação, em parceria com
o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba
e com apoio do CNPq – Edital Universal e Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação
Científica.
Nossa abordagem tem como pressuposto o fato de que o uso dos meios de comunicação de
massa e, mais recentemente, das tecnologias digitais e da Internet, transformaram o nosso coti127
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diano. Com a popularização desses recursos, passamos a utilizar variados meios de comunicação
para compartilhar informações, produzidas nas mais diversas formas e formatos, dos mais diversos tipos e finalidades, para os mais diversos e diversificados grupos de usuários potenciais.
Nesse contexto, o blog De olho na CI tem o propósito de compartilhar informações
relevantes para os profissionais da informação, contribuindo para divulgação de oportunidades
de formação continuada e desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de Ciência da
Informação e afins.
2 Mídias sociais virtuais
O uso das tecnologias de informação está cada vez mais presente no cotidiano das
pessoas. E devido à Internet, as pessoas podem disseminar informações de forma mais rápida
e interativa. O uso de celulares, Iphones, notebooks e das mídias e redes sociais virtuais fazem
com que inúmeras pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo, em no mesmo ou em
diferentes espaços, trocando informações e conhecimento de forma dinâmica e veloz.
Para Recuero (2009), favorecidas pelo fenômeno da comunicação por redes virtuais,
as pessoas buscam interagir com outras pessoas, criando redes sociais na Internet e
proporcionando a disseminação da informação e de conhecimento na web. Destarte,
conforme Santarem Segundo (2011), a relevância da web está na participação do usuário
e na interatividade dos serviços online, permitindo a construção da informação de maneira
coletiva: foi nessa participação coletiva que as mídias sociais se firmaram no espaço virtual,
permitindo aos usuários atuar como produtores de conhecimento. A Internet tem uma
participação fundamental na disseminação da informação e do conhecimento para os
profissionais da informação. No espaço virtual, os blogs e outras mídias sociais já são
considerados como importantes tecnologias de comunicação e disseminação da informação.
Para Freire (2001, p. 8) o grande desafio do profissional da informação [cientistas da
comunicação e informação] continua sendo o de “produzir conhecimentos que ampliem as
possibilidades de acesso à informação, ajudando a construir uma sociedade da globalidade,
mais justa e solidária”, atuando como facilitadores na comunicação da informação, utilizandose das tecnologias digitais de comunicação para adquirir conhecimento e disseminando
informação de interesse para grupos de usuários ou para a sociedade, em geral.
A relevância da Internet para a sociedade atual, sociedade da informação, é tão
significativa que Castells (2004) a define como “o tecido de nossas vidas”. Nesta era da
informação, a rede está cada vez mais consolidada no cotidiano dos indivíduos, há uma
relação muito forte com as tecnologias digitais e com o mundo virtual. Refletindo um pouco
mais sobre as redes, podemos nos deter no que diz Castells (2004, p. 7-8):
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[...] durante a maior parte da história humana, diferentemente da evolução biológica,
as redes foram suplantadas como ferramentas de organização. Agora [...] a introdução
da informação e das tecnologias de comunicação baseadas no computador [...] permite
às redes exercer sua flexibilidade e adaptabilidade, e afirmar assim sua natureza
revolucionária.

Com isso, a informação passa a ter valor não só social, mas também econômico tal,
que permite qualificar e quantificar as sociedades, conforme o seu acesso à informação e seu
uso. As informações passam a ser recebidas em tempo real, o universal e o “mundializado” se
sobrepõem ao singular, podendo considerar a penetrabilidade das tecnologias da informação
um dos principais indicadores de desenvolvimento da sociedade da informação.
No ambiente das redes, o compartilhamento de informações e conhecimento se torna
uma constante, tanto pela sua agilidade como flexibilidade, pois os indivíduos nelas situados
gostam de trocar ideias e compartilhar o que sabem, além de promover ações entre os atores
sociais e a sociedade, uma reconstrução da prática da cidadania. “Trata-se de visualizar novos
espaços de mobilização e novas formas de se movimentar ou de ações coletivas entre os atores
sociais” (MARTELETO, 2001, p. 73), seja na criação ou disseminação de ideias dentro do
ambiente das mídias sociais virtuais. Destarte, a Internet e os canais de comunicação estão
inseridos em um contexto social, político e cultural e o uso do computador com acesso à
Internet é um dos principais meios de captação da informação. Sites, blogs e as mídias sociais
são exemplos do desenvolvimento tecnológico frente à informação.
Nesse contexto os blogs são as tecnologias da Web 2.0 mais conhecidas e utilizadas
para a comunicação global. Em síntese, segundo Lima (2013, p.58) possuem uma arquitetura
de informações básicas e podem ser caracterizados por atualizações em ordem cronológica
inversa, a possibilidade de comentários, fóruns de discussões e blogroll (lista de links de
interesse), inserção de fotos e vídeos, qualquer usuário hoje pode criar, editar e publicar
conteúdo na internet. Observa-se que os primeiros weblogs foram criados por pessoas com
suficientes conhecimentos informáticos e domínio da área para gerarem páginas WWW uma
vez que não existiam ainda disponíveis serviços automáticos de criação, gestão e alojamento de
blogs com as características que hoje lhes conhecemos.
Para Civallero (2006) os blogs constituem um dos locais mais dinâmicos da Internet e
são os que mais produzem e difundem informações, através de uma arquitetura específica
que envolve a publicação de uma opinião, uma ideia, um acontecimento, disponibilizam
comentários, fazem ligações com outras páginas, listam recursos de informação, podendo
transformar informação em conhecimento.
De forma simples Primo e Recuero (2003, p. 57) explicam como se dá a arquitetura
dos blogs, para eles esta mídia social traz “a construção de uma rede de relações, construções
e significados”. Onde o leitor de um texto, por exemplo, é convidado a verificar a sua fonte,
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através de um link inserido na página, observa a discussão em torno do assunto, através dos
comentários de outros usuários, é convidado a ler outros textos que tratam do mesmo assunto
em outros blogs lincados ao principal e pode, inclusive, fazer suas próprias relações através de
uma participação ativa como comentarista ou como blogueiro, em seu próprio blog. Assim,
os blogs constituem um ambiente que impulsiona o debate e a troca de informações. Primo e
Recuero (2003, p. 56) comentam que:
Os primeiros weblogs eram baseados principalmente em links e dicas de websites
pouco conhecidos, bem como comentários, ou seja, funcionando, também, como uma
publicação eletrônica. Os weblogs, portanto, não foram criados com o fim exclusivo
de servirem como “diários eletrônicos”, mas simplesmente como formas de expressão
individual.

Existem vários tipos de blogs [pessoais, institucionais ou corporativos, educacionais,
informacionais, jornalísticos, políticos, tecnológicos, entretenimento, notícias e fofocas, dentre
outros] e eles podem ser utilizados em diferentes contextos e áreas do conhecimento. Para
Santos e Rocha (2012) no caso da Biblioteconomia e Ciência da Informação (CI), os blogs têm
sido utilizados por alguns profissionais e instituições para disseminar informações e permitir
maior interação entre as unidades de informação e seus usuários.
Na atualidade, os blogs não se restringem a registros de informações pessoais [diários], para
Curty (2009) existem vários blogs institucionais que procuram debater assuntos de interesse comunitário e se articulam de forma semelhante aos fóruns online e às listas de discussões. Dada essa
evolução das tipologias as autoras Alcará e Curty (2009, p. 82) afirmam que: “[...] os blogs evoluíram para a condição de fonte de informação, pois deixaram de ser considerados de forma restritiva como meros diários pessoais para assumir uma nova função informativa”. Tornando-se assim
um meio capaz de disseminar informação e conhecimento, que aliado às mídias sociais Facebook e
Twitter, são capazes de auxiliar na transmissão e no alcance de um número maior de leitores.
3 Midiatizando a informação: de olho na CI
O Blog De Olho na CI foi criado em 13 de agosto de 2010, no âmbito do periódico
secundário Revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia (PBCIB).
O blog surgiu com o intuito de promover maior aproximação entre o público-alvo da PBCIB,
os profissionais da informação, e os acontecimentos nos campos da Ciência da Informação,
Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Memória Social.
A PBCIB e o Blog De Olho na CI são executados no âmbito da rede de projetos
Laboratório de Tecnologias Intelectuais (LTi) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
e recebe apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq e da
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O blog possui
registro no Internet Blog Serial Number (IBSN) de número 383-6651-52-4.
O blog De olho na CI encontra-se disponível dentro da plataforma Webnode1
especializado em construção de websites e blogs, funcionando à base de drag-and-drop, o
chamado arraste e largue. Dentro da plataforma é disponibilizada uma página pré-formatada
com recursos básicos para a construção do blog, editoração de notícias, comentários, links,
imagens e vídeos. Este construtor é uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento de sites,
e também oportuniza a produção de blogs, de forma livre e em tempo real.
Figura 1 – Cabeçalho do blog De olho na CI e imagem do IBSN

Fonte: De olho na CI <www.deolhonaci.com>

A seguir, a interface gráfica do blog De olho na CI na web:
Figura 2 – Interface gráfica do blog De olho na CI

Fonte: De olho na CI. Disponível em: <www.deolhonaci.com>.
1

Disponível no site http://www.webnode.com.br/
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A produção de notícias ocorre diariamente bem como a sua postagem. O processo de
produção das notícias acontece após o recebimento ou a busca de pautas confiáveis enviados
por meio de lista de discussões e outras fontes de informação, como foi mencionado
anteriormente. Após a edição da notícia, a mesma é encaminhada ao editor-adjunto que faz
sua postagem na plataforma Webnode. A notícia final contém as informações necessárias aos
leitores, fonte de pesquisa e/ou link da página que originou a notícia. Para inserir a notícia no
Blog é seguido um padrão de formatação, realizado por meio de um software de editoração de
texto. Assim, a notícia chega completa aos usuários.
Após a inserção da notícia, há a verificação dos links para haver a confirmação de que
remetem ao endereço correto. Além disso, há a atribuição de tags para facilitar a recuperação
da informação. Segue abaixo para uma melhor visualização o diagrama de produção das
notícias:
Figura 3–Diagrama da produção das notícias

Fonte: LIMA, 2013.

Atualmente o blog tem como Editor o bibliotecário Raimundo Nonato Ribeiro dos
Santos (UFC), mestrando em Ciência da Informação, e como editores-adjunto os graduandos
em Biblioteconomia Breno Oliveira Nóbrega do Nascimento e Cristiano Santana Costa,
bolsistas CNPq PIBIC.
A seguir, descrevemos a seções que constituem o menu de serviços do blog, localizado à
esquerda da interface:
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a.

Sobre nós: Descrevendo a finalidade, objetivos e público-alvo do blog. Descrição da
Revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia (PBCIB);

b.

Contato: Local disponível para contato direto com editores via e-mail;

c.

Comentários: Espaço onde os usuários podem expressar suas opiniões, sugestões e
experiências;

d.

Livro de visitas: Campo reservado para armazenamento de todos os comentários
disponibilizados no blog;

e.

Notícias: Postagens de notícias sobre eventos, congressos, seminários, conferências,
concursos, e todo que estiver relacionado às áreas de Biblioteconomia, Ciência da
Informação, Arquivologia e Museologia;

f.

Ensaios: Espaço reservado à publicação e compartilhamento de relatos de experiências ou
pontos de vista, por profissionais da informação;

g.

Revista PBCIB: Link para a revista Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e
Biblioteconomia, responsável pela edição do blog;

h.

Infohome e Blog Beth Baltar: Redirecionamento para estes dois websites que possuem
ligação direta com o blog De olho na CI;

i.

Blogs: Arquivo com descrição e links para blogs na área de Ciência da Informação e afins,
com intuito de manter uma rede de contatos de interesses para os leitores e para o blog;

j.

Laboratório de Tecnologias Intelectuais - LTi: A revista PBCIB e o blog De olho na CI
fazem parte da rede de projetos LTi da UFPB;

k.

Vídeos: Divulgação de vídeos relacionados à CI e áreas afins, atuando em colaboração
com o LTi;

l.

Normas para publicação de Ensaio: Diretrizes para autores que desejam publicar no
blog;

m.

Arquivos: Organização, por volumes e fascículos, das Notícias e Ensaios publicados e
quantidade de visitas, no período
Nesse contexto, entendemos que blog De olho na CI atua como um agregado de

informação, cumprindo as duas funções indicadas pela literatura, produção e transferência de
informação, descritas por Barreto (1996), como segue:
i. Função produção: busca e organização da informação, normas editoriais, formatos,
arquivos, descrição de fontes, editoração (formato de texto), normas para ensaios,
organização dos arquivos, produção de tags (tipos de notícias);
ii. Função transferência/comunicação: veiculação de notícias, ensaios, arquivos de
blogs, mídias sociais Facebook e Twitter, mapa de acessos (locais, visitantes únicos e
visitas, páginas mais visitadas, tempo de permanência e outros indicadores do uso do
blog)
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Nesse campo de pesquisa, aplicamos as palavras de Freire e Freire (1998), que nos
informam: “[É possível] tirar proveito do grande volume de informação, [re] elaborando-a
de acordo com seu potencial de transformação para um dado usuário”. Foi com essa política
de criar demanda a partir da oferta seletiva e criteriosa de informações de interesse para
profissionais da área de Ciência da Informação e afins, que o blog De olho na CI conseguiu, em
dois anos e meio de publicação, a honrosa marca de 112 mil visitantes, até 14 de abril de 2013.
A seguir, dados das funções produção e transferência, consolidados a partir dos arquivos do
blog:
Quadro 1 – Produção e visitas no período de agosto/2010 a junho/2013
Ensaios

Notícias

Visitas

51

2.572

521.443

Fonte: Arquivos do Blog De olho na CI (2013). Disponível em: http://www.deolhonaci.com/
arquivos/

Um olhar sobre a nuvem de tags que descrevem os assuntos disseminados nas notícias,
identifica indícios de temáticas de interesse profissional e acadêmico, como “Seminário”,
“Curso” e “Inscrições”, que remetem a eventos da área; “Novo Número”, “Revista” e “Artigos”,
que remetem a periódicos científicos; e outros relacionados com a atualização profissional e
científica, como “Conferência”, “Encontro”, “Congresso” e, mesmo, “Submissões”.
Figura 4 – Nuvem de tags no blog De olho na CI

Fonte: De olho na CI, disponível em www.deolhonaci.com.
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No Gráfico 1, a seguir, estão descritos os números de visitantes únicos (usuários
contabilizados uma única vez, no primeiro acesso). O maior número de visitantes que o blog
teve desde sua criação, ocorreu no mês de Janeiro de 2013 e corresponde a 6.063. Pode-se
observar que o acesso ao blog está em crescimento constante.
Gráfico 1 – Gráfico de visitantes únicos do blog De olho na CI

Fonte: Relatório de acompanhamento, junho de 2013.

Podemos visualizar, no Gráfico 2, que o blog teve em média 220 mil páginas visitas por
mês, número este que não difere muito em relação ao número de visitantes únicos que o blog
teve no período. Estes números podem ser atribuídos a periodicidade que o blog apresenta na
sua atualização, publicando notícias diariamente e chegando a números similares mensalmente,
fazendo com que o número de páginas visitados acompanhem o padrão de desempenho.
Gráfico 2 – Gráfico de páginas visitadas do blog De olho na CI.

Fonte: Relatório de acompanhamento, 2013.
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Por fim, no quadro 2, podemos observar o acesso mundial ao blog, por país, destacandose o Brasil e os estados da federação com maior número de visitantes cadastrados:
Quadro 2 – Total e distribuição geográfica de visitantes únicos. De 13/6/2011 a 1/9/2013.
16,527

Brazil (BR)
Paraiba

4,264

Sao Paulo

2,790

Rio de Janeiro

1,430

Minas Gerais

1,148

Pernambuco

814

Ceara

775

Rio Grande do Sul

503

Fonte: ClustrMaps De olho na CI <www.deolhonaci.com>. Acesso em 1 set.. 2013.

Destarte, a função transferência, em sua interface de comunicação mediante redes sociais
virtuais, vem criando novos espaços de divulgação das notícias do blog e maior interação com
os usuários.
5 Considerações finais
Atualmente, os blogs se tornaram importantes tecnologias intelectuais digitais para
a comunicação global. No contexto dos profissionais da informação, a Internet, no contexto
da rede, o uso dos blogs, tem uma participação fundamental no auxílio à disseminação de
informação e conhecimento.
Com a popularização desses recursos, passamos a utilizar os meios de comunicação
disponíveis para compartilhar informações, das mais diversas formas e formatos, dos
mais diversos tipos e finalidades, para os mais diversos e diversificados grupos de usuários
potenciais. Nesse contexto, as mídias sociais, mais especificamente os blogs, passaram por
adequações de acordo com a evolução da Web, evoluindo de meros diários pessoais, nos quais
eram depositados opiniões, comentários e experiências individuais, para assumir uma função
informativa.
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Diante desse quadro, observamos que o blog De olho na CI, objeto deste artigo,
se diferencia dos blogs enquanto diários pessoais, seja por sua definição como canal de
comunicação da revista PBCIB, ou por sua finalidade de prestação de serviços para um
determinado público-alvo (profissionais da informação), ou por suas características de canal
de comunicação científica, mediante publicação de ensaios inéditos além de fonte de referência
bibliográfica com a lista de blogs da área disponíveis em nosso blogroll.
Cada vez mais o público acessa as mídias sociais virtuais, compartilha e adquire
informações relevantes para sua vida pessoal, profissional ou acadêmica. Os dados revelam
o aumento no acesso às páginas do blog De olho na CI, principalmente nas abas Notícias e
Ensaios, e o retorno do público-leitor em busca de novas informações, sejam elas cursos,
congressos, eventos, lançamentos de livros, novas edições de revistas científicas, etc.
Assim, o blog De olho na CI opera como uma mídia virtual onde as funções produção
e transferência da informação se complementam e criam oportunidades de produção e
compartilhamento de novas informações.
Num ciclo virtuoso de busca, produção e distribuição da matéria-prima mais importante
na sociedade contemporânea: a informação.

MEDIATIZATION OF INFORMATION:
An eye on CI

ABSTRACT
Join the participation in the roundtable that followed the lecture of Professor Marcos Palacios, Universidade
Federal da Bahia, on Mediazation information: applications and implications, on XI National Conference
on Education and Research in Information Science - Cinform, held in Salvador from 19 to 22 October
2013. Presents an approach to the blog An eye on CI in the perspective of dissemination of information of
interest to communities of users on the web.
Keywords: Mediazation information. Virtual media. Blogs - An eye on CI. Web - Users of information.
Information Science.
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RESUMO
Nesse capítulo, os autores apresentam os resultados de uma investigação teórica iniciada há mais de dez
anos, quando publicaram a tese sobre a “Comunicação extensiva”. Reconhecida e premiada pela ANCIB,
a tese se complementa, nesse momento, com a discussão sobre o(a) AV3. Se fenômeno ou linguagem,
Miranda e Simeão defendem aqui o surgimento do AV3, sigla que resume o(a) “ANIMA VERBI VOCO
VISUALIDADE”. Em um contexto de transformações próprias do novo século, com o cenário de integração
das ciências naturais e sociais, o conceito surge na Ciência da Informação, em diálogo com outras áreas.
Os autores retomam a teoria geral dos sistemas e as concepções da teoria do conhecimento objetivo
para desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das
diversas ciências. O AV3 surge nas redes telemáticas por meio da combinação possível de seus múltiplos
formatos, já avaliados nos indicadores de Comunicação Extensiva (Interatividade, hipertextualidade e
hipermidiação). No AV3 a produção de novos registros combinará cognitivamente conteúdo e forma, com
a possibilidade de comunicá-los numa arquitetura multidimensional e essa nova forma de expressão, na
ciência e na sociedade, se complementa pelo hibridismo com formatos e registros anteriores, numa ação
criativa e integradora de sentidos. A composição das estruturas de informação torna-se mais complexas
e para investigá-la os autores, complementando as três características do processo de comunicação
extensiva, propõem inicialmente a discussão sobre o Hibridismo, a Multivocalidade, a Hiperatualização,
a Mobilidade e a Ubiquidade, consideradas variáveis do mesmo fenômeno, o AV3.
Palavras-chave: Comunicação Extensiva. AV3. Animaverbivocovisualidade.
Hipertextualidade. Hipermidiação. Multivocalidade. Hiperatualização.

Interatividade.

1 AV3, hibridismo e convergência tecnológica
As teorias mais recentes das áreas de informação e comunicação anunciam para esse
início de século, o que já foi prenunciado na filosofia e na matemática: a evolução humana
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é também a compreensão das diferentes fases de aperfeiçoamento de possibilidades
combinatórias dos dispositivos (nesse caso, os de comunicação). Melhor dizendo, o
aperfeiçoamento de nossa percepção das diferentes possibilidades de combinação entre
elementos (registros).
A matemática estuda objetos abstratos (números, figuras, funções) e as relações
existentes entre eles, procedendo por método dedutivo; e a filosofia investiga a dimensão
essencial e ontológica do mundo real (HOUAISS). Em movimentos ondulares ou em função de
energias múltiplas, na comunicação, os registros surgem a partir de composições harmônicas,
e às vezes caóticas, agora diferenciadas pela possibilidade da animaverbivocovisualidade, ou
pelo fenômeno aqui defendido, o AV3.
O AV3 surge nas redes telemáticas e a partir de seus dispositivos e a nossa percepção
buscará na rede prismática de ideias, uma combinação possível de seus múltiplos formatos.
No processo de comunicação em AV3 autores combinarão cognitivamente conteúdo e forma e
poderão processar registros e comunicá-los numa arquitetura multidimensional.
O (a) AV3 é, finalmente, um tipo de linguagem que se apresenta por meio da
convergência tecnológica complementada pelo hibridismo de formatos e registros e que
desperta uma ação criativa integradora de sentidos. Essa linguagem vem potencializando a
composição das estruturas de informação tornando-as mais complexas e ecléticas em termos
de conteúdo e ao mesmo tempo cada vez mais “encantadoras” e sedutoras não somente ao
“olhar”, mas a uma percepção integrada de todos os sentidos. A linguagem combinatória do
AV3 aciona assim a organização de compostos derivados das estruturas convencionais de
texto, imagem e som para transformá-las em novas estruturas, conciliando suas diferenças em
possibilidades concretas de informação e sentido.
Isso não é novo. Martin-Barbero, ao analisar o contexto de evoluções na comunicação
enfatiza a sua repercussão na aquisição do conhecimento, ao provocar o rompimento de
algumas fronteiras:
Radicalizando a experiência de desenraizamento produzida pela modernidade, a
tecnologia deslocaria os saberes, modificando tanto o estatuto cognitivo, quanto o
institucional das condições do saber e das figuras da razão [...], o que está conduzindo
a um forte apagamento de fronteiras entre razão e imaginação, saber e informação,
natureza e artifício, arte e ciência, saber experiente e experiência profana (MARTINBARBERO, 2006, p.54).

E segue:
[...] desde a invenção da escrita e do discurso lógico, isto é, a do mundo dos sons e das
imagens relegado ao âmbito das emoções e das expressões. Ao trabalhar interativamente
com sons, imagens e textos escritos, o hipertexto (G. Landow, R. Laufer) hibridiza a
densidade simbólica com a abstração numérica, fazendo as duas partes do cérebro, até
agora “opostas”, reencontrarem-se (MARTIN-BARBERO, 2006, p.74).
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Qual a diferença dos dias atuais para o entendimento anterior ao século XXI? Antes
havia a intenção da “integração das artes” (Bauhaus) e da fragmentação da ciência. Mas
a tecnologia era limitada, como acontecia na inter-relação do texto, som e imagem. A
verbivocovisualidade dos poetas concretistas é um exemplo dessa limitação. Mesclando texto,
som e ilustração, o texto sugeria ou formava a imagem — a geometrização do verso e sua
ideogramação, mas o som era “imaginário”, isto é, decorrente da leitura silenciosa do leitor,
pois a poesia concreta não pretendia ser recitada, era visual.
Para outros artistas e poetas, havia sim um espaço de integração multimídia. Philadelpho
Menezes em sua “Poesia Sonora” (1997), por exemplo, integrou seus poemas aos de outros
autores buscando um “poema sonoro” misturando com outros meios e linguagens: espaço,
gestualidade, vídeo, computação gráfica na interação com o público. Philadelpho Menezes
afirmava que todos esses elementos devem participar dirigidos pelo projeto do poema sonoro
e a ele se integrar num processo de montagem, de relação intersígnica, intermídia (não de
colagem, mas de multimídia)1.
No século 21, essa atividade de “amalgamar” elementos parece mais fácil. É possível
mesmo harmonizar texto, som e imagem pela convergência tecnológica do processo digital.
E se o(s) criador(res) e autor(es) souber(em) valer-se desse recurso, pode(m) alcançar a
ânima, ou seja, à (dupla) relação da poiesis (elemento estético, criativo) e o da “animação” dos
elementos da composição mediante a tecnologia. Arriscaríamos dizer que, em certo sentido, o
termo anima como a alma2 dessa relação intersígnica.
No planejamento da mensagem os elementos amalgamados compõem uma
arquitextura, ou seja, uma combinatória de elementos animaverbivocovisuais. A arquitextura
é compreendida finalmente como uma combinação estética dos elementos criativos, movidos
em “anima”, a arquitextura da informação compondo uma mensagem única, definindo a
organização e a sincronia entre os dispositivos tecnológicos e suas funcionalidades, a relação
intersígnica, defendida por Philadelpho:
A poesia intersignos (assim denominei essa poética em mostras de 1985 e 1998), que
destaca os significados da imagem fora da palavra, procura romper com a desatenção
e automação que nós temos na observação das informações visuais, predominantes no
mundo contemporâneo. (MENESES, P. 1998)

O hipermodernismo marca uma nova era nas comunicações e acesso à informação3,
considerando que o pós-modernismo terminou no século passado e levou consigo antigos
1 Ver performance poética em http://www.youtube.com/watch?v=4zomK1_Y8XE
2 Na psicologia anima é parte da psique em contato com o inconsciente, inconsciente individual independente do
meio ambiente, o que faz todo o sentido para o impacto na percepção individual.
3 É possível que o termo tenha sido usado com diferentes perspectivas pois além de inúmeras situações de
referencias a áreas distintas, há na WIKI uma farta explicação do uso do termo como indicação da superação
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métodos de organização e tratamento de informação, sejam eles aplicados ao contexto
científico, artístico ou na literatura e nas práticas criativas ainda sem um planejamento de
amálgamas multissensoriais na arquitextura aqui anunciada.
O poeta inscreve, modela, geometriza, diagrama sobre a superfície plana da página,
dos muros, da tela ou parte para suportes mais amplos como o disco sonoro, o cinema
e o vídeo, e à publicação digital, com recursos multimídia e holográficos... agora vale
tudo no processo de criação e expressão... (MIRANDA, 2013).

Alguns artistas e cientistas animaverbivocovisuais vão mais longe e usam nos processos
de “intervenção urbana”, as projeções (de luz a partir de suas criações virtuais por computador)
e lançam suas criações sobre edifícios, monumentos, etc. - ou seja, mediante o recurso
artístico da movimentação de formatos em estruturas concretas, provocam o imaginário
coletivo por meio de imagens lançadas nos equipamentos públicos das cidades. Em alguns
casos aproveitando as assimetrias da própria arquitetura ou paisagem, o espaço do real é
combinado com performances usando o corpo humano e/ou outros elementos que interagem
na relação intersígnica, criando simulações e alternativas de comunicação fora dos padrões
convencionais, para estimular de forma mais integrada os sentidos humanos. Nessas situações
é preciso treinar o olhar e a percepção para assimilação dos conteúdos.
É PEIRCE quem nos fornece as bases para um entendimento efetivo dos diversos
códigos (ou semias: sistemas de signos) e suas relações. Partindo sempre do ícone, o signo da
atividade criadora, seja ela artística ou científica. Na semiologia a iconicidade é a propriedade
que tem o signo icônico de representar por semelhança o mundo real (quanto maior o grau
de iconicidade de um signo, tanto menor o seu grau de abstração ou esquematização). Não é
surpreendente que a linguagem científica possa, junto com a arte, partilhar do convívio com a
analogia e o eixo da similaridade (PEIRCE).
Observando interferências da tecnologia no espaço e nas linguagens utilizadas
nos museus, por exemplo, Rocha afirma que novas formas de interação, mais lúdicas e
interativas, tendem a aproximar o museu de um número maior de pessoas. Mais opções na
linguagem verbivocovisual são estímulo para um desenho mais criativo na expografia e na
organização dos acervos e sua iconicidade. Rocha lembra que Sevcenko (2001) ao descrever
o desenvolvimento tecnológico identifica um processo de alteração da percepção e da
sensibilidade que, embora não seja novo, é central para entendermos as transformações que
vêm ocorrendo em função da animaverbivocovisualidade (AV3):

da pós-modernidade (http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipermodernidade), sem ainda considerar a ideia da
hipermidiação atual dos meios de comunicação, notadamente na internet e suas aplicações. Essa mistura é
prevista na arquitetura da informação.
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[...] a aceleração dos ritmos do cotidiano, em consonância com a invasão dos
implementos tecnológicos, e a ampliação do papel da visão como fonte de orientação
e interpretação rápida dos fluxos e das criaturas, humanas e mecânicas, pulando
ao redor – irão provocar uma profunda mudança na sensibilidade e nas formas de
percepção sensorial das populações metropolitanas. [...]

[...] A supervalorização do olhar, logo acentuada e intensificada pela difusão das
técnicas publicitárias, incidiria, sobretudo, no refinamento da sua capacidade de captar
o movimento, em vez de se concentrar, como era o hábito, sobre objetos e contextos
estáticos. [...] o grande ganho adaptativo, em termos sensoriais e culturais, consiste
exatamente em estabelecer nexos imediatos com os fluxos dinâmicos (SEVCENKO,
2001, p. 64-65).

Quem avança na discussão da interelação necessária entre arte e ciência, buscando
estimular a academia a pensar seu processo criativo, é o físico Roland de Azevedo Campos.
Convencido de que não há ciência sem o recurso da arte e não deve haver arte sem o apoio
da ciência e da tecnologia, no livro “Arteciência – Afluência de Signos Co-Moventes” (2003),
o autor leva o leitor a percorrer estes espaços de convergência científico-poético-músicopictóricos.
Não é surpreendente que a linguagem científica possa, junto com a arte, partilhar do
convívio com a analogia e o eixo da similaridade. (AZEREDO, R).

Segundo Campos é o que ocorre quando ideias/fórmulas físico-matemáticas coparticipam de poemas, ou quando imagens poéticas percorrem e inspiram tópicos da física.
Essa transemiose oxigena e adensa os conteúdos. Campos (2003) mostra que os avanços do
conhecimento e as principais revoluções da ciência e da tecnologia do século XX, terminam
por juntar-se aos espaços da criação sígnica com convergências poéticas, sonoras, musicais,
pictóricas.
Resumindo, o hipermodernismo dá ao poeta, ao escritor e ao cientista, como aos autores
em geral, a possibilidade de criar valendo-se da animaverbivocovisualidade (AV3) e de
poder difundir suas criações pela web, mediante blogs e redes sociais, editando seus próprios
trabalhos, em caráter individual ou coletivamente. Freire (2004) vê na ciência da informação
um campo fértil para o entendimento das transformações motivadas pela tecnologia. Ao
observar o contexto da comunicação científica, ressalta que vivendo em uma sociedade que
estende a teia de sua rede aos quatro cantos do mundo, os cientistas da informação devem
acrescentar à reconhecida função de “mediadores” a de “facilitadores” da comunicação do
conhecimento:
Pois embora a informação sempre tenha sido uma poderosa força de transformação,
o capital, a tecnologia, a multiplicação dos meios de comunicação de massa e sua
influência na socialização dos indivíduos deram uma nova dimensão a esse potencial.
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Com isso, crescem as possibilidades de serem criados instrumentos para transferência
efetiva da informação e do conhecimento, de modo a apoiar as atividades que fazem
parte do próprio núcleo de transformação da sociedade. O que nos leva a concordar
com Araújo (1994, p.82) quando diz que “... se a informação é a mais poderosa força
de transformação do homem [o] poder da informação, aliado aos modernos meios
de comunicação de massa, tem capacidade ilimitada de transformar culturalmente o
homem, a sociedade e a própria humanidade como um todo”. (FREIRE, 2004).

2 O AV3 e a teoria do conhecimento objetivo de Popper
Devemos invocar a Teoria do Conhecimento Objetivo, de Karl R. Popper, para entender
o espaço do AV3. Popper, em sua teoria, identificou três mundos: 1 – o mundo físico, que
“distinguimos em corpos animados e inanimados e que também contém estados e eventos
especiais, como tensões, movimentos, forças, campos de força”; 2 – o mundo metafísico, das
“vivências conscientes e, presumivelmente, de vivências inconscientes”; e o mundo 3 – do
conhecimento registrado, “dos produtos objetivos do espírito humano, originários da ação do
mundo 2”.
Ou seja, a materialização ou coisificação do conhecimento mediante sua inscrição (ex.
livros) “que consiste em atos linguísticos, que são também coisas físicas, processos que se
efetuam no mundo 1”. Devemos reiterar que, neste caso, sempre existe uma base física — que
chamamos de suporte — e a mensagem disposta no processo comunicativo.
O conhecimento digitalizado, no século passado, apenas começava sua virtualização
pela computação, em certa medida limitada às letras e números, signos e símbolos de
representação, no processo convencional de registro. Atualmente, porém, os avanços
tecnológicos permitem a amálgama de textos, imagens e sons mediante a convergência
tecnológica e sua algoritimização.
O AV3, como pretendemos, permite a poiesis e a virtua, a criação e sua virtualização,
combinando fatores estéticos e éticos em composições híbridas de alcance ilimitado em
termos expressivos: a animaverbivocovisualidade; que acontece no campo digital, mas que
também pode associar-se a elementos físicos, como já mencionamos, nas expressões artísticas
e científicas.
Em etapa mais avançada da exposição, Popper (p. 39) já considera “a parte imaterial, o
lado imaterial do mundo 3”, reconhecendo um impacto sobre a nossa consciência. Ou seja,
a criação de outra realidade, produto da criatividade e da sensibilidade. Agora com mais
recursos à disposição de artistas e cientistas, e até mesmo de qualquer pessoa que deseje
ingressar no processo criativo, aberto pela democratização dos meios de informação e
comunicação.
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A partir dos conceitos de Pierre Levy, o virtual não se opõe ao real. O virtual é sempre
uma potência, uma possibilidade do ser, da entidade concebida no mundo 2, anterior à sua
realização no mundo 3. E o registro no mundo do conhecimento objetivo requer meios e
capacidades de inscrição, cujos recursos vêm se expandindo com o avanço das teorias, das
metodologias e das tecnologias ao alcance dos criadores, mas que também dependem de sua
capacidade intelectual (mundo 2).
O processo de virtualização sendo uma “heterogênese, um devir outro, processo de
acolhimento da alteridade”, entendendo heterogênese como a variação na concepção e
expressão, ou seja, as diferentes maneiras de manifestação de uma ideia. Em suma, a inscrição
depende da anima (alma) do criador e dos recursos ao seu alcance no processo criativo
(poiesis), ou seja, uma ideia pode expressar-se de diferentes maneiras, mais ou menos eficiente
conforme as faculdades e condições do criador, sujeitas a críticas, refutações e transformações.
3 AV3 e suas dimensões
Toda essa diversidade de possibilidades

cria um mecanismo que rompe com o

modelo tradicional de criação e comunicação, desperta uma percepção integradora de
sentidos destacando a complexidade da linguagem AV3. Essas transformações no processo
comunicativo já foram trabalhadas e registradas como um fenômeno de comunicação
extensiva (Simeão, 2006):
... É também uma comunicação transitória, uma rede de conexões prenunciando o fim
das hierarquias e o início de uma ordem informacional que tem como autoridade o
espaço livre da negociação e o senso comum (SIMEÃO, 2006, grifo nosso).

Trata-se agora de modificações percebidas no âmbito da criação de conteúdos
propriamente ditos. Outro aspecto importante é que o trabalho de criação abre mais
espaços para a cooperação de ideias e passa a ser multivocal (criado por várias pessoas
presencialmente ou por meios eletrônicos de comunicação - ou seja, pela interatividade); pode
ser ubíquo (a ubiquidade propiciada pela internet), e podem estar associados a outros registros
por meio de links (a hipertextualidade). Também podem ser atualizados e transformados
sempre que o(s) autor(es) considerar(em) conveniente, vale dizer, recorrendo (orientados ou
pressionados) à hiperatualização.
Outro aspecto importante na nova perspectiva do AV3 é a ubiquidade, que também
significa que o registro passa a estar disponível em qualquer lugar, o que transforma a
disponibilidade documental, ou seja, o registro do conhecimento armazenado em recurso
virtual, mas acessível de qualquer lugar. Como agora já dispomos de meios móveis de acesso
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- celulares inteligentes, tablets, etc. – também valemo-nos da mobilidade desses meios de
comunicação.
No livro sobre “Práticas da leitura” (organizado por Chartier e Guglielmo Cavallo com a
colaboração de Pierre Bourdieu, François Bresson, Robert Darnton, Daniel Fabre, Jean-Marie
Goulemot, Jean Hébrard, Louis Marin e Daniel Roche), estudiosos de disciplinas diversas
que tentam elucidar os modelos e efeitos, a história e a situação contemporânea de uma
prática cultural que é a base de sustentação de todo conhecimento humano: a leitura. Leitura
compreendida como um ato que surge da mediação, ato de decifrar signos que traduzem uma
linguagem.
Não se trata apenas de entender (ler) o mundo pelo prisma de um autor (ou autores),
mas também captar essa linguagem que se expressa através de signos (em registros) e que pode
tornar fluida a ação comunicativa. Leitura também como processo dinâmico de aprendizagem,
construída pela definição de padrões e códigos, e, ainda, conforme aponta Chartier, uma
relação íntima que se estabelece, muitas vezes, entre o leitor solitário e o livro (espaço aberto
para a imaginação), entre leitores e seu jornal diário (com suas modernas versões on-line).
Essa intimidade do leitor agora integra um espaço de “convivência virtual” onde os internautas
e seus pares compartilham experiências e saberes para além dos espaços convencionais.
A comunicação extensiva é um processo que avança com a instrumentalização de
sistemas abertos, cooperativos e de compartilhamento de dados:
É uma mediação com fluxo horizontal que tem como objetivo a solução de um
problema que atinge comunidades interpretantes e produtoras de conteúdos com uma
forte influência dos aparatos técnicos. É a comunicação sem regras pré-definidas, sem
um padrão fixo, sem fronteiras ou controle permanente. É a interação de emissores e
receptores com uma lógica hipertextual, pontual e objetiva em suas metas, mas efêmera,
sem estoques e em constante mutação. Pontual e precisa é também uma mediação
transitória. É um entrelaçamento de pessoas e de ideias em sistemas complexos que
tentam responder sincronicamente às demandas de seus usuários. (SIMEÃO, 2006).

Qualquer estratégia de Comunicação Integrada passa a considerar uma análise da
situação tecnológica e a possibilidade de produção de conteúdos multidimensionais tendo
como objetivo a interatividade entre públicos distintos, e a hipertextualidade oferecida em
plataforma tecnológica que atenta a redes sociais em um sistema extensivo e aberto (“TodosTodos”). Conhecimentos sobre competências em informação no contexto do AV3 ajudam na
formação integral dos indivíduos, preparando-os para os desafios da nova linguagem.
Entende-se Competência em Informação como um conjunto de habilidades e
competências, desenvolvidas de forma disciplinada e coerente, capazes de tornar uma
pessoa mais autônoma na busca e uso de informações. Ou seja, dentro de um ciclo
completo de ações, o sujeito deverá perceber suas limitações e necessidades, o contexto
onde se insere, para em um segundo momento iniciar a busca de informações que
supra suas carências. (SIMEÃO, 2012).
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Na fase de busca deverá compreender os diferentes tipos de opções e escolher os documentos e informações mais adequados, verificando a pertinência e outros fatores. Em uma das
ultimas habilidades do ciclo, o sujeito mostrará de fato sua autonomia se for capaz de comunicar sobre o tema pesquisado. Já com o domínio de técnicas e habilidades comunicativas, que
o tornarão capaz de tratar a informação, poderá editá-la em AV3. O computador e as redes
virtuais tornam-se instrumentos usuais de mediação na ciência, na arte: são rápidos, permitem
a troca de um grande volume de dados em uma escala global e local. Dessa forma a comunicação em AV3 torna-se o módulo para quase todas as formas de produção dos documentos que
se imbricam no espaço comum de uma rede global integrando som, imagens e textos.
Enquanto modelo, a comunicação extensiva poderia ser facilmente representada
como uma rede de conexões autônomas, mas interligadas, prenunciando o fim das
hierarquias e o início de uma ordem informacional que tem como paradigma o espaço
livre da negociação e a liberdade de expressão, com diversidade de fazeres e métodos.
(SIMEÃO, 2006).

Para identificar indicadores desse processo, além das características de perfil e contextos
de produtos disponibilizados na WEB, existem elementos de análise que se enquadravam em
três características possíveis, também associadas a nova linguagem:
3.1 O AV3 e a hipertextualidade
A hipertextualidade, segundo Simeão (2006) pode ser compreendida como a possibilidade da
interconexão de conteúdos múltiplos. Uma linguagem que atende às necessidades de informação do
usuário levando à construção de um discurso personalizado e, em muitos casos, único. A principal característica deste indicador é o direcionamento intertextual construído por meio de links conceituais.
3.2 O AV3 e a Hipermidiação
A hipermidiação é a combinação da informação em suas múltiplas dimensões. Texto,
imagem e áudio são utilizados na construção do conteúdo numa lógica discursiva não linear
que obedece aos comandos do usuário. Há, de fato, operacionalmente, uma preocupação estética de construção, mas distingue-se da anterior por concentrar-se na capacidade de promover
a construção de conteúdos em bases meta-textuais.
3.3 O AV3 e a Interatividade
Compreendida como a possibilidade de diálogo entre o usuário (interpretante) e os
sistemas; e de usuários entre si por meio de sistemas com ferramentas que promovem um
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contato temporário ou permanente, respondendo também dúvidas sobre o sistema e sua
utilização, seus produtos e serviços de informação (Simeão, 2006). A principal característica
deste indicador é a interação do sistema com seus usuários, sejam eles emissores ou receptores.
Em muitos programas essa relação é explorada nas interfaces que acionam procedimentos
habitualmente utilizados pelo usuário, o que pode agilizar as ações.
Algoritimização versus parametrização como uma permanente necessidade de
vinculação dos conteúdos a uma lógica computacional.
Embora os sistemas inteligentes apontem, no caso da modelagem de prognóstico,
para uma predominância de inferências indutivas fundamentando a predição, há
usos da tecnologia para descoberta de novos padrões, em que o sistema é convidado
a contribuir com os primeiros parâmetros de informação. É neste sentido que cabe
perguntar os limites entre o humano e o maquínico, já que estes parâmetros interferem
na ordem das decisões humanas. (EDMOND, 2012).

Nesse contexto, a ciência progrediu porque há uma dialógica complexa permanente (E.
Morin) e a regulação se dá pelo diálogo. Esse relacionamento também comporta a ideia de
que os antagonismos podem ser estimuladores e reguladores.
3.4 O AV3 e a Hiperatualização
Atualizar é alterar, mudar para agregar valor. E esse é o principal objetivo das
atualizações nos sistemas automatizados que processam as informações atuais. Mas a busca
permanente de informações, em sistemas programados para isso, ou como resultado da
reedição de autores/usuários que acrescentam aspectos complementares aos registros que
se tornam públicos, pode ser resultado de uma programação pré-definida concebida como
hiperatualização.
Esse processo de renovação

é chamado hiperatualização quando, de forma

persistente, agrega valor, gerando não só as “novidades”, mas também, em sentido contrário,
um descompasso entre oferta e demanda, seja em relação ao tempo da oferta de novas
informações, ou no interesse em adquirir-se aquela parte do registro. A hiperatualização
sem controle permite uma intensa modificação de ideias que se multiplicam em conteúdo e
forma. Nessa persistente busca de “valores”, revelam-se contraditórios , ou mesmo coloca-se a
informação em descrédito, provocando aceleração do obsoletismo do registro original ou seu
descarte. Em cada nova versão são introduzidas alterações não só nos conteúdos dos registros,
mas na sua estética e conformação:
Chamamos de hiperatualização em tablets a atualização em tempo real, nos moldes
da internet, para todo o conteúdo disponível e com alta frequência ao longo do dia.
(BOTÃO, 2013).
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Tomando como exemplo o jornalismo impresso e a sua migração para versões
eletrônicas, é o esforço diuturno de lançar novas versões que atualizem os conteúdos já
disponibilizados em edições impressas

e anteriores, tudo

para manter informados os

internautas (leitores) sobre os temas e notícias de seu interesse (BOTÃO, 2013). Destacando
que essa edição pode ser acrescida de possibilidades distintas integrando os internautas no
processo.
Os jornais, agora combinados com outras mídias instantâneas, intermídias, muitas
delas de forma cooperativa, tem a vantagem de contar com a colaboração de indivíduos que
fotografam, comentam e cedem seus registros para as empresas. Para Botão ao contrário das
edições impressas, as reedições são “em tempo real”, um eufemismo para designar o esforço
de atualização que se refere sempre a um f(ato) já acontecido e superado. Esforço contínuo
do jornalismo televisivo, das edições em redes sociais, dos twiteiros, dos blogueiros que
acompanham acontecimentos ou discutem e interpretam situações correntes, pretéritas ou
fazem conjecturas ou previsões de seus desdobramentos.
Essa discussão transposta para o ciberespaço é um exercício ainda em curso — que
vem incentivando os pesquisadores a pensar a memória social como um composto em
movimento, distanciando-se do sentido de acumulação característico das sociedades
da escrita. (DODEBEI & GOUVEIA, 2008)

As autoras afirmam, a partir do posicionamento teórico de Henri Bergson e Maurice
Halbwachs que a memória social vem migrando de uma concepção individual para uma
composição coletiva, modelada pelas tecnologias digitais. Memória que gravita de uma
virtualidade (“memória pura” ou virtual) interior para a virtualidade exomática de seu
registro objetivo, com a possibilidade de trocas entre os dois estados. E ainda: hiperatualização
como uma constante relação entre passado-presente-futuro, um vir-a-ser perene que invoca
o conhecido e projeta novas dimensões no processo de interpretação dos fenômenos em
observação e consequente construção de conteúdos para a memória pública e a comunicação.
Na visão de Maurice Halbwachs a memória coletiva surge da interação social. Halbwachs
observou como as representações coletivas do mundo, incluindo as do passado, tinham suas
origens na interação de entidades coletivas desde o início. Por isso não poderiam ser reduzidas
a contribuições de indivíduos à parte de outros ou de seu grupo social.
3.5 O AV3 e a Mobilidade
Mobilidade é a possibilidade de transmitir e receber conteúdos em dispositivos portáteis
e também facilmente ajustados ao perfil e contexto de uso, por meio de ferramentas a
aplicativos (APPs) configurados pelo usuário e que ampliam e agregam valor ao dispositivo
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(móvel). Na Educação, complementando o conceito de e-learning, surge o m-learning,
como um sinal claro de que a tecnologia feita para a construção de conteúdos de educação
à distância se alinha aos dispositivos das novas gerações, exigindo estratégias pedagógicas
diferenciadas e recursos tecnológicos específicos. O mesmo fenômeno acontece nos processos
de comunicação de massa atuais com a possibilidade de interoperabilidade dos sistemas e
equipamentos, e as vantagens das diferentes possibilidades ergonômicas de cada dispositivo.
Segundo Botão, em um dia típico, 61% dos americanos leem suas notícias on-line.
Isso deixa a internet atrás apenas da televisão como fonte de notícias e à frente dos jornais
impressos. E mais de um quarto dos adultos, hoje, comumente acessa a internet de seus
telefones, em permanente movimento, adicionando uma nova camada de mudança na relação
do consumidor com a notícia, mais efêmera e instantânea.
A disseminação dos tablets como aparelhos familiares ao dia a dia da sociedade começa
a levar à internet tradicional, um tráfego que há cinco anos nem sequer poderia ser
imaginado: aquele originário de dispositivos móveis. (PEW RESEARCH CENTER,
2010, citado por BOTÃO, 2013).

No caso das artes e da literatura, estamos assistindo ao desenvolvimento de novos
registros, construídos a partir de formatos adaptados aos modelos de mídias. É o caso do
poema de 140 toques, um novo estilo poético, popularizado pelos dispositivos móveis. O
Prêmio TOC 140 é um desafio literário lançado na FLIPORTO (Festival Brasileiro de Poesia),
aos moldes da era digital. Premia os autores dos melhores poemas editados em 140 toques no
Twitter, ou seja, com 140 toques no máximo. Uma motivação que instiga o movimento criativo
rápido em um formato adequado ao dispositivo e também no tempo da ferramenta (TW).
Lembremos que além de possibilidades diferentes, as limitações de cada mídia constituem um desafio para o processo criativo incorporado à tecnologia. Outro exemplo no campo
das artes é a utilização de projeções nos cenários de peças de teatro, nas intervenções urbanas
e em performances. Texto, imagens e sons são integrados pela tecnologia à obra (criação), provocando reações diferentes dos produtos convencionais. Recentemente campanhas de combate
à AIDS e sobre o câncer de mama foram popularizadas em projeções. A copa de 2014 tem explorado projeções das cores verde e amarelo nos monumentos públicos das cidades brasileiras.
André Lemos (2008, p. 98) apresenta três tipos de mobilidade: a mobilidade física/
espacial (locomoção, transporte), a mobilidade cognitiva/imaginária (pensamentos, religião,
sonhos) e a mobilidade virtual/informacional. O autor entende as mídias, tanto as massivas
quanto as pós-massivas (da invenção do alfabeto até a Internet), como artefatos de mobilidade
informacional no espaço e no tempo. Lemos afirma que a compressão do espaço-tempo
aumenta na mesma medida em que a mobilidade física, imaginária e virtual também crescem
e se conjugam.
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Parte-se do princípio que hoje a produção ou registro de informação (conteúdos), coleta,
organização, recuperação, interpretação, transformação e transmissão da informação estão
sendo significativamente afetadas pela possibilidade da comunicação em movimento. Assistese a aproximação da universalização do celular, muito mais rápido do que a o computador e
isso tem incentivado experimentos de movimentação criativa. Diferentemente do que ocorre
com o uso de um computador, o celular, um dos dispositivos que permite a mobilidade,
também é um artefato em condição de ubiquidade – de estar em todos os lugares ou quase -,
e cada vez mais individual ou personalizado, tornando-se, ao mesmo tempo e cada vez mais
semelhante a um computador. A vontade de comunicar é ampliada com possibilidades trazidas
com a mobilidade.
3.6 O AV3 e a Ubiquidade
A ubiquidade na teologia é a faculdade divina de estar concomitantemente presente
em toda parte (HOUAISS). Com essa perspectiva, e com o apoio das tecnologias, também
temos o poder divino de estar ou existir concomitantemente em todos os lugares, pessoas. No
mesmo conceito aponta-se também a grande rapidez com que se domina um espaço, seja pelo
monitoramento ou mesmo pela possibilidade de incorporá-lo como domínio.
O etnólogo e antropólogo francês Marc Augé em seu livro “Não-lugares” de 1995,
cunhou o termo “não-lugar” para se referir a lugares transitórios que não possuem significado
suficiente para serem definidos como “um lugar”, por exemplo, um quarto de hotel, um
aeroporto ou supermercado, um avião em movimento, etc.
Efetivamente, estamos presenciando um deslocamento do antigo conceito de
disponibilidade documentária, concebida como um esforço da organização da massa
documental para colocá-la à disposição dos usuários – para uma nova dimensão, graças às
tecnologias. O disponível estava fisicamente limitado ao local de armazenagem, enquanto
no mundo digital o disponível torna-se ubíquo e múltiplo, acessível de qualquer lugar,
dependente dos recursos e das habilidades dos usuários.
Em outros termos, saímos do acanhado universo de “poucos para poucos”, em que
especialistas produzem para poucos leitores, passamos para o estágio de “muitos para muitos”
graças à universalização do ensino, da pesquisa e da extensão e da difusão do conhecimento.
Atualmente alcançando um público abrangente, com informações multidimensionais, estamos
agora na direção de uma comunicação integrada “de todos para todos”, numa sociedade
interativa, e até virulenta, que surge na sinergia do processo criativo. Como previu Ioneji
Masuda, pioneiro da sociedade da Informação, os processos comunicativos incorporam
processos produtivos híbridos, ubíquos e de atualização constante (Mendonça, 2007).
151

Antonio Miranda e Elmira Simeão
3.7 O AV3 e a Multivocalidade (Todos - Todos)
Retomando as ideias de Karl Popper, a construção do conhecimento é um permanente
processo de atualização do mundo 3, por meio da experiência do mundo 2. Para chegarmos ao
conceito de multivocalidade. Como explica Barreto:
Conhecer é um ato de interpretação individual, uma apropriação do significado
do conteúdo pelas estruturas mentais de cada sujeito. A geração de conhecimento é
uma reconstrução das estruturas mentais do indivíduo, o que se realiza através de suas
competências cognitivas; é uma modificação no estoque mental de saber acumulado,
resultante de uma interação com uma estrutura de informação. O conhecimento só se
realiza na consciência dos receptores, sendo, portanto, subjetivo e relativo a cada indivíduo.
(MUNDO 2).
A manifestação dos registros, no entanto, é sempre uma experiência do coletivo,
vivenciada (mesmo individualmente) e que se expande por meio de tecnologias que viabilizam
o processo de construção compartilhada, dependente da colaboração de muitos especialistas.
Essa multiplicidade de competências, associada à qualidade e perícia de profissionais que
terão habilidades para o trabalho em equipe, criando produtos distintos em conteúdo e forma.
No contexto das redes, por meio da navegação, com um conjunto de links, externos e
internos, gera-se um mecanismo de comunicação que aciona vários discursos, tornando-se
um dispositivo de comunicação polifônica. Segundo Miranda e Simeão “Esta multivocalidade
é, em essência, aquilo que as metodologias (pedagogicamente falando) deveriam explorar
melhor, conformando-se às expectativas de muitas teorias e estudos que atestam a
possibilidade da instrumentalização dos discursos híbridos e de uma inteligência coletiva”. O
sociólogo Pierre Lévy, filósofo francês da cultura virtual contemporânea defende a existência
de uma inteligência coletiva. O conhecimento coletivo é construído (via TIC) em bases Inter
e transdisciplinares, numa multivocalidade de autorias, o que nos convida a pensar, além do
impacto das técnicas sobre a sociedade, em termos de projeto.
Segundo Levy a comunicação atual permite o que sempre postulou: pôr em comum o
saber. Uma forma social inédita; “onde o coletivo inteligente pode inventar uma ‘democracia
em tempo real’, uma ética da hospitalidade, uma estética da invenção, uma economia das
qualidades humanas”. O autor situa o projeto da inteligência coletiva em uma perspectiva
antropológica de longa duração. Depois de terem sido fundados na relação com o cosmos
e na inserção no processo econômico, a identidade das pessoas e o vínculo social poderiam
expandir-se no intercâmbio de conhecimentos.
Em linhas gerais, uma inteligência coletiva é promovida pela a multivocalidade, ou
seja, a possibilidade de trabalho intelectual ser elaborado a partir de contribuições de vários
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agentes. Mas as tecnologias, mesmo as mais avançadas, não são capazes de construir por si
próprias novas formas de saber e de inteligência coletiva. Tudo depende também da habilidade
das pessoas que as utilizam.
Então existem: a potência computacional, a comunicação ubíqua por internet e a
capacidade quase infinita de guardar informações... Com esses três aspectos nós temos
um novo ambiente de comunicação, e esta é a base técnica para o desenvolvimento
de um novo tipo de inteligência coletiva. Se existem essas três ferramentas,
automaticamente se desenvolve um ambiente forte de comunicação que permite
desenvolver a inteligência coletiva. A exploração ou o uso dessa capacidade depende
de cada um e não das ferramentas. (Levy, entrevista para Revista ComCiência - Online versão ISSN 1519-7654. ComCiência no. 131 Campinas 2011).

Essa criação intertextual reúne numa cadeia produtiva em que os autores podem vir
de diferentes áreas. O que vale é a complementaridade de ideias no processo criativo. Uma
concepção de “rede”, já defendida por Castells. Lévy é seguidor das ideias de Michel Serres e
Cornelius Castoriadis e cunha o termo “inteligência coletiva” dando mais lastro a ideia de rede
coletiva de conhecimento e criação, o espaço ideal de multivocalidades.
Para analisar e explicar as interações entre Internet e Sociedade, desenvolveu um
conceito de rede, juntamente com Michel Authier, conhecido como Arbres de connaissances
(Árvores do Conhecimento).
As novas tecnologias são ferramentas muito poderosas para a transmissão do
conhecimento, sendo o transmissor e o receptor muito ativos nesse processo, sobretudo
quando se considera o tamanho da memória contemporânea e também a capacidade
de processar informações. Estou falando de poder computacional. O maior problema
que enfrentamos agora é a capacidade de usar corretamente, ou de aperfeiçoar essas
novas ferramentas. Ressalto aqui que a world wide web surgiu há apenas uma geração
atrás. É muito pouco na escala da evolução cultural. Vai levar provavelmente... não
sei... três, quatro, cinco gerações até que tenhamos desenvolvido uma cultura para
usar essas ferramentas da melhor forma possível”. (Levy, entrevista para Revista
ComCiência - On-line versão ISSN 1519-7654. ComCiência no. 131 Campinas 2011).

O pesquisador André Lemos relata a importância do processo interativo e de suas
inúmeras possibilidades combinatórias, tanto do ponto de vista da tecnologia, quanto da
implementação de conteúdos. Afinal, é possível relacionar temas e teorias das mais diversas
formas, sem preconceitos ou qualquer barreira, sempre priorizando o discurso polifônico,
multivocal.
Esta multivocalidade é definida por Lemos et alli como uma técnica de vincular
discursos diversos e até contraditórios. Para estes autores, a técnica deve ser explorada em
experiências de educação online porque viabilizaria um conhecimento mais completo (e
complexo) já que poderia expor versões complementares de um tema, deixando ao aluno a
possibilidade de efetuar suas próprias sínteses e combinações. A associação de conceitos e a
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busca de estratégias que promovam ações interdisciplinares fazem parte da filosofia “mestiça”
que norteará as ações empreendidas nesta “arquitetura de complexidades”. Lévy adverte que
um dos principais objetivos da educação formal é fornecer aos jovens disciplina cognitiva, sem
a qual não se consegue nada.
Se usarmos essas novas ferramentas com uma forte disciplina cognitiva, focando
em prioridades, nas coisas mais importantes, usando enciclopédias e dicionários,
contatando pessoas que sabem mais que nós sobre determinado assunto, com
capacidade de colaborar, criar algo coletivamente, é fantástico”. .É preciso também
controlar sua própria mente. Se não fizermos isso, não será o computador que fará
por nós. (Levy, entrevista para Revista ComCiência - On-line versão ISSN 1519-7654.
ComCiência no.131 Campinas, 2011).

Em linhas gerais, a multivocalidade pode ser compreendida, segundo apontam Miranda
e Simeão (2006) como a possibilidade de um texto (ou qualquer outro trabalho intelectual)
ser elaborado a partir de contribuições de vários agentes que assumem a possibilidade da
complementaridade como um princípio norteador desta atividade de produção. O volume
de informação e o desdobramento qualitativo de possibilidades de pesquisa gera uma riqueza
inatingível em processos convencionais de criação.
4 Conclusão
Com a possibilidade de reunir formatos, conteúdos e temas das mais diversas áreas
do conhecimento em diferentes situações, cria-se um cenário de interdisciplinaridade,
multidisciplinaridade e transdisciplinaridade conjugado com qualquer tipo de suporte e
de informação, em função da convergência tecnológica. Voltamos ao AV3 e ao Hibridismo,
hibridismo múltiplo, com vários níveis da realidade, entre os signos textuais, sonoros e visuais
que circulam por todas as partes:
Do mesmo modo, desde a revolução industrial que, no mundo da linguagem, fez
emergir o jornal, seguido do cinema, do rádio e da televisão, a tendência das mídias
tem sido a crescente hibridização de linguagens, numa direção que a revolução digital
está cada vez mais explorando no limite de suas possibilidades. (SANTAELLA 2010,
p. 95)

Nesse processo existe uma nítida tendência para a integração nas várias ciências naturais
e sociais. Retoma-se a teoria geral dos Sistemas para desenvolver princípios unificadores que
atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas, aproximanos do objetivo da unidade da ciência e isso poderá levar a uma integração necessária
da educação científica. A complexidade de Morin aprendida na escola. Lembrando que
o pensamento complexo (Morin) não se limita ao âmbito acadêmico: transborda para
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os diversos setores das sociedades. E com isso questiona todas as formas de pensamento
unilateral, dogmático, unilateralmente quantitativo ou instrumental.
Nesse contexto é preciso pensar de forma aberta, incerta, criativa. Segundo Morin um
desafio à própria democracia, pois a incerteza faz parte do paradigma da complexidade, como
uma abertura de horizontes, e não como um princípio que imobiliza o pensamento.
Este é o caminho do pensamento complexo, um caminho que, embora tenha
diversos princípios, oriundos da antiguidade, da modernidade, da pós-modernidade e
hipermodernidade, é um caminho que se faz no seu próprio transcurso, no seu próprio fazer e
repensar-se continuamente.
THE EXTENSIVE COMMUNICATION AND THE HYBRIDITY OF
ANIMAVERBIVOCOVISUALITY (AV3)
ABSTRACT
In this chapter, the authors present the results of a theoretical investigation that began more than ten
years ago, when they published a thesis about the “Extensive Communication”. Recognized and awarded
by ANCIB, the thesis is supplemented at that time, with the discussion of AV3. Is it a phenomenon
or a language? Miranda and Simeão presents the emergence of AV3, acronym that summarizes the
“ANIMAVERBIVOCOVISUALITY”. In a context of the new century’s changes with integration of natural
and social sciences, the concept appears in Information Science in dialogue with other areas. The authors
use the General Systems theory and the Theory of Objective Knowledge to develop the principles of AV3.
The AV3 appears in telematics networks, through the combination of its multiple formats, as evaluated
on Extensive Communication Indicators (Interactivity, hypertextuality and the Hypermedia). In AV3, the
production of new records cognitively will combine content and form, with the possibility to communicate
them in a multidimensional architecture. This new form of expression, in science and in society, is
complemented by hybridization with previous records and in a creative and sense integrated action.
The composition of the structure of information becomes more complex and the authors investigate it,
complementing the three characteristics of the extensive communication process, initially proposed the
discussion of hybridity, multivocality, the Hiperatualização, Mobility and Ubiquity, considered variables
of the same phenomenon, the AV3.
Keywords: Extensive Communication. AV3. ANIMAVERBIVOCOVISUALITY. Interactivity.
Hypertextuality. Hypermedia. Multivocality. Hiperatualização (update) Mobility. Ubiquity.
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