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Los enigmas 
 
Me habéis preguntado qué hila el crustáceo entre sus patas de oro 
y os respondo: El mar lo sabe. 
¿Me decís qué espera la ascidia en su campana transparente? ¿Qué espera? 
Yo os digo, espera como vosotros el tiempo. 
¿Me preguntáis a quién alcanza el abrazo del alga Macrocustis? 
Indagadlo, indagadlo a cierta hora, en cierto mar que conozco. 
Sin duda me preguntaréis por el marfil maldito del narwhal, 
    para que yo os conteste 
de qué modo el unicornio marino agoniza arponeado. 
¿Me preguntáis tal vez por las plumas alcionarias que tiemblan 
En los puros orígenes de la marea austral? 
¿Y sobre la construcción cristalina del pólipo habéis barajado, sin duda 
una pregunta más, desgranándola ahora? 
¿Queréis saber la eléctrica materia de las púas del fondo? 
¿La armada estalactita que camina quebrándose? 
¿El anzuelo del pez pescador, la música extendida 
en la profundidad como un hilo en el agua? 
 
Yo os quiero decir que esto lo sabe el mar, que la vida en sus arcas 
es ancha como la arena, innumerable y pura 
y entre las uvas sanguinarias el tiempo ha pulido 
la dureza de un pétalo, la luz de la medusa 
y ha desgranado el ramo de sus hebras corales 
desde una cornucopia de nácar infinito. 
 
Yo no soy sino la red vacía que adelanta 
ojos humanos, muertos en aquellas tinieblas, 
dedos acostumbrados al triángulo, medidas 
de un tímido hemisferio de naranja. 
 
Anduve como vosotros escarbando 
la estrella interminable, 
y en mi red, en la noche, me desperté desnudo, 
única presa, pez encerrado en el viento. 
 
 

Pablo Neruda, Canto general, 1950 



RESUMO 
 
Visando a contribuir para as discussões sobre a epistemologia da Ciência da 
Informação, esta tese apresenta um estudo, de caráter exploratório, das construções 
teóricas referentes à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade desenvolvidas no 
contexto brasileiro da área. Focaliza especialmente o universo documental dos 689 
artigos apresentados nos Grupos de Trabalho (GTs) das cinco edições do Encontro 
Nacional de Pesquisa em Ciência da informação (ENANCIB) realizadas no período 
2003-2008. O referencial teórico contempla as discussões sobre interdisciplinaridade 
e transdisciplinaridade ocorridas nos âmbitos do debate acadêmico mais geral e da 
Ciência da Informação, refletindo os contextos internacional e brasileiro. A 
orientação metodológica baseia-se no paradigma socioconstrutivista de investigação 
em Ciências Sociais e envolve um tratamento qualiquantitativo do objeto de 
pesquisa. A abordagem quantitativa consiste num mapeamento das distribuições de 
frequência dos termos “interdisciplinaridade”, “transdisciplinaridade” e suas variantes 
nos 306 artigos nos quais figuram. Os artigos são reunidos em faixas de frequência 
— 1 a 5, 6 a 10, mais de 10 (10+) ocorrências — que medem a intensidade das 
discussões apresentadas nas edições estudadas do ENANCIB e nos Grupos de 
Trabalho (reagrupados em áreas temáticas, para contornar irregularidades de 
funcionamento e nomenclatura). Em caráter complementar, uma análise de citações 
possibilita discutir quais são os autores e as obras mais citados nos artigos com 
maior incidência dos termos investigados. A abordagem quantitativa revelou um 
cenário de concentrações e dispersões. Por sua vez, a abordagem qualitativa 
consistiu numa análise interpretativa do conteúdo discursivo de um núcleo empírico 
integrado pelas 19 comunicações orais da área temática de História e Epistemologia 
pertencentes à faixa 10+ e concentrando, portanto, as discussões potencialmente 
mais intensas. Essas comunicações são agrupados com base em relações 
verificadas entre os autores e os conteúdos, e sua análise discute a consistência 
teórico-metodológica e argumentativa, prestando especial atenção ao diálogo com 
autores citados e às peculiaridades presentes nesse material. Quanto à 
interdisciplinaridade, são explicitadas tensões e divergências, inconsistências e 
fragilidades, além de articulações entre discurso teórico e ação político-institucional 
e evidências da necessidade de ampliar e aprofundar o debate do tema. A discussão 
do significado desses achados no ENANCIB e num contexto mais amplo leva à 
proposição das categorias "interdisciplinaridade lato sensu" e "interdisciplinaridade 
stricto sensu", bem como do “princípio da presunção de interdisciplinaridade”, que 
compõem uma síntese crítica das dificuldades, dos desafios e das potencialidades 
apontados pela presente investigação. No tocante à transdisciplinaridade, além do 
volume ainda pouco expressivo de pesquisas verificado, revela-se a importância de 
aprofundar o diálogo teórico com os autores mais proeminentes e de alcançar um 
posicionamento mais claro frente às distintas proposições teóricas, bem como a 
necessidade de estabelecer uma articulação com as construções da área sobre 
interdisciplinaridade. Tais aspectos compõem um horizonte desafiador para o futuro 
da Ciência da Informação no contexto brasileiro. Com vistas a fomentar o 
desenvolvimento das teorizações sobre ambos os temas, sugere-se o estudo de 
aspectos que podem aprimorar o papel de indução, avaliação e monitoramento 
desempenhado pelos fóruns institucionais. 
 
Palavras-chave: Ciência da Informação, epistemologia, interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade 



ABSTRACT 
 
This dissertation presents an exploratory study on the theoretical constructions 
related to interdisciplinarity and transdisciplinarity in Information Science which were 
developed in the Brazilian context. The aim of the approach was to contribute to 
discussions about the epistemology of this area. It focuses on the documental 
universe of 689 articles presented in workgroups at five editions of the Encontro 
Nacional de Pesquisa em Ciência da informação (ENANCIB) from 2003 to 2008. The 
theoretical framework draws on theorizations about interdisciplinarity and 
transdisciplinarity from scholarly debate in general and on discussions about those 
subjects from Information Science literature, reflecting both international and 
Brazilian contexts. Methodological framework is rooted in social constructivist 
paradigm and involves a quali-quantitative approach to the research subject. The 
quantitative approach consisted of mapping frequency distributions of the terms 
‘interdisciplinarity’, ‘transdisciplinarity’ and their variations in the 306 articles in which 
they appear. Articles are grouped in frequency ranges — 1 to 5, 6 to 10, and more 
than 10 (10+) instances. This measures the discussion intensity at the studied 
editions of ENANCIB as a whole and within workgroups, which were regrouped in 
‘subject areas’ so as to overcome irregularities in names and functioning. A 
complementary citation analysis allowed a discussion on authors and works most 
cited in the articles that deal more significantly with the investigated subjects. This 
quantitative approach revealed a scenario of concentrations and dispersions. By its 
turn, the qualitative approach consisted of an interpretive analysis of discourse 
contents within an empirical nucleus constituted by the 19 oral presentations from the 
History and Epistemology subject area which belong to 10+ range and therefore 
concentrate the potentially most significant discussions. Presentations were grouped 
on the basis of relations among their authors and contents, and the analysis 
discusses theoretical-methodological and argumentative consistency, paying special 
attention to the dialog with cited authors as well as to peculiarities exhibited by this 
material. With respect to interdisciplinarity, the analysis reveals tensions and 
divergences, inconsistencies and fragilities, besides articulations between theoretical 
discourse and political-institutional action, as well as evidences of a need to enhance 
and deepen the debate on the subject. Discussions on the meaning of these findings 
to both ENANCIB and a larger context lead to the proposition of the categories ‘lato 
sensu interdisciplinarity’ and ‘stricto sensu interdisciplinarity’, as well as the ‘principle 
of interdisciplinarity presumption’, which compose a critical synthesis of difficulties, 
challenges and potentialities pointed out by the present investigation. As for 
transdisciplinarity, besides the small volume of research found, the study revealed 
the importance of deepening theoretical dialog with the most prominent authors and 
reaching a clearer stand on their different theoretical propositions, as well as the 
need to establish an articulation with the constructions of the area about 
interdisciplinarity. These aspects amount to a challenging horizon for the future of 
Information Science in the Brazilian context. To foster the development of 
theorizations on both research subjects, one suggests a study of aspects that may 
improve the inducing, assessing and monitoring roles played by institutional forums. 
 
Keywords: Information Science, epistemology, interdisciplinarity, transdisciplinarity 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 
 

E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento 
Sigo mais sozinho caminhando contra o vento 
E entendo o centro do que estão dizendo 
Aquele cara e aquela 

                                                 Caetano Veloso 
 

 

Nossa trajetória profissional iniciou-se em 1990 e é marcada por um 

trânsito consistente das Ciências Exatas para áreas mais ligadas às Ciências 

Humanas e Sociais. Ao bacharelado em Física, seguiram-se a opção pela carreira 

docente e uma formação complementar, com especialização em Ensino de Física e 

mestrado em Educação Tecnológica. Os caminhos desse redirecionamento levaram 

à busca do doutorado em Ciência da Informação. 

Atuando no ensino público federal desde 1995, passamos a integrar, no 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), o 

Laboratório Aberto de Ciência, Tecnologia, Educação e Arte (LACTEA). Nesse 

espaço, articulam-se ensino, pesquisa e extensão, num processo de construção de 

novos métodos para a educação em ciência e tecnologia, que articula o trabalho 

com projetos de cunho tecnológico-pedagógico à investigação de fundamentos 

pedagógico-cognitivos e sociotécnicos e à abertura de possibilidades de inovação 

pedagógica e tecnológica. Essa abordagem multifacetada possibilitou à equipe do 

laboratório oferecer contribuições para que se ampliasse, no âmbito do CEFET-MG, 

a rede de conexões existentes entre pesquisa pedagógico-metodológica, 

popularização científica, inovação tecnológica e formação profissional, numa 

perspectiva ligada ao empreendedorismo e ao protagonismo. A participação nesses 

esforços possibilitou-nos uma percepção mais profunda do complexo processo de 

interação social, fortemente ligado à informação, que dá base à produção do 

conhecimento científico-tecnológico, nos aspectos cognitivo-pedagógicos e 

econômico-inovativos. Isso foi decisivo na definição das temáticas às quais 

decidiríamos nos dedicar. 

Na pesquisa de mestrado (HIGINO, 2002), buscamos subsídios teóricos 

para compreender o surpreendente potencial cognitivo-criativo da perspectiva de 

interação em rede exercitada no ambiente de aprendizagem criado no LACTEA. 
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Estudos sobre a chamada ciência da complexidade levaram ao contato com o 

paradigma da complexidade (Edgar Morin e outros), a ideia de transdisciplinaridade 

e o trabalho do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT) da UFMG. 

A noção de negociação nas redes sociotécnicas (Bruno Latour e outros) possibilitou 

um valioso refinamento teórico-metodológico complementar e veio do estudo da tese 

defendida por um colega de instituição,1 que ensejou o primeiro contato com as 

discussões das “ciências da informação e da comunicação”, em conexão com 

questões de investigação ligadas à educação em ciência e tecnologia, no âmbito dos 

museus de ciências. 

Essa pesquisa contribuiu para uma melhor fundamentação do trabalho 

realizado no LACTEA e inspirou o estreitamento ulterior do contato com a “nova” 

área do conhecimento “descoberta”. Disciplinas de pós-graduação cursadas na 

Escola de Ciência da Informação e na Faculdade de Letras da UFMG propiciaram 

uma aproximação mais efetiva com a área e com a temática da interdisciplinaridade-

transdisciplinaridade, que já então despertava nosso interesse. A partir desse 

contato, a Ciência da Informação pareceu apresentar abertura a um projeto de 

pesquisa que buscasse o aprofundamento dessa temática. Tal abertura era 

percebida como decorrência do suposto caráter interdisciplinar apontado no discurso 

sobre a área e constituiu para nós um forte atrativo, pela possibilidade de conexão 

com os traços multidisciplinares e as tendências interdisciplinares que percebíamos 

na prática pedagógica e investigativa com a qual nos envolvêramos. 

Esses mesmos traços ampliaram nosso interesse pelas propostas do 

movimento transdisciplinar, que complementam e expandem a abertura 

epistemológica propiciada pela interdisciplinaridade. Com o tempo, começamos a 

formular a questão de qual seria a dose de possibilidades transdisciplinares presente 

nas tendências interdisciplinares da prática pedagógico-investigativa a que nos 

levara o trabalho com a metodologia de projetos. Foi assim que, no tocante à 

relação à Ciência da Informação, chegamos à questão análoga: que possibilidades 

transdisciplinares estariam associadas à interdisciplinaridade frequentemente 

atribuída a essa área do conhecimento? 

                                                 
1 VENTURA, Paulo Cezar Santos. La négociation entre le concepteur, les objets et le public dans les 
musées techniques et les salons professionnels. 2001. 292 f. Thèse (Doctorat, Sciences de 
l’Information e de la Communication) – Université de Bourgogne, Dijon, 2001. 
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Nesse espírito, já em sua formulação inicial, nosso projeto de pesquisa 

voltava-se ao propósito de investigar a evolução dos debates sobre 

transdisciplinaridade na Ciência da Informação, especialmente no contexto 

brasileiro, mas prestando também a necessária atenção ao cenário internacional e 

às relações com áreas próximas e afins. Tinha-se em vista caracterizar e analisar os 

desenvolvimentos epistemológico-metodológicos alcançados nesses debates, além 

de discutir as perspectivas e os obstáculos percebidos em relação a iniciativas de 

pesquisadores, grupos e instituições brasileiros. O pressuposto básico era que a 

propalada interdisciplinaridade da Ciência da Informação configuraria uma situação 

propícia a um aprofundamento ainda maior das modalidades de interação disciplinar 

e organização do conhecimento, abrindo portas a um diálogo profícuo com as 

propostas do movimento transdisciplinar. 

Com o correr do tempo, os caminhos da investigação levaram a verificar 

que esse pressuposto inicial fora formulado a partir da perspectiva captada nos 

primeiros contatos com um discurso sobre interdisciplinaridade cuja presença na 

área é intensa o suficiente para se destacar na paisagem da literatura, tal qual 

ocorre com elementos de relevo mais proeminentes, que impressionaram o olhar 

“estrangeiro” com que nos aproximávamos. 

Com efeito, a Ciência da Informação é afirmada como interdisciplinar por 

pesquisadores estrangeiros e brasileiros (SARACEVIC, 1995; LE COADIC, 1996; 

PINHEIRO, 2005). Nascida a partir da confluência de condições e contribuições 

necessárias à abordagem do problema da explosão informacional, apontado por 

Vannevar Bush (1945), essa ciência continuaria a seguir, conforme indica Saracevic 

(1992), passos evolutivos semelhantes aos da ciência da computação, da pesquisa 

operacional e da ciência cognitiva, envolvendo refinamento e/ou substituição de 

conexões qualificadas como interdisciplinares. O contato inicial com referências que 

tais produzira a expectativa de encontrar, na área, uma discussão já aprofundada o 

bastante sobre esse aspecto para sustentar a pretensão de ir além, formulando uma 

questão de pesquisa que possibilitasse deslocar o foco da atenção para a etapa 

seguinte que os epistemólogos apontaram para as relações disciplinares. 

Afinal, realizações teóricas e técnicas possibilitadas pela Ciência da 

Informação, em áreas tais como a organização e a recuperação da informação 

científico-tecnológica, ilustram a importância da abordagem em colaboração de 

problemas cuja complexidade e cuja amplitude ultrapassam o limite das 
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possibilidades impostas pelo isolamento disciplinar. E o desenrolar do século 20 

trouxe uma profusão inédita de problemas com esse caráter, abrindo um espaço 

cada vez maior a abordagens integrativas — que podem alcançar o nível da 

interdisciplinaridade — e aos campos que as admitem. 

Porém, a interdisciplinaridade não é a única forma pela qual se pode 

caracterizar a aproximação de áreas disciplinares para o tratamento de um problema 

ou o desenvolvimento de um projeto. Há casos em que a complexidade do objeto de 

investigação exige a colaboração de múltiplas disciplinas e cada uma delas aporta 

os métodos que detém, mas, finda a colaboração, elas se separam, de tal modo que 

cada qual retém os mesmos métodos de antes, não recebendo influência 

significativa do processo de aproximação. Autores tais como Domingues (2005) 

aplicam o termo multidisciplinaridade para designar essa abordagem. 

Há outros casos, porém, em que a colaboração entre disciplinas supera 

essa aproximação da qual cada uma delas sai incólume, inalterada. Nesses casos, a 

interação deixa marcas, gerando uma percepção de que o uso cruzado de métodos 

de alguma(s) das disciplinas por uma outra, quando bem-sucedido, produz, ao fim, 

não apenas uma aproximação passageira e certos resultados pontuais, mas sim 

uma nova entidade: seja um método novo ou uma nova disciplina, com novas 

características específicas. Esse seria o caso da Bioquímica, especialidade que se 

constituiu a partir da exitosa aplicação dos métodos analítico-sintéticos da química à 

investigação e à produção de substâncias orgânicas, levando à frutífera solução de 

problemas relevantes para campos tais como saúde e nutrição humana e animal. A 

esse tipo de abordagem é que Domingues (2005), dentre outros autores, aplica o 

termo interdisciplinaridade. 

Por esse critério, entende-se como interdisciplinar o processo de 

interação entre Biologia e Química — ou entre ramos específicos dessas ciências, 

com seus respectivos atores individuais, coletivos e institucionais — que levou à 

criação da Bioquímica. Desse ponto de vista, a Bioquímica constitui uma nova 

disciplina, de origem interdisciplinar. Porém, trata-se de outra questão saber se, uma 

vez criada, essa nova disciplina manteve com outras áreas do conhecimento 

relações profícuas de colaboração, especialmente daquele tipo que, pelo mesmo 

critério, poderia ser apropriadamente chamado interdisciplinar. 

Assim, na medida em que nosso olhar “estrangeiro” familiarizou-se mais 

com a literatura da Ciência da Informação, uma questão adicional veio se interpor ao 
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problema original de investigação. Em vez de meramente tomar as referências à 

interdisciplinaridade como pontos pacíficos a partir dos quais se poderiam formular 

questões referentes à transdisciplinaridade, passamos a compreender como 

necessário, ao mesmo tempo, também problematizar as referências à 

interdisciplinaridade presentes no panorama discursivo desse campo científico. De 

fato, era preciso confirmar se esse termo e suas variantes assumem aí o mesmo 

valor semântico que na discussão de teóricos tais como Domingues (2005) e 

Japiassu (1976, 2006). Apenas então seria possível avançar rumo à análise 

inspirada pela questão de pesquisa original. 

Afinal, se as relações possíveis entre áreas não se restringem à 

multidisciplinaridade e à interdisciplinaridade, a reflexão epistemológica avançou a 

partir dessas modalidades, e em diálogo com elas. Como resultado, principalmente a 

década final do século 20 marcou o debate sobre uma visão ainda mais ampla das 

complexas relações de (re)integração de saberes que seriam necessárias à 

abordagem dos problemas também cada vez mais complexos que a humanidade 

enfrenta: a atenção voltou-se para a transdisciplinaridade, relação disciplinar distinta 

e complementar, em relação às anteriores. 

A transdisciplinaridade, grosso modo, é uma forma de aproximação 

colaborativa entre disciplinas que não visa à abordagem de um problema 

“pertencente” a uma delas e nem, primordialmente, à criação de nova disciplina, via 

utilização cruzada de metodologias. O que caracteriza a relação transdisciplinar é o 

esforço de abordagem de problemas que se localizam nas fronteiras disciplinares, 

ou além destas, por meio de uma “fertilização cruzada” de metodologias 

compartilhadas. Nesse processo, as disciplinas potencializam e ampliam suas 

visões, produzindo-se possibilidades de compreensão antes inexistentes e que 

implicam — para além da mera transposição — metamorfoses metodológicas e 

conceituais que ajudam a caminhar rumo a um horizonte de superação das 

demarcações estreitas e de elaboração de novas tessituras epistemológicas, mais 

aptas a lidar com os problemas “tecidos juntos” pela complexa realidade do mundo 

atual (DOMINGUES, 2001ab, 2005; MORIN, 2000a, 2000b, 2001). 

A transdisciplinaridade, assim, complementa e amplia as abordagens 

anteriores, no caminho da busca de aproximação, integração e reintegração dos 

saberes e conhecimentos humanos. É um esforço a mais para lidar com o 

desnorteante problema da fragmentação do saber a que levaram as disciplinas, 
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paralelamente às soluções que propiciaram. De um lado, é forçoso reconhecer que 

as disciplinas e a lógica da especialização legaram à cultura humana um sem-

número de resultados e benefícios admiráveis. De outro lado, porém, é necessário 

perceber que geraram e continuam gerando a fragmentação do conhecimento, num 

intenso processo cujas consequências aproximam-se da desintegração das próprias 

possibilidades humanas de lidar, de modo consistente, com problemas atuais que, 

formulados ou assinalados com frequência cada vez maior, envolvem aspectos 

numerosos e intrincados demais para admitirem abordagens reducionistas. Assim, a 

explosão fragmentária dos conhecimentos propiciados pela lógica disciplinar torna-

se, ela mesma, um problema urgente de  abordar e resolver. 

O problema da explosão fragmentária do conhecimento — e da 

informação que o representa — está entre os fatores historicamente ligados ao 

surgimento da Ciência da Informação. É de se esperar, portanto, que as 

investigações teóricas da Ciência da Informação e os debates mundiais sobre 

transdisciplinaridade possam vir a apresentar convergências. No contexto brasileiro, 

sinais do interesse por essa temática podem ser encontrados tanto em discussões 

teóricas publicadas nos periódicos da área — GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1990; 

PINHEIRO, 2005 — quanto em manifestações ligadas às associações científicas, 

tais como o V ENANCIB, realizado em 2003, na UFMG, com o tema “Informação, 

conhecimento e transdisciplinaridade: desafios do milênio”. 

Nesta pesquisa, O ENANCIB constituiu precisamente o domínio empírico 

escolhido para a investigação dos caminhos percorridos, na primeira década do 

novo milênio, pelas discussões sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no 

contexto brasileiro da Ciência da Informação. A abordagem privilegiou a análise 

interpretativa das comunicações apresentadas pelos principais atores, em relação a 

esses temas, bem como uma reflexão sobre ações correlatas, realizada a partir do 

conteúdo dos artigos apresentados no Encontro entre 2003 e 2008. 

Na linha investigativa adotada, o trabalho com o texto assumiu papel 

preponderante. Talvez o maior desafio tenha sido superar o protocolo de leitura 

normalmente aplicado ao texto científico, passando a uma interação analítico-crítica 

com os artigos integrantes do corpus empírico. Nesse trabalho, foi necessário 

colocar em suspensão pressupostos de leitura típicos da recepção do texto 

científico, tais como fidedignidade, objetividade, isenção, fidelidade às referências, 

robustez metodológica, correção argumentativa, consistência epistemológica. 
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De posse de outra chave de leitura, construída a partir de um “olhar 

desconfiado” face ao texto, passou a ser possível encontrar uma série de indícios 

que implicam tratar o conteúdo de cada artigo como manifestação de um discurso a 

ser problematizado, contextualizado e considerado parte dos movimentos presentes 

num campo científico, no sentido bourdiano. 

O esforço de preparação do pesquisador para assumir esse desafio foi 

realizado ao longo de muitos anos de envolvimento com um processo de 

aprendizagem “em serviço”. No caso da língua portuguesa, além de uma relação 

especialmente intensa e de longa data com a leitura e a produção textual, o autor 

beneficiou-se especialmente de uma fecunda oportunidade de aprendizado, 

possibilitada pela colaboração acadêmica voluntária realizada, em concomitância 

com o doutorado, no Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão A tela e o texto, da 

Faculdade de Letras da UFMG.2 Nesse âmbito, uma valiosa capacitação teórica e 

prática em temas ligados ao universo da leitura e da escrita foi proporcionada pela 

participação em atividades ligadas aos múltiplos projetos em desenvolvimento. Tais 

atividades proporcionaram um aprendizado intenso e qualificado sobre alguns 

meandros do processo de produção e recepção textual, envolvendo aspectos 

teórico-críticos, estéticos e políticos. 3 4 

Foi também essencial a esta pesquisa o trabalho com a língua inglesa. A 

análise do diálogo estabelecido com autores internacionais, em relação à temática 

investigada, exigiu habilidades avançadas de leitura e tradução de textos científicos 

para o português. A capacitação para esse aspecto da investigação foi desenvolvida 

ao longo de vários anos de estudo e prática, que propiciaram, ainda no início da 

década de 1990, a atuação como tradutor, em período de estágio no Grupo de 

Ensino de Física ligado ao Colégio Técnico (COLTEC) e ao Centro de Ensino de 

Ciências e Matemática (CECIMIG) da Faculdade de Educação da UFMG. Essa 

atividade resultou, à época, em uma monografia apresentada ao Curso de 

                                                 
2 As atividades do Programa tiveram sequência com a criação da Associação Cultural Teia de Textos. 
Endereço eletrônico: <www.teiadetextos.com.br>. Acesso em: 30 nov. 2010. 
3 A experiência do Programa A tela e o texto encontra-se registrada em dois livros: 1) HIGINO, A.F.F.; 
SANTOS, C.B.; PEREIRA, M.A. (Org.). Formando leitores de telas e textos. Belo Horizonte: Linha 
Editorial Tela e Texto, FALE/UFMG, 2007. 168 p. 2) PEREIRA, M.A.; SÁ, L.F.F.; CHIARETTO, M.; 
HIGINO, A.F.F. (Org.). Dez anos formando leitores: literatura, política e teorias de rede. Belo 
Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, Linha Editorial Tela e Texto, 2008. 258 p. 
4 Informações adicionais são encontradas no sítio-web da Associação Cultural Teia de Textos, 
especialmente na página eletrônica do Fórum de Ensino de Leitura. Disponível em: 
<http://www.teiadetextos.com.br>. Acesso em: 30 nov. 2010. 
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Especialização em Ensino de Ciências, associando os resultados do trabalho 

executado naquele período a uma reflexão teórica sobre possíveis aproximações 

entre as atividades do tradutor e do professor.5 

Essa capacitação geral para o trabalho com texto e linguagem foi 

fundamental para a pesquisa relatada nesta tese, notadamente por sua associação 

com dois outros aspectos da formação do pesquisador. O primeiro deles foi o 

aprendizado do pensamento lógico-formal propiciado pela formação em ciência 

básica, com forte lastro no raciocínio matemático. O exercício dessa competência 

formal no campo da expressão textual possibilitou construir e ampliar habilidades 

importantes no trabalho de análise lógico-discursiva. O segundo aspecto foram as 

experiências de formação ligadas ao campo da filosofia, em disciplinas de pós-

graduação cursadas no âmbito de programas da UFMG e do CEFET-MG. 

Destacam-se as seguintes: Fundamentos Epistemológicos para o Ensino de 

Ciências (1991), História da Ciência e da Tecnologia (1997), Epistemologia das 

Ciências Sociais (2000) e Filosofia da Tecnologia (2004). Essa formação possibilitou 

construir uma visão articulada de diversos temas filosóficos e humanísticos, bem 

como apreender algumas abordagens típicas desse campo, tais como o trabalho de 

identificação e análise crítica de argumentos. 

Importantes elementos de formação foram também colhidos ao longo da 

intensa jornada cumprida junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da UFMG. As disciplinas acadêmicas do Programa propiciaram ricas 

oportunidades de aprendizagem e familiarização, num ambiente de discussões 

formais e diálogos informais com colegas e professores. A participação em eventos 

tais como o IX ENANCIB e o Colóquio da Rede MUSSI, em 2008, possibilitou 

vivências diretas de aspectos centrais da atividade de pesquisa da área. A produção 

de artigos para apresentação em eventos e publicação em periódicos proporcionou 

ricos exercícios de colaboração acadêmica com colegas e professores. As reuniões 

de orientação contribuíram para uma percepção mais lúcida das potencialidades e 

limitações da pesquisa e para a definição das correções de curso que se mostraram 

necessárias ao longo do processo. Discussões com professores e colegas, na etapa 

final da pesquisa, também foram importantes para o desenvolvimento de uma 

                                                 
5 HIGINO, Anderson Fabian Ferreira. A tradução de textos na área de ensino de ciências: trabalho e 
reflexão. 1994. 202 f. Monografia (Especialização em Ensino de Ciências — modalidade Física). FAE-
CECIMIG/UFMG, Belo Horizonte, 1994. 
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compreensão mais ampla das descobertas realizadas e uma apreciação mais 

completa e equilibrada de seus significados. 

Na análise dos artigos apresentados no ENANCIB entre 2003 e 2008, 

buscamos considerar a consistência do debate sobre a temática investigada, 

apontar peculiaridades e dificuldades teórico-metodológicas e discutir se a reflexão 

epistemológica realizada, a partir dos desafios impostos pelas modalidades 

multidisciplinar e interdisciplinar, possibilita ou não pretender dar passos rumo a 

construções ligadas à visão transdisciplinar. A abordagem metodológica escolhida 

inseriu-se no paradigma socioconstrutivista de investigação em Ciências Sociais, 

que apresenta pressupostos mais compatíveis com uma investigação relacionada à 

transdisciplinaridade. A análise do corpus empírico baseou-se principalmente em 

métodos e técnicas de pesquisa qualitativa, associando aspectos relacionados à 

análise do conteúdo e do discurso, para compor a análise interpretativa exigida pelo 

material. As técnicas quantitativas utilizadas assumiram caráter preliminar e 

complementar a essa abordagem, contribuindo para a ampliar sua consistência. 

Na medida em que o ENANCIB constitui uma amostra significativa do 

contexto brasileiro da pesquisa em Ciência da Informação, os resultados 

encontrados nesta pesquisa apontam haver ainda um longo caminho a percorrer, no 

que diz respeito ao debate sobre as relações disciplinares. Pelo que foi verificado, 

não apenas o investimento na discussão da transdisciplinaridade é ainda pouco 

expressivo, mas também os estudos e as pesquisas sobre a interdisciplinaridade 

apresentam inconsistências que revelam a provável necessidade de um esforço de 

retomar etapas que uma parte do discurso corrente na área pareceria indicar 

superadas. No que diz respeito à interdisciplinaridade, a análise crítica de consensos 

incipientes e a construção de teorizações mais robustas, apoiadas em sólidas bases 

epistemológicas, apresentam-se como importante desafio para a pesquisa em 

Ciência da Informação desenvolvida no Brasil. E é provável que o esforço de 

percorrer as trilhas e picadas desse desafio seja um dos requisitos para se pretender 

ir além, produzindo condições para também participar de construções teóricas e 

práticas ligadas às propostas transdisciplinares. 

Ao apontar novos aspectos no contexto aparentemente já conhecido da 

pesquisa sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na área da Ciência da 

informação, esta tese contribui para os avanços necessários à construção teórica do 

campo, no que diz respeito ao aprofundamento do debate de questões 
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epistemológicas importantes, em conformidade com os objetivos da linha de 

pesquisa Informação, Cultura e Sociedade do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da UFMG. 
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2  O DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 
 
 

Eu quase que nada não sei. 

Mas desconfio de muita coisa. 

 
João Guimarães Rosa 

 

 

Desde a segunda metade da década de 1990, as discussões sobre 

transdisciplinaridade realizadas nas universidades brasileiras passaram a levar à 

criação de entidades tais como o CETRANS (Centro de Educação Transdisciplinar), 

inicialmente sediado na Escola do Futuro da USP; o IEA (Instituto de Estudos 

Avançados), na USP; o IEAT (Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares), 

na UFMG; o LET (Laboratório de Estudos Transdisciplinares), na UFSC; e o CDS 

(Centro de  Desenvolvimento Sustentável), na UnB. Existem também iniciativas 

ligadas a programas de pesquisa específicos, tais como o doutorado em 

Bioinformática da UFMG (DOMINGUES, 2005). Alguns esforços de investigações 

começam a buscar trilhas que levem da imprescindível reflexão sobre questões 

teórico-conceituais rumo ao não menos necessário debate sobre questões 

metodológicas, conforme sinalizado em Conhecimento e transdisciplinaridade II — 

aspectos metodológicos (DOMINGUES, 2005), obra coletiva de pesquisadores 

ligados à UFMG. Esse movimento vai ao encontro da tendência, apontada por 

Japiassu (2006), à valorização atual da transdisciplinaridade, sob a influência de um 

pensamento complexo emergente, após os avanços na discussão da 

interdisciplinaridade realizados nas décadas de 1970, 1980 e 1990. 

Na literatura de Ciência da Informação produzida no Brasil, vislumbres da 

constituição de disciplinas com características transdisciplinares ladeiam, por vezes, 

constatações sobre o volume ainda modesto de pesquisas de cunho histórico, 

teórico e epistemológico (PINHEIRO, 2005). Esse contraste evidencia a importância 

de dar atenção a temáticas teóricas recentes, tais como a transdisciplinaridade, 

contribuindo para aglutinar referências e discussões eventualmente esparsas, de 

modo a adensar e qualificar ainda mais o debate. Tal esforço possibilitaria uma 

compreensão mais clara de como vêm sendo estabelecidas as conexões teóricas 
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entre a Ciência da Informação e as visões interdisciplinar e transdisciplinar que 

transparecem no discurso da área. 

Além de menções diretas à transdisciplinaridade, verifica-se também a 

referência a questões ligadas ao pensamento complexo e às discussões 

relacionadas à pós-modernidade. Muitas vezes, tais discussões acompanham 

referências à interdisciplinaridade, levando a pensar que os desdobramentos da 

reflexão teórica sobre essa modalidade de interação, alcançando suficiente 

consistência, possam inserir a Ciência da Informação numa nova etapa do debate 

sobre os movimentos de integração dos saberes. 

Como que a assinalar possibilidades de conexão com o pensamento 

complexo, Saracevic (1992)1 menciona a noção de ecologia informacional num 

contexto social que articula fatores econômicos, políticos, culturais e educacionais. 

 
A noção de ecologia informacional conduz a uma outra questão, ainda mais 
ampla. Quaisquer estudos e tentativas de solução de problemas 
informacionais específicos, para serem significativos e bem sucedidos, não 
podem ser desenvolvidos em condição de isolamento em relação a outros 
atores e mecanismos da cadeia ecológica. Os princípios ecológicos 
precisam ser invocados. Por exemplo, a otimização de um elemento 
ecológico não significa, necessariamente, um melhor funcionamento de toda 
a ecologia; e, ao contrário, pode levar, algumas vezes, ao declínio da 
ecologia. Em outras palavras, o estudo e a solução de qualquer problema 
informacional específico exigem, via de regra, a consideração de muitos 
outros atores ou mecanismos no conjunto maior da ecologia informacional. 
Os problemas tratados pela ciência da informação, ou por algum outro 
campo que lide com qualquer aspecto da ecologia informacional, têm de ser 
abordados como complexos problemas ecológicos (SARACEVIC, 1992, p. 
24, nossa tradução). 

 

Assim, o autor concebe como uma cadeia complexa, de caráter ecológico, 

o conjunto de relações entre os vários elementos e atores ligados à informação, cujo 

frequente isolamento deve ser superado, na busca de uma abordagem conjunta. Tal 

abordagem contribuiria para evitar que tensões naturais de relacionamento, muitas 

vezes devidas a pontos de vista distintos ou a especificidades locais, transformem-

se em situações de aberto conflito. A invocação dos princípios ecológicos como 

base para a abordagem de questões afetas à Ciência da Informação vem, inclusive, 

seguida de um alerta sobre que as relações e problemas da ecologia informacional 

ainda não são bem entendidos, constituindo uma importante área de estudos 

(SARACEVIC, 1992). 

                                                 
1 Tradução publicada no Brasil: Saracevic, 1996. 
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Levada adiante, tal visão da dinâmica do universo informacional ensejaria 

conexões entre a Ciência da Informação e o pensamento complexo, contexto teórico 

no qual se desenvolvem muitas das reflexões sobre transdisciplinaridade. Nesse 

âmbito, Edgar Morin (2000b) adota e aprofunda a perspectiva ecológica, indicando, 

por exemplo, a importância de pensar em termos de uma ecologia da ação para 

construir uma abordagem educacional adequada a um futuro humano fadado ao 

enfrentamento de incertezas. Também Morin aponta que 

 
é impossível apresentar um algoritmo de otimização para os problemas 
humanos: a busca da otimização ultrapassa qualquer capacidade de busca 
disponível e torna finalmente não-ótima, quiçá péssima, a procura do 
optimum. Somos conduzidos a nova incerteza entre a busca do bem maior 
e a do mal menor. (MORIN, 2000b, p. 87). 

 

Longe, porém, de estimular o pessimismo ou a inação, a perspectiva da 

ecologia da ação convida a enfrentar o desafio sempre presente no contexto dos 

complexos circuitos de caráter sistêmico nos quais Morin (2000b) mostra inserir-se a 

ação humana: risco/precaução, fins/meios, ação/contexto. Trata-se de reconhecer o 

aspecto de aposta e risco que integra as decisões envolvidas em toda ação e buscar 

o caminho da estratégia, que, prevalecendo sobre a noção de programa, implica um 

monitoramento constante e possibilita modificar, ou eventualmente anular, a ação 

empreendida. Tal proposição, de caráter epistemológico-metodológico, aponta uma 

forma dinâmica e auto-regulatória de lidar com situações hoje cada vez mais 

presentes no cotidiano do mundo, a exigir a percepção de que “a estratégia, assim 

como o conhecimento, continua sendo a navegação em um oceano de incertezas, 

entre arquipélagos de certezas” (p. 91). 

Um trabalho de aproximação das perspectivas mencionadas por Morin e 

Saracevic poderia estabelecer diálogos de fundo epistemológico entre esses 

esforços dirigidos à compreensão de problemáticas igualmente complexas em 

campos complementares do saber humano. A ação estratégica demanda informação 

relevante, como subsídio à busca de congruência entre fins e meios, face à 

incerteza do cenário e à incompletude da percepção dos níveis local e global da 

realidade. A possibilidade de convergência entre as visões assinaladas pelos dois 

autores passa além das simples aparências discursivas. Levando-se em conta que a 

ação de que trata Morin pode se referir inclusive às ações de informação, percebe-

se que a recusa de Saracevic à ideia de otimização baseada em um ou em poucos 
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elementos, numa ecologia informacional, sugere pontes teóricas entre a Ciência da 

Informação e a proposta formulada por Morin e outros autores, de abordar 

problemas humanos mais amplos a partir do reconhecimento de seu caráter 

complexo. O cunho transdisciplinar da proposta advém da necessidade de síntese 

de conhecimentos oriundos de várias disciplinas acadêmicas e, ainda, de diálogo 

com áreas não acadêmicas do saber humano, para a abordagem de problemas que 

se manifestam em espaços temáticos intersticiais e apresentam uma complexidade 

refratária ao tratamento baseado nos tradicionais modelos de simplificação. 

Referências a abordagens integrativas tais como o pensamento ecológico 

convergem com a percepção do caráter complexo que os problemas relacionados à 

informação podem assumir. Tais referências podem apontar aspectos de um diálogo 

frutífero a construir com o pensamento complexo e outras abordagens relacionadas 

à perspectiva transdisciplinar. Tal construção exige esforços interrelacionados de 

reflexão epistemológica e articulação política que favoreçam o aprofundamento das 

possibilidades de interrelação presentes em situações nas quais a informação 

constitua um elemento aglutinador de ações. 

As frequentes menções à interdisciplinaridade que permeiam as 

publicações do campo da Ciência da Informação pareceriam indicar a existência de 

contextos já favoráveis à construção de um trânsito da perspectiva interdisciplinar 

para a transdisciplinar. Entretanto, um dos desafios que essa pretensão implica é a 

apreciação atenta e detalhada desse discurso, com vistas a verificar se a reflexão 

epistemológica que o estrutura alcançou consistência suficiente para conferir-lhe não 

apenas sustentação própria, mas também a estabilidade e a solidez necessárias a 

que ele sirva de base a novas construções teóricas e ações práticas. No caso de 

autores de renome na área, em vista da influência que suas publicações tendem a 

exercer, parece-nos especialmente necessário verificar o lastro epistemológico das 

afirmações, seja sobre interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, e como elas 

podem contribuir para ampliar a consistência das construções referentes ao tema e 

estabelecer condições mais favoráveis à consecução de vislumbres alcançados por 

eles próprios e por outros pesquisadores. 

Analisar com tal espírito textos referentes a esses temas é algo que deve 

ser realizado não em nome de alguma vã iconoclastia, mas sim em busca de 

ampliações de entendimento que devem interessar à evolução de toda uma área do 

conhecimento. Abordagens com esse caráter podem contribuir, eventualmente, para 
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evitar trilhas falaciosas, decorrentes de um uso pouco preciso dos termos em 

questão ou da adesão a modismos, aspectos cujo risco é assinalado por Fazenda 

(1994, 2007/1991) e Japiassu (2006). 

Foi particularmente no contexto brasileiro da Ciência da Informação que 

nossa pesquisa buscou contribuir para a apreciação de construções propostas — 

em seu valor epistemológico, no sentido de Bachelard (1951) — e dos passos 

subsequentes que se evidenciem necessários. Afinal, pelo menos desde há uma 

década e meia, alusões à transdisciplinaridade já figuram na literatura da área 

produzida no Brasil, em correlação com as discussões sobre interdisciplinaridade. 

Targino (1995) discute a interdisciplinaridade dessa ciência, como uma área de 

pesquisa, e evidencia sua percepção de que as relações disciplinares são ainda 

mais amplas. A autora entende que, “como resultante do seu próprio objeto de 

estudo – a informação – presente em todas as áreas do conhecimento humano, a CI 

assume caráter interdisciplinar e transdisciplinar” (p.1). Afirma ainda que 

 
... em qualquer circunstância, a informação atua como instrumento 
propulsor do desenvolvimento dos vários ramos do conhecimento humano, 
das nações e povos. E mais do que isto. Aflora como elemento de 
unificação das relações inter e transdisciplinares da CI. 
Interdisciplinaridade, no sentido de interação entre as disciplinas e 
transdisciplinaridade, como a percepção dos fatos e fenômenos mediante 
movimento de transcendência, ou seja, de ruptura com os limites 
preestabelecidos de uma única disciplina. Na realidade, a 
interdisciplinaridade fundamenta o avanço das ciências, pois o 
conhecimento científico subentende transformações, passagens de uma 
teoria para outra, ressaltando o caráter evolutivo das ciências e seu estado 
de permanente “ebulição”. (TARGINO, 1995, p. 2) 

 

Em outro ponto, a autora reitera a percepção de que há amplos 

horizontes abertos à Ciência da Informação, considerando que 

 
... diante dessa interdisciplinaridade irrefutável, a CI emerge como 
metaciência ou supraciência, no sentido de que não lida com segmentos 
específicos da informação — informação jurídica, informação tecnológica, 
informação científica etc. — mas com a metainformação, que ultrapassa 
fronteiras rigidamente demarcadas para interagir com outras áreas. 
(TARGINO, 1995, p. 3) 

 

Tanto o caráter irrefutável atribuído à interdisciplinaridade na área — 

forma supostamente típica das interações nela estabelecidas — quanto a 

caracterização como metaciência ou supraciência remetem ao debate 

epistemológico. Assim, ainda que se considere desejável o panorama apresentado, 
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deve-se reconhecer a necessidade de discutir sobre que bases se apoiam 

afirmações tão categóricas e de alcance tão profundo. 

Ao sumarizar seu artigo, a autora refere-se, ainda uma vez, à visão 

transdisciplinar e ao valor do cultivo de atitudes compatíveis com ela, afirmando que 

 
... compete ao cientista da informação, através de atuação inter e 
transdisciplinar, combinar conhecimentos específicos com uma sólida 
formação generalista, a fim de romper as barreiras outrora rígidas entre as 
ciências humanas, exatas e biológicas, através da pesquisa científica como 
elemento de desvelamento e adentramento da vida, trazendo à tona a 
essência da Ciência da Informação. (TARGINO, 1995, p. 5) 

 

Assim, ao menos desde meados da década de 1990, o movimento 

internacional de estudos e investigações sobre transdisciplinaridade já repercute no 

cenário brasileiro da Ciência da Informação, de forma entremeada com a discussão 

sobre interdisciplinaridade. À época, também Souza (1994), ao discutir os impactos 

do paradigma educacional emergente na dimensão pedagógica da área, menciona a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade entre os itens da pauta temática que se 

apresentava, no final do século 20, às instituições de ensino ligadas à área. Tal 

sinalização é coerente com o diálogo entre ensino e pesquisa sugerido por Targino 

(1995) como algo necessário ao cultivo de uma ética acadêmido-profissional. Já na 

década inicial do século 21, a presença dessas temáticas em projetos de pesquisa, 

nos programas de pós-graduação da área, parece responder a essas sinalizações. 

Dudziak (2003) aborda, a partir de sua pesquisa de mestrado, as 

possibilidades de reflexão e prática pedagógica abertas pelo conceito de information 

literacy.2 Nesses trabalhos, a autora discute abordagens possíveis, no ambiente 

escolar, a partir de um currículo aberto, que teria caráter transdisciplinar, e de uma 

visão de centralidade para o papel da biblioteca. Uma das referências centrais são 

as discussões do educador espanhol Fernando Hernández, que propõe abordagens 

baseadas nos projetos de trabalho como caminho de transgressão e mudança, 

contrapondo-se à fragmentação e à perda de sentido impostas ao trabalho 

pedagógico pela lógica disciplinar (HERNÁNDEZ, 1998; HERNÁNDEZ; VENTURA, 

1998). Tais propostas são perpassadas por um conjunto de implicações 

pedagógicas de horizonte interdisciplinar-transdisciplinar que estabelece 

possibilidades de recolocação do binômio informação-conhecimento numa 

                                                 
2 Em português, as expressões “competência informacional” e “letramento informacional” vêm sendo 
usadas, mais recentemente, para expressar o conceito. 
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enriquecedora perspectiva de integração e ressignificação, marcada pela 

interconexão de aspectos tais como iniciativa, reflexividade, criticidade e 

sociabilidade. De grande importância para o campo da Ciência da Informação, esse 

diálogo com as reflexões educacionais é revitalizado e reembasado pela visão 

transdisciplinar, de um modo que favorece a consolidação de valores ligados à 

competência informacional e a uma perspectiva ampla de formação profissional, 

cultural e democrática. 

Também em pesquisa de mestrado, Francelin (2003, 2004b) cuida de 

mais um tema relacionado à transdisciplinaridade, ao inventariar, em periódicos 

brasileiros de Ciência da Informação, as discussões sobre a configuração 

epistemológica da área, numa perspectiva pós-moderna. Ainda que o termo 

transdisciplinaridade não seja explicitado em seus trabalhos, o autor apresenta uma 

discussão das bases histórico-filosóficas do pensamento pós-moderno e focaliza, 

com especial atenção, o pensamento complexo, no qual frutificam muitas reflexões 

sobre transdisciplinaridade. 

Os trabalhos de Dudziak e Francelin são exemplos da ampliação do 

interesse e do espaço, nos programas de pós-graduação da área, em relação a 

temáticas ligadas às perspectivas interdisciplinar e transdisciplinar. Já entre os 

pesquisadores brasileiros de maior experiência, outros nomes, além de Targino, 

também abordam essas temáticas. Esse é o caso de Pinheiro e Loureiro (1995), na 

discussão sobre os caminhos seguidos pela área. 

 
Não podemos perder de vista que a ciência da informação possui, em sua 
configuração estrutural, um caráter eminentemente interdisciplinar, e, 
ainda que hoje coexistam múltiplas reflexões e pensares, não se pode 
negligenciar que o espectro dos conhecimentos envolvidos em ciência da 
informação se estende por todos os campos científicos. Lembremos que 
Yuexuao3 se refere à transdisciplinaridade da ciência da informação, 
ressaltando que “não deve ser vista como uma ciência clássica, mas como 
o protótipo de um novo tipo de ciência”. Saracevic4 completa essa idéia, 
quando enfatiza que “problemas complexos demandam abordagens 
interdisciplinares e soluções multidisciplinares”. A essas assertivas se 
opõem inúmeras outras de caráter contrário, o que, para muitos, inviabiliza 
a construção teórica dentro dos padrões de uma ciência clássica. No 
entanto, parecem residir, nestas indefinições e múltiplas abordagens, a 
força e a beleza da ciência da informação. (PINHEIRO; LOUREIRO, 1995, 
p. 14, nossos destaques) 

                                                 
3 YUEXIAO, Zhang. Definitions and sciences of information. Information Processing & Management, 
Elmsford, NY, v. 24, n. 4, p. 479 - 491, 1988. 
4 SARACEVIC, Tefko. Information science: origin, evolution and relations. In: VAKKARI, Pertti, 
CRONIN, Blaise (Ed.). Conceptions of library and information science: historical, empirical and 
theoretical perspectives. London: Taylor Graham, 1992. p.5-27. 
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É importante observar, além da menção aos problemas complexos e à 

sua abordagem, o contraponto assinalado entre os autores tendentes à perspectiva 

multi/inter/transdisciplinar e aqueles cujos questionamentos alcançam o próprio 

estatuto científico da área, com base na visão clássica de ciência. Tal contraponto 

situa a pesquisa das relações possíveis entre Ciência da Informação e 

transdisciplinaridade numa importante zona de confronto, típica do locus temático 

ocupado pelas questões que podem contribuir para uma apreciação mais lúcida das 

visões em embate e das possibilidades de consolidação e expansão da área. 

Targino (1995) também menciona esse conflito referente à identidade 

epistemológica da área. 

 
No caso da CI, embora Miksa (1992)5 disserte sobre dois dos seus 
paradigmas e das limitações daí decorrentes, um dos quais enfatiza a 
biblioteca como instituição social e o segundo posiciona a informação no 
âmbito do processo de comunicação humana, o fato é que ela sempre 
recorreu aos paradigmas teóricos de outras áreas, mormente da Psicologia 
e Sociologia. O que pode supor pluralismo metodológico salutar, na 
verdade, desperta freqüentes discussões em tomo de seus padrões 
epistemológicos, pois, ao que parece, a diversificação de modelos provém 
da fragilidade teórica, e não da conscientização profunda do conhecimento 
produzido em sua instância. (p. 5) 

 

Uma década e meia após o registro dessas ponderações, parece-nos 

importante reunir contribuições para a apreciação do grau de consistência 

epistemológica alcançado pelo debate sobre aspectos tais como a visão de que a 

Ciência da Informação apresenta traços de uma ciência nova. A busca dessa 

apreciação implica perscrutar com atenção os movimentos que se relacionem a um 

distanciamento do modelo científico clássico e à construção de um perfil no qual o 

caráter compósito ou combinado das metodologias, dentre outros aspectos, possam 

ser apontados não como algo negativo, mas sim defendido como traço de virtude 

epistemológica. Uma articulação de critérios e reflexões ligados às visões 

interdisciplinar e transdisciplinar pode, certamente, lançar luzes sobre esse debate. 

Outro contexto no qual as discussões sobre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade intensificam-se e aparecem como relevantes é o das políticas 

institucionais de financiamento e avaliação da pesquisa e da pós-graduação. Os 

                                                 
5 MIKSA, Francis L. Library and information science: two paradigms. In: VAKKARI, Pertti, CRONIN, 
Blaise (Ed.). Conceptions of library and information science: historical, empirical and theoretical 
perspectives. London: Taylor Graham, 1992. p. 229-252. 
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processos decisórios que as estabelecem são vistos, em geral, como de cunho mais 

pragmático, sendo decisivos para o desenvolvimento presente e futuro das áreas 

acadêmicas, notadamente as mais recentes, tais como a Ciência da Informação. No 

entanto, tais processos envolvem discussões e ações com expressiva presença de 

questões epistemológicas. Em alguns casos, tal presença evidencia-se de forma 

mais explícita, como quando se trata de estabelecer critérios objetivos de 

demarcação, classificação e inclusão/exclusão. Em outros casos, no entanto, 

manifesta-se de forma mais fluida e tácita, como se dá, por exemplo, em relação aos 

pressupostos dos pesquisadores que assumem funções de representação 

relacionadas à interlocução, às avaliações e às definições por meio das quais se 

delineiam os caminhos de uma comunidade acadêmica maior. 

Nesse contexto, surgem tensões teórico-epistemológicas já em torno do 

caráter supostamente interdisciplinar de algumas áreas. Isso fica evidenciado em 

leitura atenta de relatórios e documentos de área das agências oficiais (CAPES, 

2001a,b). As análises e os pareceres aí presentes trazem apreciações e argumentos 

que tendem ora para a demanda de reforço de perfis disciplinares mais clássicos, 

ora para o estímulo à ampliação de relações interdisciplinares e mesmo de 

possibilidades transdisciplinares. 

No tocante a esses processos e aspectos de âmbito institucional, vale 

mencionar a análise de González de Gómez e Orrico (2004), que defendem a 

necessidade de construir uma visão mais esclarecedora das questões referentes à 

tríade poli-/inter-/transdisciplinaridade, até mesmo porque “o reconhecimento do 

desempenho das práticas interdisciplinares, bem como a identificação e a avaliação 

dessas práticas, sofre interferência direta dos processos que ao longo do tempo 

constituíram as práticas unidisciplinares” (não paginado). 

Os diversos aspectos abordados apontam a relevância de aprofundar a 

investigação sobre como caminham as discussões sobre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade no campo da Ciência da Informação. Em particular, ao referir-

se a questões localizadas nas zonas de interface entre Epistemologia e Ciência da 

Informação, alcançando alguns dos fundamentos teóricos da área, essa 

investigação mostra-se pertinente ao conjunto de temas de pesquisa abordados na 

linha Informação, Cultura e Sociedade (ICS) do Programa de Pós-Graduação da 

Escola de Ciência da Informação da UFMG. Nesse sentido é que nossa pesquisa 
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busca contribuir para avançar rumo à meta de “evidenciar as contradições, os limites 

e alternativas que se apresentam no âmbito da sociedade da informação”.6 

Com efeito, a abordagem de um objeto complexo tal como a informação 

tem exigido a articulação de teorias e métodos para além dos limites disciplinares. A 

existência de um discurso frequente sobre interdisciplinaridade na literatura da 

Ciência da Informação parece decorrer dessa percepção global. Porém, a própria 

consistência desse fazer científico articulado depende da robustez com que se 

constrói o discurso teórico-epistemológico a seu respeito. Por isso, é importante não 

apenas averiguar a adequação epistemológica com que é caracterizada e defendida 

essa modalidade de interação disciplinar no campo da Ciência da Informação, mas 

também aprofundar o entendimento sobre de que modo e em que medida as formas 

de interação vigentes já poderiam — ou ainda não — ser superadas. 

Nossa pesquisa buscou uma compreensão mais profunda das 

contradições entre potencialidades e fragilidades que, de modo explícito ou latente, 

estão presentes nos caminhos pelos quais a área de Ciência da Informação constrói 

conhecimentos em relação aos temas aqui focalizados. Essa meta demanda 

atenção também às condições político-institucionais, vigentes e em produção, e às 

ações individuais e coletivas voltadas à composição e à recomposição dos cenários 

percebidos. Tais aspectos podem constituir complexos jogos de sim e não, 

entrechoques de permissões e interdições cujos resultados o atual momento e o 

horizonte futuro desse campo científico chamam a compreender melhor. 

Assim, esta tese volta-se a questões-chave do campo da Ciência da 

Informação, de cunho ao mesmo tempo epistemológico e político-institucional, cuja 

discussão encontra-se, em parte, ainda dispersa e em relação à qual, 

provavelmente, há questões a rever e entendimentos a consolidar. 

No processo de delimitação do problema a abordar, fomos movidos por 

indagações referentes a diversos aspectos. A primeira delas refere-se à 

possibilidade de convergências epistemológicas e metodológicas entre as 

discussões teóricas da Ciência da Informação e os debates atuais sobre 

transdisciplinaridade, conforme exemplificado no tocante a visões de Morin e 

Saracevic. Em seguida, fomos também levados a perguntar sobre as implicações 

                                                 
6 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFMG. ICS - Informação, Cultura e 
Sociedade. Descrição. Disponível em: 
<http://ppgci.eci.ufmg.br/?O_Programa:Linhas_de_Pesquisa:ICS_-
_Informa%E7%E3o%2C_Cultura_e_Sociedade>. Acesso em: 10 mar. 2011. 
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dos debates sobre essa modalidade para dimensões teórico-metodológicas básicas 

da Ciência da Informação, conforme parece sugerido por questões teóricas 

levantadas por Targino (1995), Pinheiro e Loureiro (1995) e González de Gómez e 

Orrico (2004). Em contraponto, também nos chamou a atenção a questão do 

provável descompasso entre as pretensões interdisciplinares e o viés disciplinar das 

políticas institucionais ligadas à área da Ciência da Informação — a despeito da 

propalada interdisciplinaridade —, devido à influência de modelos epistemológicos 

clássicos, conforme sugere a análise de documentos de agências oficiais feita por 

González de Gómez e Orrico (2004). Essa questão suscitou outra, referente à 

consistência alcançada pelo discurso sobre interdisciplinaridade presente na área e 

as possibilidades de relação com a perspectiva transdisciplinar. Completou esse 

quadro a indagação sobre os desafios, dilemas e possibilidades que marcam a 

atuação dos pesquisadores brasileiros da Ciência da Informação, em um contexto 

de tensão entre as prováveis pressões pela consolidação disciplinar, o frequente 

discurso alusivo à interdisciplinaridade e as incipientes demandas externas de 

desenvolvimento de projetos e ações que assinalem uma abertura transdisciplinar. 

Em meio às múltiplas possibilidades assinaladas por essas indagações, 

optamos por nos concentrar no discurso da área referente à interdisciplinaridade e à 

transdisciplinaridade e considerar, no seu entorno, as questões que o próprio corpus 

empírico evidenciasse. Esse nos pareceu um caminho que favoreceria a construção 

de uma base de trabalho valiosa à abordagem de outros aspectos, incluindo aqueles 

relacionados às indagações surgidas. 

Assim, de modo consistente com o contexto descrito e com as temáticas 

abordadas na linha de pesquisa Informação, Cultura e Sociedade do PPGCI/UFMG, 

nossa pesquisa elegeu como problema de investigação a análise do debate sobre 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade realizado no campo brasileiro da Ciência 

da Informação, em termos de conteúdo e consistência. Com isso, tivemos em vista 

contribuir para ampliar o entendimento crítico-reflexivo dos desenvolvimentos 

teórico-epistemológicos em curso e formar uma visão mais precisa das perspectivas 

e dos obstáculos relacionados às participações individuais, coletivas e institucionais 

de integrantes do campo nessa construção. 

Mais especificamente, a abordagem do problema foi balizada pela 

seguinte pergunta de investigação: as construções teórico-discursivas sobre 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade formuladas no contexto brasileiro da 
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Ciência da Informação apresentam consistência suficiente para sustentar a 

afirmação da primeira dessas categorias epistemológicas e autorizar a expectativa 

de produção de iniciativas ligadas à segunda delas? 

O campo empírico eleito foram as edições do Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) realizadas de 2003 a 2008. A 

escolha deveu-se à representatividade do evento e à sua articulação com o contexto 

nacional da pesquisa e da pós-graduação na área. Nesse âmbito, a investigação 

orientou-se pela persecução interligada dos seguintes objetivos: primeiro, 

caracterizar quantitativa e qualitativamente, de forma global, as menções diretas à 

interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade presentes no conteúdo dos artigos e 

das comunicações apresentados. Em segundo lugar, analisar o teor e a consistência 

das formulações teórico-discursivas sobre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade expostas nas comunicações com maiores frequências de 

ocorrência de termos referentes às duas modalidades. Em terceiro lugar, discutir as 

possibilidades e os limites do debate epistemológico sobre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade em curso no campo brasileiro da Ciência da Informação, a 

partir de uma reflexão interpretativa sobre os principais aspectos evidenciados pelas 

duas abordagens precedentes. 

Tendo por base tal delineamento, pretendemos que esta pesquisa possa 

contribuir para o aprofundamento dos debates sobre a epistemologia da Ciência da 

Informação no Brasil, no que diz respeito às produções teóricas referentes à 

interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade, a partir da focalização de um conjunto 

representativo do contexto brasileiro recente da área e oriundo do âmbito da 

pesquisa e da pós-graduação. 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

May God us Keep 
From Single Vision 
and Newton’s Sleep! 

         William Blake 
 

 

Neste capítulo, apresentamos a fundamentação teórica da pesquisa 

realizada, articulando aspectos históricos e teóricos. De início, abordamos os 

conceitos de disciplina, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, compondo um 

panorama das questões presentes no domínio do debate teórico-filosófico mais 

amplo. Em seguida, apresentamos uma visão de conjunto das questões mais 

relevantes sobre a temática discutidas na literatura da Ciência da Informação. Em 

ambos os casos, articulamos contribuições de referências importantes dos âmbitos 

internacional e brasileiro. 

 

3.1  Disciplina e disciplinaridade 

A disciplina é uma categoria organizadora do conhecimento científico 

instituída no século 19, especialmente com o movimento das universidades 

modernas. Seu desenvolvimento marcou o século 20, acompanhando o impulso da 

ciência e da tecnologia e as demandas dos sistemas de formação profissional e de 

produção e respondendo com uma lógica de divisão e especialização à diversidade 

das áreas de conhecimento abordadas (MORIN, 2009; KLEIN, 1990).  

Heckhausen (2006/1972) propõe sete critérios epistemológicos para 

definir e distinguir uma disciplina científica do tipo empírico: o domínio material 

delimita os objetos de interesse; o domínio de estudo aponta os fenômenos eleitos 

em meio ao domínio material; o nível de integração teórica especifica o grau de 

convergência explicativa e preditiva alcançada pelos conceitos fundamentais e 

unificadores, indicando a maturidade da disciplina; os métodos, tanto mais 

apropriados quanto mais consistentes com a exploração do domínio de estudo e a 

elevação do nível a integração teórica; os instrumentos de análise apoiam-se em 

estratégias lógicas, raciocínios matemáticos e construção de modelos e assumem 

caráter neutro e “diagonal”; as aplicações práticas constituem objeto de demanda e 
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podem estimular o ecletismo, mas também implicar risco de descompasso entre 

ensino e pesquisa; as contingências históricas, que estabelecem condições de 

evolução mais ou menos favoráveis. Nesse contexto, o autor conceitua 

disciplinaridade como exploração científica especializada de um domínio de estudo 

determinado e homogêneo, visando à produção de conhecimentos novos para 

substituir outros mais antigos. 

A propósito das mesas-redondas e de eventos assemelhados, Pombo 

(2004a) aponta que, apesar das falas correntes na mídia — qualificando-os, por 

vezes, como “interdisciplinares” — as dificuldades de entendimento e comunicação 

que eles costumam revelar têm relação muito mais direta com a disciplinaridade. 

Usando como critério o atendimento aos três postulados metodológicos 

da ciência moderna — leis matemáticas universais, experimentação científica como 

base metodológica, reprodutibilidade da experimentação —, Nicolescu (2000b) 

argumenta que existem graus de disciplinaridade. 

Mesmo as ciências de ponta, como a biologia molecular, não podem 
pretender, ao menos por enquanto, uma formalização matemática tão 
rigorosa como a da física. Em outras palavras, há graus de disciplinaridade 
proporcionais à maior ou menor satisfação dos três postulados 
metodológicos da ciência moderna. (NICOLESCU, 2000b, p. 12) 

 

Conforme o autor, a Física é a única a satisfazer integralmente esses 

postulados. Entretanto, isso não elimina as demais áreas do campo da ciência. Esse 

ponto de vista parece-nos instigante, em termos epistemológicos, pois convida as 

diversas áreas do conhecimento ao envolvimento com um debate que possibilite 

definir o grau de disciplinaridade a aspirar. É preciso considerar que, ao longo de 

sua história, os sistemas acadêmico e de ciência e tecnologia herdaram e ainda 

ostentam muitas características lastreadas na lógica disciplinar. Assim, ainda que 

essa impossibilidade de equiparação com a Física não implique demérito 

epistemológico, um enquadramento precário demais nos critérios da disciplinaridade 

pode acarretar dificuldades, no contexto vigente, até mesmo em termos da disputa 

pelos recursos para o financiamento da pesquisa. Portanto, esse debate pode dizer 

respeito à própria sobrevivência institucional, principalmente no caso de áreas 

“menos disciplinares”. 

Klein (1990) formula como o “paradoxo disciplinar” essa ambivalência 

entre exigências de consistência disciplinar e de abertura para formas mais flexíveis 
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e relacionais de desenvolvimento. Essas possibilidades parecem, ao mesmo tempo, 

depender uma da outra e implicar riscos uma para a outra. 

Morin (2009) considera que as disciplinas apresentam uma tendência a 

autonomizar-se, pela delimitação de fronteiras, linguagem e técnicas e pela eventual 

produção de teorias. Mas alerta sobre que as visões excessivamente isolacionistas 

baseiam-se numa falsa pretensão à autosuficiência, sendo contrapostas pela 

denúncia dos perigos da hiperespecialização e pela percepção do risco de 

“coisificação” do objeto estudado. O autor comenta que, em sua origem etimológica, 

a palavra “disciplina” designava um pequeno chicote usado na autoflagelação. Esse 

sentido degradado remeteria, em face de uma concepção hiperdisciplinar, à 

simbólica flagelação daquele que se aventure nos domínios que o especialista 

considera sua propriedade e em cuja defesa aplicará, por vezes, instrumentos e 

artifícios de legitimidade questionável. 

Pombo (2004b) também discute a filiação da disciplinaridade ao programa 

analítico da ciência moderna e indica os sentidos cognitivo, escolar e normativo que 

o conceito de disciplina assumiu, historicamente. O termo “disciplina” nomeia tanto 

um fenômeno cognitivo quanto uma configuração escolar e, além disso, um caso 

particular das relações de saber/poder. Esse entrelaçamento de significações 

certamente esteve na base das manifestações estudantis de maio de 1968, movidas 

pelo questionamento de um modelo de escola e de ensino cujas consequências 

passaram a ser entendidas como perversas. 

Morin (2009) chega a apontar paralelismos entre a migração de pessoas 

— às vezes, refugiados — e a transposição de noções e esquemas cognitivos, para 

concluir que “um poderoso antídoto contra o fechamento e o imobilismo das 

disciplinas vem dos grandes abalos sísmicos da História, das convulsões e revoltas 

sociais, que, por acaso, provocam encontros e trocas que permitem a uma disciplina 

disseminar uma semente da qual nascerá uma nova disciplina” (p. 109). 

Paula e Silva (2001) aponta que a estrutura departamental universitária 

suscitou as primeiras críticas já no processo de sua criação, em conformidade com a 

proposta de Humboldt para a Universidade de Berlim, fundada em 1809. Talvez a 

crítica mais famosa seja a de Kant, formulada no texto "O conflito das faculdades", 

de 1798, onde se antecipavam os riscos da estanqueidade e as lutas por feudos que 

aquele modelo poderia engendrar. 
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Certamente, o debate sobre a disciplinaridade e as categorizações e 

formas de organização correlatas não envolve apenas o enquadramento disciplinar, 

mas também o questionamento da noção e dos critérios. Apesar dos inegáveis 

benefícios que essa abordagem produziu, De Zan (2006/1983) aponta o marcante 

contraste entre a massa de informação científica cada vez mais volumosa e exata 

produzida pelo especialismo e 

 
a franca indigência de pensamentos originais, renovadores, capazes de 
organizar sistematicamente toda essa informação acumulada e de utilizar 
criativamente os resultados da especialização, repensando as teorias gerais 
de modo a que interpretem e permitam compreender o sentido dos 
fenómenos no quadro de uma visão sintética e compreensiva do mundo (p. 
187-188). 

 

Morin (1999, 2009) defende que as disciplinas são justificáveis, desde que 

evitem as miopias da hiperespecialização e preservem um campo de visão aberto à 

percepção de conexões e solidariedades, e desde que não ocultem realidades 

globais — tal como a sinalizada pela noção de ser humano —, que não devem ser 

mutiladas apenas porque ultrapassam a artificialidade de delimitações 

fragmentárias. 

O grau de fragmentação gerado pela abordagem disciplinar é apontado 

por Klein (1994), ao mencionar a contabilização de 8.530 campos do conhecimento 

identificáveis no ano de 1987, e ainda em multiplicação. No âmbito brasileiro, Paula 

e Silva (2001) menciona ter contado 868 campos de especialidades na classificação 

do CNPq, à mesma época. Já o volume de informação produzido é exemplificado 

pelo seguinte comentário de Domingues (2001a): se um especialista em bioquímica 

“lesse todos os dias, 365 dias ao ano, durante 10 horas por dia, os artigos indexados 

em sua área de conhecimento (supondo a leitura de um artigo por hora), no fim de 

um ano teria tomado conhecimento de apenas 6% deste material!” (p. 9). 

Esse cenário de enorme dispersão implica, inclusive, custos adicionais 

aos sistemas de ciência e tecnologia (POMBO, 2004b). Frente a essa realidade, a 

autonomia disciplinar não deve ser pensada em termos absolutos. Afinal, a história 

das disciplinas — nascimento, institucionalização, evolução e esgotamento — é 

parte da história da Universidade, inscrita na história ainda mais ampla da 

sociedade, fazendo que o conhecimento dos problemas de qualquer disciplina 

pressuponha, necessariamente, conhecimentos externos a ela (MORIN, 2009). 



 43

Assim, uma convergência de fatores internos e externos provoca o questionamento 

da lógica disciplinar e a busca de formas de superar suas limitações. 

 

3.2  Interdisciplinaridade 

Morin (2009) observa que, sob a versão oficial, a história das ciências é 

pontuada pela transposição de noções e — ainda mais importante — de esquemas 

cognitivos entre as disciplinas. O recurso a múltiplas disciplinas e à policompetência 

do pesquisador está na base da complexificação pela qual passaram algumas áreas 

disciplinares de pesquisa, tal como no surgimento da Pré-História e da Ecologia. A 

hominização e os ecossistemas são objetos cujo estudo provocou a ruptura de 

fechamentos disciplinares, com o avanço ou a transformação de disciplinas, pela 

constituição de novas hipóteses e de novos esquemas cognitivos, possibilitando 

formas de articulação entre disciplinas antes isoladas e levando a conceber a 

unidade daquilo que antes era desunido. Tendo em conta a variedade de 

circunstâncias que fazem progredir as ciências quando elas rompem o isolamento 

disciplinar, o autor considera que “a constituição de um objeto e de um projeto, ao 

mesmo tempo interdisciplinar e transdisciplinar, é que permite criar o intercâmbio, a 

cooperação, a policompetência” (MORIN, 2009, p. 110). 

Especialmente na segunda metade do século 20, foram sendo 

evidenciados os limites da especialização disciplinar e, cada vez mais, o progresso 

da ciência foi-se tornando não-linear e dependente de entrecruzamentos de 

hipóteses e resultados de disciplinas diversas. Os desafios de complementaridade 

impostos por um objeto de estudo tal como a cognição ilustram a razão primeira e a 

estrutura básica do fenômeno interdisciplinar. Conforme a filósofa portuguesa Olga 

Pombo (2004b), nas profundas transformações epistemológicas que estão em curso, 

“é como se o próprio mundo resistisse ao seu retalhamento disciplinar” (p. 19). 

Nesse contexto histórico, o movimento interdisciplinar ganhou especial 

intensidade na Europa dos anos 1960, a partir de esforços isolados para superar a 

fragmentação no campo educacional, em oposição ao capitalismo epistemológico de 

certas ciências, à alienação da academia e à especialização excessiva (FAZENDA, 

1994). Klein (1990) delineia a evolução da interdisciplinaridade com uma abordagem 

que detalha eventos e processos históricos relevantes nos campos educacional e 

científico — incluindo a Revolução Industrial, a Segunda Guerra Mundial e a corrida 
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espacial —, além de destacar o contexto estadunidense. Entretanto, parece claro 

que o Brasil estabeleceu uma conexão muito mais direta com o movimento europeu, 

em termos de um trabalho investigativo qualificado sobre o tema. 

Mais de três décadas após algumas das primeiras manifestações, 

Bursztyn (2005) destaca a atualidade que o debate sobre interdisciplinaridade 

continua a apresentar no âmbito das recentes discussões internacionais referentes à 

reforma da universidade.1 Aponta os desafios enfrentados por essa instituição, de 

posicionar-se frente à tensão entre seu perfil tradicional e as pressões de mercado, 

para atuar de modo consistente num ambiente que demanda uma formação 

caracterizada por novas perspectivas temporais e exigências de mobilidade 

espacial, institucional e disciplinar. Considerando aspectos da experiência brasileira 

das últimas décadas do século 20, o autor discute a institucionalização da 

interdisciplinaridade, considerando êxitos e desafios, e propõe um modelo para 

subsidiar a reflexão sobre a questão, que implica articular esforços ligados a 

diversos níveis organizacionais. 

Entretanto, Pombo (2004b) chama a atenção quanto a que a 

interdisciplinaridade acabou por se tornar uma palavra gasta, banalizada, esvaziada 

de sentido, por ter sido tantas vezes submetida a usos mais ou menos “selvagens”, 

sem qualquer tematização do conceito e seus possíveis significados e sem uma 

definição operacional. Se a palavra persiste ainda assim, mesmo remetendo a uma 

discussão ingrata e difícil, isso parece fundar-se na necessidade de reflexão e ação 

de que ela é mensageira, no tocante às insuficiências do programa analítico da 

ciência moderna. Mas a autora insiste: ainda é uma palavra em busca de uma teoria. 

Klein (1990) aponta fatores de dificuldades ligados às incertezas quanto 

ao significado do termo, ao uso ainda insuficiente de referências confiáveis e à falta 

de unidade discursiva. Tudo isso implica custos lamentáveis aos sistemas científico-

acadêmico e tecnológico-produtivo. Pombo (2004b) pondera que “ninguém sabe 

exactamente qual a fronteira a partir da qual uma determinada prática [...] pode ser 

dita interdisciplinar — e não multidisciplinar, pluridisciplinar ou transdisciplinar” (p. 

31). Essa indeterminação conceitual não apenas implica riscos de o termo ser 

aplicado a experiências de valor muito distinto, mas atinge até mesmo a literatura 

especializada, na qual não se encontra ainda uma definição estável. 

                                                 
1 O autor refere-se especialmente ao Processo de Bolonha, desenvolvido a partir de 1998, com vistas 
à criação do Espaço Europeu do Ensino Superior, até 2010. 
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Alguns dos esforços mais sistemáticos para superar esse problema ainda 

são creditados a pioneiros europeus desse debate, notadamente os participantes do 

histórico seminário sobre interdisciplinaridade nas universidades, realizado em 1970, 

em Nice (França), que resultou na publicação de um livro pela Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). A elucidação conceitual foi o 

caminho buscado para alcançar uma melhor explicitação epistemológica e também 

responder aos clamores manifestados pelo movimento estudantil de fins dos anos 

1960, além de outras demandas sociais, acadêmicas e produtivas. Investigações 

subsequentes e um segundo seminário, realizado pela OCDE em 1979-80, 

assinalaram a necessidade de expandir os esforços para fora da universidade, 

articulando à interdisciplinaridade endógena uma faceta exógena (FAZENDA, 1994, 

2007/1991; KLEIN, 1990). 

O filósofo Hilton Japiassu (1976) repercutiu em nosso meio acadêmico os 

primeiros debates europeus — seu objeto de estudo no doutoramento —, com o livro 

Interdisciplinaridade e patologia do saber, primeira referência brasileira significativa 

sobre a temática. Discutindo o domínio do interdisciplinar, Japiassu sintetiza as 

principais questões epistemológicas abordadas à época, inclusive as principais 

diferenciações conceituais, organizadas conforme os termos do QUADRO 1. 

Frente à multiplicidade de definições aí assinalada, Pombo (2004b, 2005) 

adota uma abordagem “minimalista”, mais global, articulando os elementos comuns 

subjacentes à indeterminação conceitual e as indicações semânticas incorporadas 

pelas palavras em uso. A estrutura comum identificada é uma classificação triádica 

baseada no termo disciplina, com a interdisciplinaridade ocupando uma posição 

intermediária. Uma análise etimológica aponta uma significação ligada a distintas 

formas de flexibilização das relações disciplinares, uma vez que a classificação 

envolve termos construídos pela prefixação da palavra disciplinaridade. 

Sua proposta consiste em perceber as três palavras articuladas num 

continuum e num crescendum: multidisciplinaridade significa justaposição, indicando 

pôr em conjunto ou estabelecer alguma coordenação, numa perspectiva de mero 

paralelismo de pontos de vista; interdisciplinaridade significa combinação, 

pressupondo complementaridade, convergência de pontos de vista, reorganização 

de processos e um trabalho continuado de cooperação; transdisciplinaridade 

significa fusão, unificação, numa perspectiva holística que pode até mesmo não ser 

desejável, em alguns casos (POMBO, 2004 a, b). Esse arranjo conduz “do 
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paralelismo pluridisciplinar ao perspectivismo e convergência interdisciplinar e, 

desta, ao holismo e unificação transdisciplinar" (POMBO, 2004 a, p. 5). 

 

QUADRO 1 – Nomenclaturas usadas no seminário de Nice, em 1970 

G. MICHAUD H. HECKHAUSEN J. PIAGET E. JANTSCH 

Disciplinaridade 

— — — — — — — 

Disciplinaridade 

— — — — — — — 

Disciplinaridade 

— — — — — — — 

— — — — — — — 

Multidisciplinaridade 

Multidisciplinaridade 

 

— — — — — — — 

Interdisciplinaridade 
heterogênea 

Pseudo-
interdisciplinaridade 

Multidisciplinaridade 

 

— — — — — — — 

Pluridisciplinaridade 

 

— — — — — — — 

Interdisciplinaridade 

Interdisc. linear, 
cruzada, auxiliar 

Interdisc. Estrutural 

— — — — — — — 

— — — — — — — 

Interdisc. auxiliar 

 

Interdisc. compósita 

Interdisc. unificadora 

Interdisciplinaridade 

— — — — — — — 

 

— — — — — — — 

— — — — — — — 

— — — — — — — 

Interdisc. cruzada 

 

Interdisciplinaridade 

— — — — — — — 

Transdisciplinaridade — — — — — — — Transdisciplinaridade Transdisciplinaridade

Fonte: JAPIASSU, 1976 

 

A condição de termo médio confere à interdisciplinaridade um lugar 

intermediário, ou de compromisso, entre um polo mínimo (multi/pluri) e um polo 

máximo (trans). Tal abordagem remete a um vasto leque de possibilidades, 

conforme os casos específicos e os níveis de integração pretendidos: transferência 

de problemática, conceitos e métodos; transposição de terminologias, tipos de 

discurso e argumentação; cooperação metodológica e instrumental; importação de 

conteúdos, problemas e exemplos; transferência de resultados e aplicações, dentre 

outras. 

Quanto às práticas típicas das relações interdisciplinares, Pombo aponta: 

importação, constituindo uma interdisciplinaridade centrípeta; cruzamento, 

configurando uma interdisciplinaridade centrífuga; convergência, articulando distintas 

perspectivas em torno de objetos dotados de certa unidade; descentração, 

marcando a abordagem de problemas grandes demais para uma disciplina; 

comprometimento, relacionada ao estudo de questões vastas demais ou de 

problemas que resistem a esforços seculares e requerem soluções urgentes — a 
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origem da vida; a natureza dos símbolos; a persistência da fome em um mundo de 

abundância (POMBO, 2004 a, b). 

A autora também destaca que a articulação conceitual da 

interdisciplinaridade com os três sentidos do termo disciplina implica significações 

ligadas aos fenômenos cognitivos, às configurações escolares e às relações de 

saber/poder (aspecto normativo). Por isso, a questão da interdisciplinaridade está 

presente tanto no contexto epistemológico quanto no pedagógico, referindo-se, 

assim, à construção e à transmissão do conhecimento (POMBO, 2004b). Embora as 

questões epistemológicas sejam o principal foco de interesse das discussões feitas 

nesta tese, as interrelações entre os dois contextos devem ser levadas em conta 

quando necessário. 

Japiassu (1976), por sua vez, discutiu o conceito em mais detalhes, a 

partir da terminologia de Heinz Heckhausen (2006/1972), responsável por uma das 

mais reputadas abordagens do seminário de Nice: os critérios para a definição de 

uma disciplina científica dão o ponto de partida para distinguir os tipos de relações 

possíveis, por ordem de maturidade. Resumidamente, a interdisciplinaridade 

heterogênea associa-se a enfoques enciclopédicos; a pseudo-interdisciplinaridade, à 

utilização de instrumentos analítico-conceituais “neutros”; a interdisciplinaridade 

auxiliar, aos empréstimos metodológicos; a interdisciplinaridade compósita, aos 

esforços de solução de grandes problemas da atualidade social; a 

interdisciplinaridade unificadora, ao alcance de um nível de coerência que possibilita 

uma integração teórico-metodológica capaz de originar uma nova disciplina. 

Japiassu (1976) reduz a nomenclatura a apenas duas modalidades: a) 

interdisciplinaridade linear ou cruzada: apenas uma pluridisciplinaridade mais 

elaborada, com permutas de informação que assumem caráter auxiliar, sem 

apresentar reciprocidade ou cooperação metodológica; b) interdisciplinaridade 

estrutural: uma interação dialógica equilibrada, sem supremacias e marcada pela 

reciprocidade e pelo enriquecimento mútuo, uma fecundação recíproca, pela 

comunhão de axiomas, conceitos e métodos, podendo essa combinação resultar em 

uma nova disciplina. 

Pela importância da obra de Japiassu no âmbito brasileiro, especialmente 

no contexto da Ciência da Informação, atemo-nos a outros aspectos centrais para as 

análises feitas nesta pesquisa. É importante destacar, por exemplo, que o 

empreendimento interdisciplinar não se limita à incorporação de resultados e ao 
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empréstimo de instrumentos e técnicas. Sua caracterização supera tais requisitos, 

assumindo uma especificidade que o autor explicita em outros pontos. 

 
Numa primeira aproximação, o que vem a ser, afinal, o interdisciplinar? 
Passamos por graus sucessivos de cooperação e de coordenação 
crescentes antes de chegarmos ao grau próprio ao interdisciplinar. Este 
pode ser caracterizado como o nível em que a colaboração entre as 
diversas disciplinas ou entre os setores heterogêneos de uma mesma 
ciência conduz a interações propriamente ditas, isto é, a uma certa 
reciprocidade nos intercâmbios, de tal forma que, no final do processo 
interativo, cada disciplina saia enriquecida. (JAPIASSU, 1976, p. 75, 
destaque nosso) 

 

Assim, Japiassu dá a entender, embora considere a interdisciplinaridade 

uma exigência interna das ciências humanas, que ela não se cumpre 

automaticamente. Sua realização demanda entendimento teórico e ação prática 

guiados pela noção de que existe esse grau próprio de relação que a caracteriza, 

envolvendo integração e reciprocidade. Apenas nesse contexto é possível associar 

incorporações e empréstimos ao estatuto interdisciplinar. Ou seja, a inter-ação é que 

proporcionará o enriquecimento mútuo que caracteriza a interdisciplinaridade, a qual 

é diferenciada dos graus anteriores com base na terminologia de Eric Jantsch: 

 
Tanto o multi- quanto o pluridisciplinar realizam apenas um agrupamento, 
intencional ou não, certos "módulos disciplinares", sem relação entre as 
disciplinas (o primeiro) ou com algumas relações (o segundo): um visa à 
construção de um sistema disciplinar de apenas um nível e com diversos 
objetivos; o outro visa à construção de um sistema de um só nível e com 
objetivos distintos, mas dando margem a certa cooperação, embora 
excluindo toda coordenação. (JAPIASSU, 1976, p. 73) 

 

Ao discutir os pressupostos básicos da interdisciplinaridade, é também 

com base em Jantsch que Japiassu propõe os dois níveis do projeto interdisciplinar. 

O primeiro é a démarche pluridisciplinar,2 que pode ser parte da caminhada rumo a 

uma interação mais profunda, mas apresenta limitações, uma vez que consiste 

 
essencialmente no estudo de um objeto sob seus diferentes ângulos, sem 
que tenha havido necessariamente um acordo prévio quanto aos conceitos 
ou aos métodos. Seu grande inconveniente reside no fato de as disciplinas 
concernentes não conduzirem a uma real integração, nem dos conceitos, 
dos conteúdos, da linguagem, nem da metodologia [...] (JAPIASSU, 1976, p. 
121) 

 

                                                 
2 No quadro sinótico aqui reproduzido, Japiassu (1976) estabelece a correspondência entre a 
pluridisciplinaridade, de Eric Jantcsh; a multidisciplinaridade, de Michaud e Piaget; e a 
interdisciplinaridade heterogênea, ou pseudointerdisciplinaridade, de Heckhausen. 
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Na expressão cunhada pelo autor, o termo francês démarche, assumindo 

um sentido figurativo, indica tentativas, diligências, trâmites,3 4 esforços realizados 

pelos representantes das disciplinas, ainda em estágio pluridisciplinar de relação, 

para articular sua interação. As acepções mais usuais da palavra trâmite reiteram o 

caráter preliminar ou transitório desse nível, ao sinalizar “aquilo que conduz a algum 

ponto; caminho, via”, ou “procedimento para determinado fim; curso regular para a 

consecução de algo” (HOUAISS; VILLAR, 2001). Trata-se, assim, de um processo 

ainda sem uma base epistemológica consolidada. 

Já o segundo nível, a pesquisa interdisciplinar propriamente dita, supõe 

uma integração real das disciplinas, que pode ocorrer no estágio dos conceitos, 

caracterizando os chamados contatos interdisciplinares, ou no estágio dos métodos, 

caracterizando, aí sim, a pesquisa interdisciplinar. Nesse caso, porém, impõe-se, 

como critério, o requisito indispensável de uma epistemologia prévia, que reflita e 

aprofunde a aproximação iniciada no estágio dos conceitos (JAPIASSU, 1976). 

A educadora Ivani Fazenda também entrou para o rol dos primeiros 

investigadores brasileiros da interdisciplinaridade, a partir do mestrado, na segunda 

metade dos anos 1970. Conquanto seus interesses de pesquisa voltem-se 

principalmente ao contexto pedagógico, ela discute o panorama histórico e 

importantes questões ligadas ao aspecto epistemológico da temática. 

O diálogo com Japiassu e os pioneiros dos debates europeus conduziu a 

autora à percepção de que "uma teoria da interdisciplinaridade constrói-se a partir da 

história acadêmica de cada pesquisador. Ela depende basicamente da linha de 

investigação teórico-prática de quem se dispõe a pesquisá-la e construí-la" 

(FAZENDA, 2007/1991, p. 25). 

Seus estudos revelam uma aplicabilidade multifacetada ao ensino, em 

articulação com a pesquisa (FAZENDA, 2007/1991), e apontam que a 

“interdisciplinaridade não é categoria de conhecimento, mas de ação” (1994, p. 28). 

Levam também a autora a registrar a seguinte ponderação: 

 
Entretanto, há o perigo de que as práticas interdisciplinares constituam 
práticas vazias ou meras proposições ideológicas, impedindo o 
questionamento de problemas reais. Existe a possibilidade de que seus 

                                                 
3 CORRÊA, Roberto Alvim; STEINBERG, Sary Hauser. Dicionário escolar francês-português, 
português-francês. 7. ed. Rio de Janeiro: Ministério da Educação/Fundação de Assistência ao 
Estudante, 1986. GÁLVEZ, José A. (Coord.). Dicionário Larousse francês-português, português-
francês: mini. São Paulo: Larousse do Brasil, 2005. 
4 Domingues (2005) associa o termo, no jargão teórico francês, a abordagens e procedimentos. 



 50

participantes permaneçam num jogo de integração, descurando-se com isso 
de questionar a realidade a que pertencem e o papel que ocupam nela 
(FAZENDA, 2007/1991, p. 32). 

 

Não apenas no contexto pedagógico, mas também no epistemológico, 

tem-se aí um alerta dos mais relevantes, que vai ao encontro da observação de 

Pombo (2004b) sobre o risco de adesão a modismos e assume uma importância 

ainda maior em face dos achados de pesquisa de Fazenda, referentes ao conteúdo 

de documentos legislativos do campo educacional brasileiro que abordaram a 

interdisciplinaridade e a integração de disciplinas. 

 
A análise da legislação revelou-me ainda inexatidão conceitual, posto que 
um mesmo termo aparece em diferentes momentos com acepções 
diferentes de seu significado de base; assim, não se sabe o que se 
pretende integrar nem como fazê-lo. Verifica-se também a utilização 
indevida de termos. “Interdisciplinaridade” aparece como sinônimo de 
trabalho em equipes, o que pode dar margem a interpretações e ações 
equívocas e alienadas. Neste sentido, o exame das indicações legais quan-
to ao valor e à aplicação da interdisciplinaridade revelou-me, numa reflexão 
mais aprofundada, que elas configuram tão-só proposições ideológicas, 
totalmente desvinculadas da realidade. (FAZENDA, 2007/1991, p. 34) 

 

Assim, partindo do âmbito das peças normativas e das ações individuais e 

coletivas, o trabalho de Ivani Fazenda instiga-nos o espírito investigativo quanto ao 

risco de produção e reprodução entrelaçadas de discursos e práticas de cunho 

ideológico, articulando referências à interdisciplinaridade com a busca de 

legitimação de interesses estreitos e pouco significativos para a grandeza das 

pretensões de um movimento que pretende amplos horizontes na construção de 

diálogos entre os saberes humanos. 

Outro alerta de Fazenda (2007/1991) é sobre os obstáculos a enfrentar. 

No aspecto epistemológico e institucional, considerando que “a interdisciplinaridade 

torna-se possível quando se respeita a verdade e a relatividade de cada disciplina”, 

a autora pondera que “a eliminação das barreiras entre as disciplinas exigiria a 

quebra da rigidez das estruturas institucionais que, de certa forma, reforçam o 

capitalismo epistemológico das diferentes ciências” (p. 33). Frente a tal oposição, 

perscrutar feições análogas assumidas por esse “capitalismo” em outros aspectos 

simbólicos ligados ao campo científico, bem como as tensões daí decorrentes, pode 

ser um foco de atenção valioso na investigação sobre a interdisciplinaridade. 

Vale também destacar aspectos do panorama histórico traçado a partir da 

experiência da autora. Fazenda (1994) considera que a década de 1970 foi dedicada 
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à definição conceitual, num esforço de explicitação filosófica e construção 

epistemológica, sob a égide da categoria da totalidade. O trabalho realizado no 

seminário de Nice produziu indicações importantes, mas ainda difusas e incipientes, 

contemplando aspectos tais como a concretude pedagógica e a plurivalência 

formativa. Posteriormente, entretanto, Guy Palmade apontou riscos de essa 

perspectiva converter-se à lógica da ciência aplicada e insistiu na necessidade de 

superar obstáculos ainda restantes no caminho da explicitação conceitual, de modo 

a evitar desvios e equívocos metodológicos, assim como perigos ideológicos 

gestados na própria organização das ciências. A autora aponta a importância de 

compreender essa problemática, a fim de evitar modismos, destacando que “a 

dúvida conceitual ainda é quem alimenta e direciona a discussão dos projetos 

interdisciplinares autênticos” (FAZENDA, 1994, p. 23). 

No Brasil, os ecos desse debate manifestaram-se já em fins dos anos 

1960, mas com as distorções próprias do modismo pouco reflexivo que eles 

configuraram. Fazenda (1994) aponta caos conceitual, desinteresse e sérios 

prejuízos à educação nacional como consequências dessa transposição equivocada. 

Foi em relação a esse contexto inicial que os estudos dos pesquisadores puderam 

propiciar avanços conceituais e metodológicos significativos e necessários. 

Discutindo o problema da objetividade na ciência, Japiassu (1981) 

reafirma a interdisciplinaridade como abordagem capaz de ajudar a reinserir a 

dimensão crítica na reflexão sobre a prática e a pedagogia das ciências no sistema 

universitário. Mas a despeito dos aspectos promissores, acusa uma situação de 

ostracismo dessa abordagem na universidade brasileira, em fins dos anos 1970: 

reconhece apenas a existência de encontros pluridisciplinares e, ainda assim, 

resultantes mais de práticas individuais calcadas na vivência, com limitadas 

possibilidades de difusão via ensino-aprendizagem. 

Em convergência com o cenário descrito por Ivani Fazenda, Japiassu 

(1981) lamenta a virtual inexistência da interdisciplinaridade como prática coletiva, 

que propiciaria inúmeros benefícios autocrítico-reconstrutivos: revelação da 

indissociabilidade ensino/pesquisa, superação do corte universidade/sociedade e 

saber/realidade, instauração de novas formas de relação educador/educando. Ao 

conclamar os educadores ao desafio de modificar hábitos arraigados e explorar uma 

nova atitude mental e metodológica, alerta sobre a ilusão de qualquer expectativa 

baseada em determinações legais ou administrativas. Se algum caminho aponta 
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Japiassu, este é o de uma adesão profunda e protagonística à luta pela superação 

de obstáculos os mais diversos: “mandarinatos”, peso da rotina, rigidez mental, 

reacionarismo, positivismo anacrônico. São os desafios que o autor assinala no 

caminho da criação de uma nova inteligência e de uma nova pedagogia, capazes de 

modificar o campo das ciências e evitar a perversão, a decadência e a esclerose que 

ele vê ameaçar a instituição universitária e seus integrantes. 

Também em convergência com esse cenário, encontram-se as 

considerações registradas pelo antropólogo Samuel Sá (1987a, b), que acompanhou 

parte significativa da história do desenvolvimento do tema no Brasil e de sua entrada 

nas agências oficiais brasileiras de ciência e tecnologia. Com tons de relato de 

época, menciona as referências incidentais que o tema da interdisciplinaridade vinha 

merecendo nos meios de comunicação de massa, além daquelas verificadas em 

documentos oficiais — incidentais ou não. Especificamente no tocante ao CNPq, o 

autor analisa e caracteriza as alusões à interdisciplinaridade em parte das séries de 

publicações Avaliação & perspectivas, dos anos de 1978 e 1982. Em meio às “notas 

para discussão”, o autor registra a seguinte observação: 

 
Retrospectivamente, pode-se perguntar: como o conceito de 
interdisciplinaridade foi provocado a se inserir nos documentos do CNPq? 
Conotando muito mais a iniciativa das diferentes disciplinas do que um item 
da política oficial, o acervo de alusões às práticas abrange, também, uma 
porção de ideologia, na direção das ciências aplicadas e da tecnologia. Fica 
patente a lacuna de uma teoria consistente do processo de construção do 
conhecimento interdisciplinar. É dinâmica e não mágica a relação entre 
interdisciplinaridade e totalidade. (SÁ, 1987b, p. 288) 

 

Na visão de Fazenda (1994), a década de 1980 esteve ligada à 

explicitação metodológica, pautada numa diretriz sociológica, para evidenciar as 

contradições epistemológicas. A partir das constatações anteriores sobre a parca 

utilidade de tentar “aplicação” de uma epistemologia convencional, foi buscado outro 

caminho: elaborações epistemológicas que explicitassem o teórico e o abstrato a 

partir do prático e do real. Da análise das influências mútuas entre as ciências 

humanas e das relações destas com as ciências naturais, são obtidas conclusões 

quanto ao caráter e ao alcance da interdisciplinaridade. Destacam-se o aspecto 

imaginativo e audaz das sínteses que ela pressupõe; sua caracterização como 

categoria de ação, mais que de conhecimento; o exercício do questionamento e da 

dúvida que ela implica; o caráter de tessitura que sua prática assume; a interrelação 

entre seu desenvolvimento e o das disciplinas (FAZENDA, 1994). 
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No Brasil, a década de 1980 é apontada como período de luta, no campo 

da educação básica, pela reconstrução da identidade de uma classe profissional 

envolvida, nas décadas anteriores, por uma ideologia estatal manipuladora que 

usara — validando alertas de Palmade — um discurso inconsistente e mistificador 

sobre interdisciplinaridade, gerando omissão e desmobilização. A autora exalta o 

valor das práticas que se dedicou a investigar, levadas adiante por profissionais 

imbuídos de um desejo genuíno de construção interdisciplinar (FAZENDA, 1994). 

Na década de 1990, Fazenda (1994) dedicou-se a uma construção teórica 

que pudesse corresponder a um projeto antropológico e delinear uma epistemologia 

própria da interdisciplinaridade. Na interface pedagogia-epistemologia, ela aponta o 

contraste entre a potencialidade e a fragilidade das práticas intuitivas, que podem 

suscitar ricas teorizações sobre a interdisciplinaridade, mas tendem a perecer se 

abandonadas à própria sorte. A autora comenta a proliferação desordenada e 

generalizada dessas práticas que constatou em seus estudos e nas pesquisas que 

orientou, voltadas à valorização das emergências possíveis nesse universo. 

Os aspectos destacados pela educadora nesse panorama dimensionam a 

complexidade do empreendimento interdisciplinar, indo ao encontro de ponderações 

que Japiassu continuou a registrar ao longo de todas essas décadas: 

 
Evidentemente que constitui uma ilusão pensar que basta pôr em contato 
cientistas de disciplinas diferentes para se criar a interdisciplinaridade. Além 
de ser indispensável a criação de estruturas de pesquisa adequadas, é 
preciso que os integrantes estejam conscientes de que é muito grande sua 
capacidade de coabitar harmoniosamente sem interagirem. (JAPIASSU, 
2006, p. 19-20) 

 

Num contexto global, Klein (1990) faz uma advertência complementar 

sobre a ambivalência dos “empréstimos” teórico-metodológicos entre disciplinas: são 

um frutífero mecanismo de estruturação, complementação, simplificação e 

ampliação, dentre outras, mas implicam riscos de distorção, descontextualização, 

excesso de confiança, ilusão de certeza e indiferença a contradições. Podem, 

portanto, ocorrer num contexto de interação e reciprocidade insuficientes. 

Assim, a proximidade dos pesquisadores e estruturas favoráveis são 

condições necessárias, mas não são suficientes, para garantir o caráter 

interdisciplinar, em sentido epistemologicamente válido, das relações desenvolvidas 

em dado contexto, mesmo que elas pareçam se enquadrar no perfil da ação 
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concertada que é típico dessa modalidade. Apontando o valor dessa diferenciação 

cuidadosa para o balizamento da prática, Ivani Fazenda faz a seguinte observação: 

 
Algumas críticas esparsas foram feitas a Japiassú [sic] na época. Críticas à 
sua proposta metodológica. Hoje, com o desenvolvimento de nossa 
pesquisa sobre interdisciplinaridade, verificamos o quanto suas conclusões 
eram procedentes. (FAZENDA, 1994, p. 26) 

 

Conforme Pombo (2004b), a época atual parece marcar o terceiro 

momento das relações cognitivas do homem com o mundo: síncrese, análise, 

síntese. Desse ponto de vista, “a interdisciplinaridade não é qualquer coisa que 

tenhamos de fazer. É qualquer coisa que se está a fazer quer nós queiramos ou 

não” (POMBO, 2004b, p. 20). Mas também não é algo gratuito, dado ou garantido. 

Trata-se de um fenômeno que se situa entre as dimensões da vontade e da 

inexorabilidade e em relação ao qual há duas atitudes possíveis: compreender o 

processo em curso e buscar uma participação ativa ou não perceber sua 

profundidade e reagir a ele, seja pela recusa ou pelo envolvimento fútil e superficial, 

tomando-o por um projeto voluntarista ligado a modismos. 

Heckhausen (2006/1972) vê a frequente sobreposição de domínios 

materiais de disciplinas vizinhas como fonte de expectativas de cooperação, ou 

mesmo fusão, e causa da fama da “interdisciplinaridade”. Mas em disciplinas pouco 

maduras, com um nível de integração teórica ainda modesto, aponta que “há uma 

carência, talvez cruel, de interdisciplinaridade, e a interdisciplinaridade (entenda-se o 

que se entender por este termo) parece ser ainda mais prematura” (p. 82). 

Diante desse tipo de risco, Pombo (2004b) assinala a dimensão do 

desafio: “perceber a transformação epistemológica em curso é perceber que lá, onde 

esperávamos encontrar o simples, está o complexo, o infinitamente complexo” (p. 

20). Esse ambiente de complexidade implicou a mudança da metáfora da ciência 

para a rede, depois de passar pelas imagens do círculo e da árvore. A autora 

considera que parte da dificuldade da interdisciplinaridade reside na adaptação aos 

novos aspectos implicados por essa mudança de perspectiva: ausência de centro; 

relações não hierárquicas, múltiplas, deslizantes, irregulares; busca de sentido do 

fragmento na interrelação parte-todo. 

Três décadas após seu livro inaugural, Japiassu (2006) segue 

considerando o tema delicado e dilemático: “longe de aparecer como um progresso, 

a exigência interdisciplinar constitui o sintoma da situação patológica em que se 
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encontra hoje nosso saber” (p. 13, destaque no original). O aspecto da ambivalência 

é especialmente destacado na afirmação de que, “como prática concreta, a 

interdisciplinaridade é legítima em muitos casos, injustificada em outros” (p. 13). 

Nesse sentido, a afirmação dogmática da interdisciplinaridade pode até mesmo 

dificultar o reconhecimento das especificidades de um objeto de estudo. 

Japiassu (2006) insiste na interdisciplinaridade não como panaceia, e sim 

como um caminho de buscas ao mesmo tempo valioso e arriscado. Por isso é que, 

ao discutir o papel atual da Filosofia no conjunto das áreas do conhecimento, o autor 

defende sua presença reflexiva no trabalho de equipes científico-tecnológicas de 

constituição múltipla — caso cada vez mais frequente nos dias hoje —, ajudando a 

criar uma inteligibilidade que previna a banalização de slogans, contribua para a 

valorização correlacionada e consistente da especialização e da interdisciplinaridade 

e também para a percepção de que, num e noutro caso, extremismos são perigosos. 

Klein (1990) converge com esse ponto de vista, apresentando uma 

revisão histórica que sugere a importância de um olhar filosófico para livrar as 

construções interdisciplinares de limitações impostas pelo instrumentalismo 

disciplinar, assim como a necessidade de os próprios integrantes de comunidades e 

disciplinas envolvidas em movimentos de mudança de práticas e discursos 

empenharem-se de modo consistente em dar sentido aos processos vivenciados — 

não deixando esse trabalho apenas a cargo dos teóricos da interdisciplinaridade —, 

de modo que se contemple adequadamente o caráter  local desses processos. A 

agenda investigativa sugerida pela autora articula registro de narrativas, pesquisas 

empíricas, levantamentos históricos, estudos interpretativos e análise de processos 

criativos como abordagens frutíferas para ampliar a compreensão do tema. 

Klein (1996) também discute questões teóricas, históricas e institucionais 

sobre a interdisciplinaridade com base na noção de fronteiras e no cruzamento 

destas, contemplando tanto a superposição dos territórios que elas demarcam 

quanto a ação de indivíduos, coletividades e instituições envolvidos na pesquisa 

interdisciplinar. Neste sentido, um dos aspectos a destacar é a aproximação com o 

ponto de vista ligado à teoria da ação comunicativa, que remete à análise e à 

construção de condições favoráveis ao diálogo entre as distintas comunidades 

envolvidas em projetos de interesse comum.5 6 

                                                 
5 Na pesquisa brasileira em Ciência da Informação, essa linha teórica tem sido objeto de especial 
atenção nos trabalhos desenvolvidos por Maria Nélida González de Gómez. 
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Diante do panorama histórico e teórico apresentado, bem como dos 

alertas e das ponderações feitos por alguns dos autores, há um ponto que nos 

parece fundamental destacar: mais importante do que a mera disposição de afirmar 

— ou negar — a interdisciplinaridade é a forma pela qual cada comunidade 

acadêmica envolve-se com sua discussão e caracterização. Os polos da afirmação e 

da negação, caso se mostrem dogmáticos ou pouco embasados, apontam ambos 

para um envolvimento superficial com a temática. Ou seja, uma afirmação superficial 

e inconsistente da interdisciplinaridade — quer generalizante ou naturalizadora — 

pode equivaler, simbolicamente, a uma negação dessa forma de interação, ao 

obstaculizar a produção de condições satisfatórias para a evolução de experiências 

em curso. Se a interdisciplinaridade é uma categoria de ação, a consistência das 

construções teórico-analíticas e sua boa articulação com a prática constituirão, 

juntas, talvez o principal propulsor de uma experiência colaborativa com boa chance 

de êxito no longo caminho vislumbrado pela visão interdisciplinar. 

 

3.3  Transdisciplinaridade 

Morin (2001) considera que, desde o século 17, a ciência sempre foi 

muito mais do que um empreendimento disciplinar, em vista dos aspectos 

epistemológicos e metodológicos que perpassam todas as disciplinas. Caracteriza-

se também como transdisciplinar e “nunca teria sido ciência se não tivesse sido 

transdisciplinar” (p.135-136, destaque no original). Defende, porém, ser necessária 

uma nova transdisciplinaridade, que supere a exclusão do sujeito e outros aspectos 

do paradigma cartesiano, pela construção de um paradigma da complexidade, capaz 

de estabelecer comunicação em circuito entre as ciências. Esse movimento 

reunificaria sujeito e objeto pela conexão entre os aspectos físicos e antropossociais, 

levando a uma ciência transdisciplinar. 

Apesar de haver esses precedentes históricos longínquos, o termo 

transdisciplinaridade também surgiu no seminário de Nice, em 1970, tendo cabido a 

Piaget propor o seu uso para denominar uma etapa posterior de construção das 

relações entre disciplinas científicas, que ele previu, mesmo ainda hipoteticamente, 

como provável superação da própria interdisciplinaridade, voltando-se não mais a 
                                                                                                                                                         
6 No capítulo 6 da tese, outros aspectos do livro de Klein (1996) recebem uma abordagem 
complementar pormenorizada, focalizando questões diretamente relevantes para a análise de 
algumas das comunicações apresentadas no âmbito do ENANCIB. 
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pesquisas especializadas, mas inserindo as interrelações num sistema total, sem 

fronteiras entre as disciplinas e tendo em vista uma finalidade comum (JAPIASSU, 

1976). No movimento internacional sobre transdisciplinaridade que se desenvolveu a 

partir da segunda metade dos anos 1980, essa ideia de superação foi substituída 

pela visão de que todas as modalidades de relações disciplinares constituem graus 

distintos e complementares de abordagem da realidade (ALVARENGA; 

SOMMERMAN; ALVAREZ, 2005). 

Tal proposta conceitual está registrada na Carta da Transdisciplinaridade, 

elaborada no I Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, realizado em Portugal, 

em 1994: trata-se de uma abordagem complementar à aproximação disciplinar, mas 

em perspectiva multirreferencial e multidimensional em relação à 

interdisciplinaridade e à multidisciplinaridade. Propõe-se, entretanto, uma 

confrontação das disciplinas, para fazer emergir dados novos que as articulem entre 

si, oferecendo uma nova visão da natureza e da realidade. A Carta também registra 

que a pretensão não é constituir uma nova religião, filosofia ou metafísica, nem uma 

metaciência, e sim desenvolver uma visão aberta, capaz de produzir diálogos entre 

as ciências exatas, as ciências humanas, a arte, a literatura, a poesia e a 

experiência espiritual. Preconiza-se uma atitude de abertura frente aos mitos, às 

religiões e a todos àqueles que os respeitem, num espírito transdisciplinar. Soma-se 

a ela uma atitude de rigor na argumentação, levando em conta todos os dados; de 

abertura para aceitar o desconhecido, o inesperado e o imprevisível; de tolerância 

frente às ideias e verdades contrárias (FREITAS; MORIN; NICOLESCU, 2002/1994). 

Também participante do I Congresso Mundial, Klein (1994) propõe uma 

abordagem baseada nos estudos culturais, focalizando, a partir de suas 

investigações sobre interdisciplinaridade, o desafio de cruzamento de fronteiras 

linguísticas e interculturais como modelo para pensar o projeto transdisciplinar. 

Percebe-se uma estreita proximidade dessa abordagem com as discussões que 

compõem o livro Crossing boundaries (KLEIN, 1996), lançado pouco depois. 

Em 1997, foi publicado o documento-síntese de um segundo congresso, 

intitulado “Que Universidade para o Amanhã? Em busca de uma evolução 

transdisciplinar da Universidade”, promovido em Locarno, na Suíça, por uma 

parceria do CIRET7 com a UNESCO. Nele, ficou registrada a proposta dos três 

                                                 
7 Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires. Endereço eletrônico: 
<http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/>. Acesso em: 05 set. 2010. 
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pilares metodológicos da pesquisa transdisciplinar — níveis de realidade; lógica do 

terceiro incluído; complexidade —, que discutiremos adiante. O mesmo documento 

traz também uma proposta de definição dos três diferentes níveis de relações 

disciplinares. A multidisciplinaridade — ou pluridisciplinaridade8 — assume um 

significado convergente com as discussões de Pombo e Japiassu, caracterizando 

uma perspectiva de cooperação sem coordenação. Assim também, a 

interdisciplinaridade é relacionada à transferência de métodos entre disciplinas e 

pensada em termos de três graus: um de aplicação (ex.: medicina nuclear); um 

epistemológico (ex.: epistemologia do direito) e um de geração de novas disciplinas 

(ex.: física matemática, cosmologia quântica, teoria do caos, computação gráfica). 

As duas modalidades ultrapassam as disciplinas, mas sua finalidade permanece 

inscrita na pesquisa disciplinar, com o terceiro grau da interdisciplinaridade até 

mesmo contribuindo para o aumento do número de disciplinas (NICOLESCU, 1997). 

Em 2000, ocorreu outro grande evento: a “International Transdisciplinarity 

Conference”, com o tema “Transdisciplinarity: Joint Problem-Solving among Science, 

Technology and Society”, numa parceria da Fundação Nacional de Ciência da Suíça 

e do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça com a UNESCO. Entretanto, essa 

conferência não se vinculou à mesma linha teórica desenvolvida nos congressos 

anteriores, constituindo uma abordagem distinta, que propõe uma visão pragmática 

de transdisciplinaridade, voltada para a solução de problemas no cenário de 

complexidade estabelecido pelas relações entre ciência, tecnologia e sociedade 

(ALVARENGA; SOMMERMAN; ALVAREZ, 2005). 

Gibbons e Nowotny (2001) — dois dos principais representantes desse 

movimento paralelo — apresentam a transdisciplinaridade como uma das 

características do chamado “modo 2” de produção do conhecimento, proposto em 

uma publicação coletiva anterior.9 Num contexto de aplicação ligado a projetos 

científico-tecnológicos desenvolvidos no meio social, a transdisciplinaridade é 

associada aos demais aspectos do “modo 2”: foco em problemas, heterogeneidade, 

responsabilidade, controle de qualidade. Nesse sentido, a discussão da 

transdisciplinaridade não parece ir além da associação com a perspectiva de 

transgressão disciplinar e institucional mencionada pelos autores. Em especial, não 

                                                 
8 Nicolescu (1997, 2008) usa os dois termos com significado equivalente. 
9 GIBBONS, Michael et alii. The new production of knowledge: the dynamics of science and research 
in contemporary societies. London, Thowsand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1994. 192 p. 
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são desenvolvidas uma caracterização específica dessa modalidade ou uma clara 

diferenciação em relação às outras formas de interação disciplinar. 

Nicolescu (2006) reconhece a dimensão além-disciplinar introduzida pelo 

campo social, mas rejeita, como foco exclusivo da transdisciplinaridade — portanto, 

como forma adequada de definir seu escopo — a solução dos problemas 

emergentes das relações entre os componentes da tríade ciência-tecnologia-

sociedade. O autor julga insatisfatório esse exclusivismo e a recusa de formulação 

metodológica que marca essa perspectiva, aspectos evidenciados na publicação 

resultante do evento. Esclarece ainda que existem três abordagens da 

transdisciplinaridade: seu trabalho, assim como o de Piaget e Morin, seriam de 

caráter teórico, abordando questões de definição geral e metodologia. O trabalho de 

Michael Gibbons e Helga Nowotny seria de caráter fenomenológico, voltando-se à 

elaboração de modelos conectando princípios teóricos aos dados disponíveis, com 

fins de previsão. A abordagem experimental cuida de realizar experimentos, a partir 

de procedimentos bem-definidos e replicáveis, e está presente em uma diversidade 

de áreas. Nicolescu aponta a articulação das três abordagens como meio para um 

tratamento unificado e não-dogmático da teoria e da prática transdisciplinar, em 

coexistência com uma pluralidade de modelos transdisciplinares. 

Em 2005, foi realizado o II Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, 

no Brasil (Vila Velha/Vitória), numa parceria entre Governo do Estado do Espírito 

Santo, CIRET, CETRANS e UNESCO. Esse evento reafirmou a importância da 

Carta da Transdisciplinaridade e o referencial construído nos eventos internacionais 

de 1994 e 1997, além de recomendar uma série de iniciativas ligadas ao meio 

acadêmico e social, mas com o cuidado de não criar formas institucionais que 

enrijecessem a capacidade de investigação aberta e autocrítica desejável para o 

pesquisador transdisciplinar (ALVARENGA; SOMMERMAN; ALVAREZ, 2005). 

Em vista desse panorama teórico-histórico, cabe fazer uma discussão 

sucinta — e certamente incompleta — dos três pilares propostos nos eventos 

ligados ao CIRET, que contribuem para a construção do que é considerado um 

“paradigma transdisciplinar”. Posteriormente à sua publicação original, Nicolescu 

passou a apresentá-los primeiro como postulados (NICOLESCU, 2000b, 2002) e 

depois como integrantes de uma estrutura axiomática, na seguinte forma: 
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O axioma ontológico: na Natureza e em nosso conhecimento da Natureza, 
existem diferentes níveis de Realidade e, de modo correspondente, 
diferentes níveis de percepção. 

O axioma lógico: a passagem de um nível de Realidade a outro é 
assegurada pela lógica do terceiro [middle] incluído. 

O axioma da complexidade: a estrutura da totalidade dos níveis de 
Realidade ou de percepção é uma estrutura complexa: cada nível é o que é 
porque todos os níveis existem ao mesmo tempo. (NICOLESCU, 2006, p. 
146, nossa tradução) 

 

Nicolescu (2006) aponta a origem dos dois primeiros axiomas em 

evidências produzidas pela física quântica — mas se estendendo para muito além 

das ciências exatas —, e a do terceiro, tanto naquela quanto em outras ciências 

exatas e humanas. Todos eles convergem com o pensamento tradicional, presente 

desde o início da história humana. 

Em relação ao axioma ontológico, a Realidade10 possui uma dimensão 

pragmática, ao resistir às experiências, representações, descrições, imagens e 

formulações humanas; e uma dimensão ontológica, ao combinar um caráter 

consensual e intersubjetivo com outro trans-subjetivo, não dependendo apenas de 

construções sociais e acordos humanos. De modo oposto ao Real, que nos é 

velado, a Realidade é acessível ao nosso conhecimento, mas o acesso dá-se por 

níveis correspondentes aos da percepção. Um nível de Realidade é composto por 

um conjunto de sistemas invariantes sob certas leis, ou seja, sistemas descritíveis de 

acordo com determinado conjunto de leis. A descrição de outro nível de Realidade 

implicará a utilização de outro conjunto de leis. Assim, dois níveis de Realidade são 

diferentes se, na passagem de um ao outro, ocorrer uma ruptura nas leis aplicáveis 

e nos conceitos fundamentais — tais como a causalidade.  

O mundo macrofísico e o mundo microfísico exemplificam a existência de 

dois níveis de Realidade diferentes, pois os sistemas de entidades que constituem 

cada um desses mundos são acessíveis à nossa percepção mediante conjuntos 

distintos de leis: as leis da física clássica e as leis da física quântica, 

respectivamente. Nicolescu menciona ainda o espaço-tempo cibernético como um 

terceiro nível de Realidade percebido em nossos dias. A ruptura das leis implica que 

a estrutura dos níveis de Realidade é descontínua. Ela é também multidimensional, 

multirreferencial e não hierárquica. Sua articulação com a estrutura dos níveis de 

                                                 
10 Nicolescu sempre grafa os termos Real e Realidade com iniciais maiúsculas. 
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percepção está na base da definição interrelacionada do objeto transdisciplinar e do 

sujeito transdisciplinar, conduzindo à atitude de abertura preconizada para este.11 

Nos sistemas sociais, o autor identifica os seguintes níveis de Realidade: 

individual; comunitário histórico-geográfico (família, nação); comunitário do espaço-

tempo cibernético; planetário. Diferencia, além disso, níveis de Realidade e níveis de 

organização, pois estes não pressupõem ruptura nos conceitos fundamentais, 

correspondendo a distintas estruturas das mesmas leis. Juntos, os níveis de 

Realidade e de organização possibilitam uma nova taxonomia dos milhares de 

disciplinas hoje existentes. 

O axioma lógico refere-se às contradições surgidas em uma teoria 

descritora de certo nível de Realidade, algo que é inevitável, em vista da 

incompletude das leis gerais que regem esse nível. A solução proposta por 

Nicolescu é alterar a lógica clássica, preservando os axiomas da identidade (A é 

igual a A) e da não-contradição (A não é igual a não-A) e modificando o axioma do 

terceiro excluído, ou meio excluído (não existe um terceiro termo T que seja, ao 

mesmo tempo, igual a A e a não-A). A ideia decorre da junção operada pela física 

quântica, válida para o mundo microfísico, de entidades que, no mundo macrofísico, 

constituem pares de opostos: partícula, onda; causalidade local, causalidade global; 

continuidade, descontinuidade etc. 

O autor adota a lógica do terceiro incluído – cuja validade formal foi 

demonstrada por Stéphane Lupasco — para sustentar a inclusão do termo médio 

(middle) que estabelece a ponte entre o sujeito transdisciplinar e o objeto 

transdisciplinar, bem como entre dois níveis de Realidade distintos — quer integrem 

o sujeito ou o objeto. A proposta é explicada pela imagem de um triângulo com dois 

vértices (A e não-A) em dado nível de Realidade e o terceiro (T) num outro nível de 

Realidade. Esse terceiro termo remete a um estado-T no qual não existe a 

contradição manifestada entre A e não-A. Com efeito, partícula e onda, que são 

modelos “contraditórios” nos níveis de Realidade correspondentes ao mundo 

macrofísico, fundem-se no modelo da partícula-onda, que não acarreta qualquer 

contradição ou inconsistência à descrição do mundo microfísico. Desse ponto de 

vista, o antagonismo excludente A versus não-A manifestado em determinado nível 

seria a projeção neste da dinâmica do estado-T, presente no outro nível, onde se 

                                                 
11 Um tratamento mais consistente do assunto exige um detalhamento que foge ao nosso escopo. 
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encontra unido o que parece desunido e percebe-se como não-contraditório o que 

parece contraditório. 

A nova lógica promove processos integrativos e transformativos de 

grande importância para o mundo atual. Além disso, não nega a anterior, mas 

aponta sua limitação e o prejuízo que causa em situações complexas, tal como nos 

assuntos humanos, onde tantas oposições — bom/mau, rico/pobre, branco/negro, 

homem/mulher, certo/errado — conduzem a caminhos de exclusão. 

O axioma da complexidade corresponde a uma forma atual do princípio 

ancestral da interdependência universal e diz respeito à simplicidade máxima 

imaginável pela mente humana: a interação de todos os níveis de Realidade, uma 

noção não matematizável, apreensível apenas pela linguagem simbólica. Nicolescu 

(2006) esclarece que existem hoje diversas teorias da complexidade, mas elas 

geralmente não incluem as noções centrais da abordagem que ele adota, tais como 

níveis de Realidade e zonas de não-resistência. É o caso da teoria desenvolvida no 

Santa Fe Institute, nos Estados Unidos, coordenado por Murray Gell-Mann. Já a 

abordagem de Edgar Morin é compatível com essas noções. Em vista dessa 

multiplicidade, Nicolescu diferencia três tipos de complexidade: a horizontal refere-se 

a um único nível de Realidade; a vertical, a vários deles; a transversal, por sua vez, 

remete ao cruzamento de vários níveis de organização pertencentes a um mesmo 

nível de Realidade. 

Morin (2001) considera que a transdisciplinaridade esteve na origem da 

ciência, com os princípios comuns a diversas áreas, e em sua evolução, com as 

grandes sínteses (Newton, Maxwell, Einstein) e o resplendor das filosofias 

subjacentes (empirismo, positivismo, pragmatismo) e dos imperialismos teóricos 

(marxismo, freudismo). Propõe, entretanto, que é preciso ir além dessa 

transdisciplinaridade antiga, baseada nas hiperabstrações e hiperformalizações 

presentes na busca de uma objetividade ilusória, para construir uma nova, que 

reinclua o sujeito humano que conhece e garanta, assim, espaço à reflexão e à 

consciência humanas. Apontando a separação cartesiana sujeito/objeto como um 

dos aspectos essenciais de um paradigma mais geral de separação/redução, o autor 

assinala o desafio de identificar a ciência com base em princípios que vão além da 

visão clássica e incorpore as transformações transcoorridas desde então. Defende, 

assim, ser necessário um paradigma da complexidade, que reconheça a emergência 
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de novas realidades, possibilitando uma comunicação em circuito entre os domínios 

físico, biológico e antropossociológico. 

A ideia de comunicação em circuito é um aspecto central da proposta de 

Morin (1997) e associa-se à noção de círculo das ciências, que remonta a Piaget. A 

imagem do círculo, ou circuito,12 tem raiz na teoria dos sistemas e sintetiza a visão 

de inocular conhecimentos produzidos por uma ciência no domínio de outra, de 

modo a produzir novas perspectivas, algumas vezes colocando em comunicação 

distintos níveis de realidade. Desse ponto de vista, por exemplo, o conceito do 

humano conecta-se aos níveis físico, biológico, psíquico e social, entranhando uma 

inelutável complexidade vertical — na linguagem de Nicolescu. 

Pretender separar alguma dessas dimensões, para fins de investigação, 

tal como propõe a visão da ciência moderna, implica uma fragmentação 

simplificadora que, por vezes, mutila o “objeto de estudo”. Outro caminho, ainda em 

construção, é estabelecer uma comunicação entre os conhecimentos parciais, para 

“completar o pensamento que separa com outro que une” (MORIN, 1999, p. 31). A 

isso se prestam as abordagens que Morin (1997) eleva à categoria de operadores 

de religação: sistema, causalidade circular, dialógica, principio hologramático. 

O significado da causalidade circular pode ser apreciado, por exemplo, 

em situações nas quais se encontram os produtos produtores: o fato de o indivíduo 

produzir a sociedade e ser produzido por ela envolve esse padrão causal de “mão-

dupla”. O conceito de dialógica ajuda a entender a convergência entre as 

concepções de Morin e Nicolescu, dizendo respeito a uma abordagem que vai além 

da dialética, ao propor reconhecer o caráter generativo do diálogo entre os polos 

opostos de uma contradição, que se resolve num nível de maior complexidade — 

pressupondo, portanto, uma lógica ternária —, mas sem eliminar a existência dos 

polos geradores ou o diálogo entre eles. Percebe-se a clara presença dos três 

pilares da transdisciplinaridade na abordagem que advém do pensamento complexo 

proposto por Morin. 

Ao se posicionar contra a falsa racionalidade do programa da ciência 

moderna e a favor de um pensamento complexo, a ser elaborado nos interstícios 

das disciplinas, Morin (1999) refere-se ao papel desses operadores e pondera sobre 

a perspectiva na qual a transdisciplinaridade encontra seu sentido mais amplo: 

 

                                                 
12 Em francês, o autor usa o vocábulo boucle, traduzível por anel, circuito, círculo e termos similares. 
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Por toda parte, se reconhece a necessidade de interdisciplinaridade, 
esperando o reconhecimento da relevância da transdisciplinaridade, seja 
para o estudo da saúde, da velhice, da juventude, das cidades... mas a 
transdisciplinaridade só é uma solução no caso de uma reforma do 
pensamento. É preciso substituir um pensamento que separa por um 
pensamento que une, e essa ligação exige a substituição da causalidade 
unilinear e unidimensional por uma causalidade em círculo e 
multirreferencial, assim como a troca da rigidez da lógica clássica por uma 
dialógica capaz de conceber noções ao mesmo tempo complementares e 
antagônicas; que o conhecimento da integração das partes num todo seja 
completada pelo reconhecimento da integração do todo no interior das 
partes. (MORIN, 1999, p. 40) 

 

Nos volumes de O método,13 Morin discute metodologias para o projeto 

transdisciplinar, a fim de estabelecer condições de comunicação entre os campos de 

conhecimento — e não um novo princípio unificador, tal como fez Descartes —, com 

base no pensamento complexo, buscando contemplar vazios, incertezas e aporias 

provocados pelo desenvolvimento precedente do conhecimento. O autor considera 

que enfrentar os riscos dessa construção processual e comunicativa leva a superar 

riscos ainda maiores, implicados pelo idealismo e pela racionalização, componentes 

de uma visão reducionista e doentia. 

Domingues et alii (2001) propõem um conjunto de contribuições 

conceituais que marcaram a criação do Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares (IEAT) da UFMG, vocacionado para o contexto da pesquisa 

acadêmica. Os autores evocam as “situações do conhecimento que conduzem à 

transmutação ou ao traspassamento das disciplinas, à custa de suas aproximações 

e freqüentações”, em uma “interação dinâmica contemplando processos de auto-

regulação e de retroalimentação” (p. 18). O trabalho de indução e catálise desse tipo 

de situação é apontado como requisito para que a universidade continue cumprindo 

um papel relevante na sociedade em que se insere. 

Fala-se de um caminho de rompimento com as metáforas fixistas, que 

pressupõem o conhecimento como um tesouro guardado, à espera de quem dele se 

aposse. A expectativa é estimular movimentos de desestabilização e recomposição 

do conhecimento e de seus métodos de produção, capazes de abrir espaço para 

uma concepção mais dinâmica e inquieta do processo do conhecimento. 

Com base no pensamento complexo de Morin, são apontados como de 

especial interesse “abordagens e métodos alheios ao paradigma tradicional — 

redutor, determinista e simplificador —, por estarem eles mais atentos às falhas, aos 

                                                 
13 MORIN, Edgar. O método. Porto Alegre: Sulina, 2005. 6 v. 
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buracos, às zonas de turbulência, aos bolsões da cultura de onde emerge o 

discrepante e brota o novo” (DOMINGUES et alii, 2001, p. 25). O movimento de 

quebra de barreiras disciplinares e institucionais defendido pelos autores visa 

também a oferecer espaço a uma inteligência coletiva apta a combinar e pôr em 

diálogo a tradição e a inovação, e a descobrir estratégias de simbiose entre o 

generalista e o especialista, de modo a desenvolver novas formas de capacitação 

demandadas pelos problemas contemporâneos. 

É interessante observar que o primeiro grande texto sobre complexidade 

do século 20, conforme Morin (2001), é um artigo de Warren Weaver, matemático 

americano que trabalhou no âmbito da administração científica e foi colaborador de 

Claude Shannon no desenvolvimento da teoria matemática da comunicação.  

Weaver (1948) discute a complexidade científica percebida à época, apontando o 

deslocamento da abordagem de problemas ligados à complexidade desorganizada à 

daqueles ligados à complexidade organizada. A colaboração científica, na forma de 

trabalho em equipe integrando múltiplas formações disciplinares, é o caminho 

preconizado para um futuro que remete aos tempos atuais. 

Comentando o parentesco transdisciplinar do IEAT/UFMG com o Santa 

Fe Institute, Domingues (2001b) revela a percepção de proximidade, articulação e 

compatibilidade entre as abordagens interdisciplinar e transdisciplinar. 

 
De saída entendo que, sem o apoio e a cultura interdisciplinar, 
simplesmente não há abordagem transdisciplinar. Operacionalmente, o 
lEAT vai apoiar projetos de natureza transdisciplinar ou com potencialidades 
transdisciplinares. Os projetos com potencialidade transdisciplinar estarão 
localizados nas pesquisas interdisciplinares. Pedir-se-á então que se dê um 
passo a mais. Assim, dir-se-á que não há nenhuma incompatibilidade de 
princípio entre a pesquisa inter e a transdisciplinar: se incompatibilidade há, 
e certamente há, é com as abordagens pluri e multidisciplinares, as quais 
pulverizam os objetos e insulam as disciplinas. (DOMINGUES, 2001b, p. 49) 

 

Domingues (2005) discute também o objeto, o sujeito, a tópica e a 

metodologia das abordagens transdisciplinares. Tanto para estas quanto para a 

multi e a interdisciplinaridade, o objeto será encontrado nos interstícios e interfaces 

das disciplinas e será trabalhado por meio de programas ou projetos de pesquisa. 

No caso da transdisciplinaridade, tais iniciativas terão as seguintes características: 

 
a) aproximação de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento; b) 
compartilhamento de metodologias unificadoras, construídas mediante a 
articulação de métodos oriundos de várias áreas do conhecimento; c) 
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ocupação das zonas de indefinição e dos domínios de ignorância de 
diferentes áreas do conhecimento. (DOMINGUES, 2005, p. 25) 

 

O autor esclarece ainda que 

 
a ocupação poderá gerar novas disciplinas ou permanecer como zonas 
livres, circulando-se entre os interstícios disciplinares, de tal forma que a 
transdisciplinaridade ficará com o movimento, o indefinido e o inconcluso do 
conhecimento e da pesquisa. (DOMINGUES, 2005, p. 25) 

 

A Escola de Sagres, de existência móvel e virtual entre a corte e o cais, é 

citada como exemplo histórico que se aproxima da utopia transdisciplinar. 

A discussão sobre o sujeito transdisciplinar aponta a falência do 

especialista e remete à inteligência coletiva, constituída a partir da cooperação de 

especialistas, como base para a reinvenção da atividade intelectual. O complexo 

processo de invenção da televisão, os projetos Manhattan e Apollo e a Escola de 

Sagres ilustram o conceito, mas de forma limitada aos níveis multi e interdisciplinar. 

Revela-se, assim, que a inteligência coletiva transdisciplinar ainda é um desafio para 

o futuro, a ser enfrentado pela busca de uma intelectualidade colaborativa pluri-

individual alfabetizada em ciência, tecnologia e humanidades. 

Superando a hierarquização e a segmentação típica das metáforas da 

pirâmide e da árvore, a tópica do conhecimento transdisciplinar é a rede 

(informática, neurônios, telecomunicações). Essa configuração está apta a 

possibilitar “o agrupamento das ciências, das tecnologias e das artes, num sistema 

aberto, sem qualquer idéia de hierarquia”, além de introduzir “referências cruzadas 

em todos os campos do conhecimento e recortes disciplinares”, estabelecendo a 

marca do olhar transdisciplinar (DOMINGUES, 2005, p. 35). 

Domingues (2005) aborda os aspectos metodológicos expondo os 

pressupostos da discussão realizada no IEAT/UFMG, que delineiam, diferenciam e 

franqueiam o ponto de vista transdisciplinar: 1) a existência de zonas de indefinição 

e domínios de ignorância, relacionados a temáticas complexas, tais como a dor, a 

cidade e a consciência; 2) a possibilidade de propor abordagens unificadoras, 

assentadas em conceitos transversais e no compartilhamento de objetos, temas e 

problemas; 3) a viabilidade de construir tais abordagens com a ajuda de 

metodologias e procedimentos disponíveis nos diversos campos do conhecimento, 

de modo a produzir seja métodos abrangentes ou contextualizados; 4) a distinção 

entre metodologia e técnicas de pesquisa, que possibilitará o compartilhamento de 
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metodologias sem entrar em conflito com as técnicas e instrumentos disciplinares 

específicos, graças à fundamentação possibilitada pela epistemologia, articulando a 

teoria e a metodologia, nos diferentes campos envolvidos, num grau de abstração 

acima dos métodos. 

Esse último aspecto relaciona-se de modo direto à compatibilidade entre 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, anteriormente referida, bem como ao 

critério proposto por Japiassu (1976), quanto ao trabalho epistemológico prévio que 

é pressuposto pela pesquisa interdisciplinar propriamente dita. Parece-nos que essa 

convergência pode ser interpretada como sinal de que aprofundar a discussão e 

garantir a solidez das bases epistemológicas, em projetos aspirantes ao estatuto 

interdisciplinar, ajuda a criar condições mais favoráveis a futuras construções 

transdisciplinares. 

De um ponto de vista mais direto, as ferramentas metodológicas 

destacadas por Domingues (2005) estão no campo da descrição matemática, da 

análise lógica e da simulação computacional. Os dois últimos casos parecem-nos de 

interesse mais direto para uma investigação relacionada à Ciência da Informação.  

Pinto (2005) discute a lógica formal contemporânea como ferramenta para 

o conhecimento, utilizando duas estratégias metodológicas que favorecem a 

abordagem transdisciplinar. Mostra, em primeiro lugar, que não existe, 

contemporaneamente, “a” lógica nem uma única forma de racionalidade, mas várias 

lógicas e várias formas de racionalidade. Essa situação autoriza a tomar diferentes 

sistemas lógicos como formas de validação de saberes, meios de descoberta e 

ferramentas de expansão do conhecimento. A segunda estratégia consiste em 

“enfraquecer” o princípio da contradição, de modo a obter tabelas lógicas 

completamente impensáveis há algumas décadas, e hoje perfeitamente possíveis e 

grandemente inspiradoras. Uma das opções metodológicas discutidas pelo autor é a 

oferecida pela lógica imprecisa (fuzzy logic), que possibilita conceber formalizações 

promissoras na aproximação entre domínios distantes de distintas disciplinas. No 

campo da Ciência da Informação, vale destacar que Braga (1995) menciona a 

realização, ainda nos anos 1960, de experimentos com indexação probabilística14 e 

trabalhos com fuzzy logic, na tentativa de contornar a rigidez da álgebra booleana. 

                                                 
14 Nesse tipo de sistema, a relevância de um documento é avaliada por meio de pesos atribuídos aos 
termos do documento, podendo também ser atribuídos pesos aos termos usados na busca. Fonte: 
<http://paginas.fe.up.pt/~mgi01018/ari/pdfs/Resumo3.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2010. 
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É também importante destacar que, em sua discussão, Pinto (2005) 

pondera sobre a opção de Nicolescu e outros pela adoção da lógica do terceiro 

incluído — baseada na lógica do antagonismo, de Lupasco —, argumentando que 

também outros sistemas lógicos não-clássicos são capazes de resolver as 

dificuldades criadas pela contradição, sem cair na trivialidade — que é caracterizada 

pela impossibilidade de busca subsequente de solução. 

No domínio dos recursos da computação, Almeida e Aguirre (2005) 

discutem a utilização de modelagem matemática e simulação computacional. 

Considerando a importância dos modelos nos mais diferentes campos do 

conhecimento, os autores evidenciam a possibilidade de sua aplicação a objetos 

transdisciplinares, mediante a cooperação de múltiplas disciplinas, que podem tomá-

los como base para simulações do comportamento de sistemas dinâmicos de 

evolução complexa. 

Nesse sentido, é importante comentar o estudo da ecologia do plantio de 

arroz na Ilha de Bali, realizada pelo antropólogo Stephen Lansing, ligado ao Santa 

Fe Institute (SEPE, 2000, LANSING; MILLER, 2003).15 Essa investigação foi 

fundamental para que a população conseguisse reverter uma política de estado que 

proibia práticas tradicionais de plantio, ligadas à cultura e à religiosidade locais, e 

impunha a adoção de métodos “científicos”, com vistas a inserir o grão — principal 

item da alimentação balinesa — na economia do mercado global, pela categorização 

como commodity, no escopo do programa internacional da Revolução Verde. Esse 

alinhamento com as agências multilaterais levou à derrocada da produção, 

causando uma grave crise de segurança alimentar. Resultados produzidos pela 

equipe de Lansing, com recursos de modelagem e simulação, evidenciaram o 

equívoco da adoção daquele padrão, demonstrando que a melhor forma de cultivo, 

naquelas condições ecológicas, era precisamente o modelo tradicional, 

historicamente criado no contexto da cultura milenar da população de Bali.  

A história parece-nos emblemática por diversos motivos. Em primeiro 

lugar, Domingues (2001b, 2005) aponta um claro potencial transdisciplinar no 

trabalho realizado no Instituto de Santa Fe — o que, obviamente, entra em polêmica 

com o pensamento de Nicolescu, que não reconhece caráter vertical à teoria da 

complexidade produzida nesse âmbito institucional. Em segundo lugar, o caso vai 

                                                 
15 Endereço eletrônico: <www.santafe.edu>. Acesso em: 12 abr. 2010. 
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diretamente ao encontro da crítica de Morin (2000b) ao caráter reducionista e 

falsamente racional de uma Economia altamente matematizada, mas em confronto 

com a Ecologia e outras formas de pensamento unificador. Tal crítica conecta-se à 

reflexão do autor sobre que, para além da ideia de interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, é preciso “ecologizar” as disciplinas, considerando suas 

diversas contextualidades (MORIN, 2009). 

Em terceiro lugar, a exploração metafórica do caso Bali inspira ricas 

reflexões de cunho epistemológico em campos tão diversos quanto a discussão de 

metodologias na educação em ciência e tecnologia (HIGINO, 2002) e o debate sobre 

as formas contemporâneas de produção do conhecimento. Nesse sentido, Santos 

(2007) contrasta o chamado pensamento abissal com sua concepção da ecologia 

dos saberes e, como extensão dessa análise,16 faz um alerta quanto à necessidade 

de o conhecimento científico — e, por conseguinte, a instituição universitária — 

desenvolver uma abertura “externa” que vá além da relação entre campos formais 

do conhecimento preconizado por uma transdisciplinaridade academicista. O autor 

advoga também reconhecer e dialogar com saberes e práticas locais hoje 

simplesmente ignorados pelo mundo acadêmico, num esforço ligado ao significado 

profundo que assumiria uma ecologia dos saberes. 

Essas múltiplas manifestações da visão ecológica conectam-se ainda à 

ecologia cognitiva de Lévy (1993), ao pensamento ecológico inter/transdisciplinar de 

Guattari (POMBO, 2004b; GUATTARI, 2006/1992), podendo integrar um referencial 

que possibilite aprofundar, num horizonte inter e transdisciplinar, sinalizações tais 

como a de Saracevic (1992) na direção de uma ecologia informacional. 

Em outra linha também de potencial interesse para a Ciência da 

Informação, Almeida Filho (2000)17 apresenta uma abordagem teórica ligada à 

noção de diáspora, ao propor uma atualização do debate sobre intersetorialidade e 

transdisciplinaridade na área de saúde coletiva. Analisando criticamente a tipologia 

de relações disciplinares de Jantsch-Bibeau, com base em princípios 

epistemológicos neopragmatistas, o autor prefere, a uma concepção programática, 

uma definição pragmática da transdisciplinaridade. Assim, retoma um modelo por ele 

proposto em 1997, privilegiando a comunicação diaspórica entre agentes de campos 

                                                 
16 O tema foi objeto da conferência proferida pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos, em 
setembro de 2007, como parte das comemorações dos 80 anos da UFMG. 
17 O autor é citado em artigo de González de Gómez (2004) 
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distintos, pela circulação dos sujeitos dos discursos, e não a comunicação entre os 

campos disciplinares, envolvendo a circulação dos discursos, pela via da tradução. 

Tem-se, assim, uma perspectiva de caráter etnológico, com uma 

transdisciplinaridade construída pela enculturação de diversos atores em diversos 

campos. No entanto, o autor registra e aceita uma crítica que lhe propõe adotar uma 

ideia de tradução que concebe a inevitável “comunicação imperfeita” propiciada por 

ela não como um elemento enfraquecedor do potencial de integração interdisciplinar, 

mas, ao contrário, como um fator de geração de brechas através das quais se pode 

infiltrar a emergência do novo.18 Observa-se que tanto a metáfora da diáspora 

aproxima-se da migração de refugiados mencionada por Morin (2009) quanto 

também as noções de brecha e emergência, presentes na crítica, podem remeter ao 

pensamento desse autor. 

Em recente retomada dessa temática, Japiassu (2006) descreve a 

complexidade do momento atual como propícia ao aprofundamento da abordagem 

interdisciplinar — vista como um empreendimento hoje mais aceitável — e à 

afirmação da transdisciplinaridade como sonho legítimo. Mesmo ponderando que a 

epistemologia não pode mais hoje pretender o posto arbitral e normativo que já 

ocupou em outros tempos, aponta que a filosofia continua a ter um papel relevante a 

cumprir na criação de condições para a realização dessas modalidades. Considera-a 

em condições de contribuir para a mediação dos complexos e necessários diálogos 

envolvidos nessas perspectivas relacionais, facilitando a articulação de saberes e 

fazeres, comunidades e institucionalidades que dependem, como nunca antes, de 

estabelecer novas condições, menos hierárquicas e dominadoras, para o 

florescimento das muitas formas de interação que ainda é preciso inventar. 

As contribuições teóricas aqui reunidas indicam que há alguns 

entendimentos básicos a compartilhar e muitos novos caminhos a explorar. A 

transdisciplinaridade é uma visão em construção, aguardando o concurso de 

quantas áreas do conhecimento possam aportar suas contribuições. 

 

 

 

                                                 
18 No contexto brasileiro dos debates sobre transdisciplinaridade, merecem atenção publicações do 
campo da saúde, devido à abertura propiciada à temática, em associação com alguns nomes de 
destaque. Esse é o caso de Américo Sommerman, que participou dos congressos mundiais sobre o 
tema e da organização de Conhecimento e transdisciplinaridade, com o apoio editorial da UNESCO. 
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3.4  Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade: 

       abordagem na Ciência da Informação 

Traçamos agora um breve panorama das discussões sobre 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no âmbito da Ciência da Informação. 

Primeiramente, damos atenção a alguns marcos de âmbito internacional relevantes 

para entender as discussões de âmbito brasileiro. Em seguida, concentramo-nos 

principalmente no contexto brasileiro, tomando por base artigos de periódicos 

nacionais. É importante considerar que os sentidos dos termos referentes a essas 

modalidades mostram-se bastante flexíveis nos textos dos diversos autores e devem 

ser compreendidos de forma contextual. É também necessário destacar que a 

menção a alguns dos trabalhos referenciados aqui será retomada, em maior ou 

menor detalhe, na análise qualitativa das comunicações do ENANCIB (capítulo 6). 

Lá, entretanto, o uso desse material cumprirá um papel distinto: principalmente, 

servir como base para a produção de evidências — ou, eventualmente, indícios — a 

favor dos argumentos desenvolvidos no trabalho de análise interpretativa. 

 

3.4.1  O contexto internacional: alguns marcos importantes 

São bastante comuns indicações de que a interdisciplinaridade é 

mencionada desde as primeiras tentativas de definição da área. Com efeito, Borko 

(1968) considera-a uma ciência interdisciplinar originada de e relacionada a uma 

vasta gama de campos do conhecimento e com características tanto de ciência pura 

quanto de ciência aplicada. Entretanto, previne o leitor quanto a que o caráter 

possivelmente complicado da definição decorre de sua tentativa de ser abrangente 

perante uma questão complexa e multidimensional. 

Na obra The study of information: interdisciplinary messages, Machlup e 

Mansfield (1983) apontam ter verificado, à época do estudo, quatro usos principais 

para o termo “ciência da informação”: num sentido mais amplo, ligado ao estudo 

sistemático da informação e incluindo qualquer combinação das disciplinas 

mencionadas no livro; na expressão computer and information science, indicando o 

estudo dos fenômenos de interesse para quem lida com computadores como 

processadores de informação; na expressão library and information science, 

indicando o envolvimento com a aplicação de novos procedimentos e tecnologias às 
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práticas biblioteconômicas tradicionais; num sentido mais restrito, para nomear uma 

área em desenvolvimento a partir da interseção das outras três possibilidades 

mencionadas, talvez com especial interesse no aprimoramento da comunicação de 

informação científica e tecnológica e na aplicação de métodos de pesquisa bem 

estabelecidos ao estudo dos sistemas e serviços de informação. 

Diante do quadro complexo mapeado pelos autores, sua investigação 

consiste num esforço de esclarecer o significado do termo “informação” nas diversas 

áreas dedicadas aos “estudos de informação”, com base num painel interativo de 

artigos promovido a partir dos pontos de vista registrados por pesquisadores 

representativos. Nesse contexto, o adjetivo “interdisciplinary” é usado num sentido 

amplo, para refletir todas as possíveis relações entre disciplinas ou campos 

percebidas pelos pesquisadores convidados. Assim, qualquer referência à obra em 

relação à interdisciplinaridade e à Ciência da Informação deve levar em conta a 

complexidade desse cenário.19 

Na célebre Conferência de Tampere (Finlândia), realizada em 1992, 

nomes expressivos da área dedicaram-se à discussão da área de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação (library and information science), como disciplina e campo de 

investigação, em termos de perspectivas históricas, empíricas e teóricas. 

Destacamos aqui as participações de Linda Smith, Tefko Saracevic e Gernot Wersig, 

considerando suas contribuições originais e eventuais trabalhos ulteriores correlatos. 

Smith (1992) faz uma revisão dos estudos voltados à caracterização da 

interdisciplinaridade no campo, identificando os métodos de mapeamento e os 

principais resultados. Diante do detalhamento metodológico insuficiente que 

encontra e do caráter limitado das conclusões possíveis, a autora aponta a 

necessidade de aprofundar os estudos e ampliar o entendimento de aspectos tais 

como a discrepância entre as listas de disciplinas consideradas relevantes e o 

montante pouco expressivo de empréstimo de ideias indicado pela análise de 

citações. Com base em Klein (1990), Smith aponta problemas que são frequentes 

nos empréstimos e sugere, como meio de evitá-los, buscar um entendimento básico 

do contexto original de uso do elemento em questão. Considerando ainda outros 

aspectos que marcam o complexo universo das relações interdisciplinares, a autora 

                                                 
19 No capítulo dedicado à análise qualitativa dos artigos do ENANCIB, é possível apreciar que essa 
questão pode remeter a um dos pontos sensíveis do debate brasileiro sobre interdisciplinaridade 
relacionado à consistência do diálogo com autores estrangeiros. 
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indica — novamente com base em Klein (1990) — certos pontos do tema que devem 

ser problematizados pela área, algumas linhas teóricas e metodológicas relevantes e 

uma agenda de pesquisa a ser observada. 

Saracevic (1992, 1995) discute a evolução histórica da área, com especial 

atenção à vertente ligada ao movimento americano da recuperação da informação e 

com ênfase nos problemas abordados pelo campo, considerando, inclusive, a 

paulatina mudança de foco, dos sistemas para os usuários. Desse ponto de vista, o 

autor afirma o campo como interdisciplinar e passa em revista as relações 

estabelecidas entre a Ciência da Informação e a Biblioteconomia, a Ciência da 

Computação, a Ciência Cognitiva e a Comunicação. Discute também os desafios 

para a evolução da área, ligados ao imperativo tecnológico, ao movimento da 

sociedade da informação e à reconfiguração das relações interdisciplinares. A partir 

de reflexões sobre a necessidade de aprimorar as relações homem-tecnologia, de 

rediscutir o papel da noção de eficácia nos novos contextos informacionais e de 

desenvolver uma visão ecológica das relações entre os diversos atores envolvidos 

com os problemas informacionais, o autor reafirma a importância e a necessidade da 

Ciência da Informação no mundo atual. 

Ao retomar a discussão da história e da evolução do campo, Saracevic 

(1999) reitera o panorama traçado nos trabalhos anteriores, agrega algumas 

discussões adicionais — definição de informação, estrutura temática da área, 

problemas focalizados, tendências da pesquisa em recuperação da informação — e 

volta à questão das relações interdisciplinares, com destaque para duas das áreas 

antes citadas. No caso da Biblioteconomia, o autor aponta a existência de um papel 

social como característica em comum com a Ciência da Informação, mas as 

considera áreas distintas ligadas por laços interdisciplinares. Admite, porém, que 

esse ponto de vista é controverso. No caso da Ciência da Computação, considera 

uma relação de aplicação dos computadores e da computação à recuperação da 

informação como base da relação com a Ciência da Informação, além de mencionar 

o trabalho mais recente com as bibliotecas digitais e apontar a complementaridade 

entre a manipulação de símbolos e de conteúdos que articula as duas áreas, ao 

tempo em que as diferencia. Considerações relacionadas a esse aspecto levam o 

autor a destacar a necessidade de integrar a abordagem voltada aos sistemas e 

aquela voltada aos usuários. 
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Vale observar que Saracevic caracteriza explicitamente cada um desses 

trabalhos como ensaio,20 subentendendo pretensões não definitivas para as 

discussões apresentadas e explicitando a percepção do caráter não consensual de 

algumas das posições assumidas. É importante levar em conta essa caracterização 

relativizadora e as eventuais limitações dela decorrentes ao realizar inferências e 

extrair conclusões a partir desses textos. Isso pode ser especialmente necessário no 

caso de um autor com o renome de Saracevic e que, no contexto brasileiro, teve 

influência seminal na implantação da área. Em face dessa posição de ascendência, 

parece-nos recomendável observar cuidados metodológicos que, na relação com o 

autor, ajudem a evitar o risco assinalado por Demo (2005), de o argumento de 

autoridade tomar o lugar da autoridade do argumento. 

Desse ponto de vista, é importante perceber que a classificação 

“interdisciplinar” não é especificamente problematizada pelo autor. Em defesa dessa 

classificação, Saracevic não parece apontar mais do que indícios ligados ao escopo 

supradisciplinar dos problemas enfrentados e à origem diversificada dos 

colaboradores. O uso do termo parece assumir um sentido amplo, possivelmente 

englobando diversas possibilidades que seria necessário diferenciar, a partir de uma 

análise epistemológica. Convém notar, a propósito, que o artigo de 1999 traz a 

discussão das relações com a Biblioteconomia e a Ciência da Computação numa 

seção cujo título — “Disciplinary Relations” — parece apontar para essa flexibilidade 

nas menções à interdisciplinaridade. Em outros pontos, entretanto, o autor afirma a 

interdisciplinaridade da área como algo que não precisa ser procurado, por ser 

evidente, e sugere percebê-la como uma marca passada, presente e futura. 

Parece-nos que tanto esse ponto de vista quanto a afirmação de uma 

“natureza interdisciplinar” precisariam ser problematizados, com vistas a uma 

discussão mais clara sobre se, além dos aspectos que dizem respeito ao 

nascimento de uma nova disciplina — possibilidade que se enquadra, de fato, entre 

as consequências de eventuais relações interdisciplinares “parentais” —, seria 

também possível atribuir à área uma interdisciplinaridade de cunho genético, que 

produziria manifestações presentes e futuras de caráter inexorável. Em se tratando 

de processos científico-sociológicos e da verificação a posteriori de enquadramento 

                                                 
20 Ensaio: prosa livre que versa sobre tema específico, sem esgotá-lo, reunindo dissertações 
menores, menos definitivas que as de um tratado formal, feito em profundidade. (HOUAISS; VILLAR, 
2001) 
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em critérios epistemológicos, parece-nos uma questão delicada qualquer afirmação 

ligada a uma formulação de cariz naturalizador.  

Wersig (1992, 1993) discute, num contexto de mutações do papel do 

conhecimento, as relações entre despersonalização, credibilidade, fragmentação e 

racionalização do conhecimento e, respectivamente, tecnologias de comunicação, 

observação, apresentação e informação. A informação é vista como conhecimento 

em ação e a Ciência da Informação — ao lado da Ecologia —, como um tipo novo 

de ciência, correspondendo não ao perfil clássico, mas a um protótipo do que poderá 

ser a ciência pós-moderna. Seu papel será central no desenvolvimento de meios 

teórico-práticos necessários a um tratamento promissor dos problemas ligados às 

condições pós-modernas de uso da informação. O autor propõe três abordagens 

para as formulações teóricas voltadas a esse fim: desenvolver modelos básicos, por 

meio da redefinição de conceitos científicos amplos (sistema, comunicação etc.); 

reformular interconceitos científicos de potencial transdisciplinar (conhecimento, 

imagem etc.); entrelaçar (interweave) esses modelos e interconceitos. Tais 

abordagens fariam frente ao desafio de desenvolver um sistema de navegação 

conceitual capaz de lidar com as interconexões cada vez mais numerosas e 

complexas que ocorrem, por exemplo, no campo da informação científica. Nessa 

proposição, a estrutura da Ciência da Informação decorreria não do 

desenvolvimento de uma única grande teoria, tal como na ciência clássica, mas 

seria entrelaçada a partir da base multirreferencial de conceitos e modelos 

científicos reformulados que o autor propõe construir. 

Conquanto Wersig não focalize especificamente a interdisciplinaridade 

nessas discussões, ele invoca uma perspectiva transdisciplinar, relacionada ao 

caráter transversal das conexões que os interconceitos podem estabelecer entre 

áreas e campos distintos. Mas o trabalho de elaboração dessas estruturas é 

apontado como algo ainda incipiente e dependente de esforços individuais, em 

condições geralmente pouco favoráveis. 

 Numa linha teórica que encontra eco entre os pesquisadores brasileiros, 

Jacob e Albrechtsen (1999) contribuem para aprofundar a discussão sobre 

perspectivas ecológicas na Ciência da Informação, com uma abordagem pós-

estruturalista dos sistemas de classificação organizacionais. Recorrendo a 

teorizações de Bakhtin e Foucault, assim como a propostas de filósofos 

pragmatistas americanos, as autoras propõem pensar os sistemas classificatórios 
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como infraestruturas que, ao mesmo tempo, estabelecem possibilidades e limitações 

para a interação entre comunidades discursivas. Nesse sentido, a informação é 

considerada não uma essência intangível, mas vislumbrada como propriedade 

emergente nos contextos de diálogo presentes nas e entre as estruturas 

representacionais construídas pelas comunidades humanas. 

Na conferência proferida V ENANCIB, realizado na Escola de Ciência da 

Informação da UFMG, em 2003, Capurro (2003) discute a relação entre 

Epistemologia e Ciência da Informação e propõe um panorama no qual esta é 

mapeada em três grandes paradigmas: físico, cognitivo e social. O autor produz seu 

esquema teórico a partir da visão de paradigma como um modelo para construção 

de analogias e dos limites dessas analogias como a raiz da crise paradigmática. Tal 

esquema facilita a compreensão global do desenvolvimento epistemológico da área, 

mas Capurro pondera que, mesmo tomando por suporte o conceito kuhniano — que 

envolve crise e mudança paradigmática —, seu esquema não preconiza uma 

sucessão histórica linear dos paradigmas físico, cognitivo e social. Com isso, o autor 

abre espaço à possibilidade de coexistirem esses paradigmas, bem como à reflexão 

sobre os desafios teórico-epistemológicos que isso implica. Vale observar que 

Matheus21 (2005) sugere uma alternativa à visão de Capurro a tal propósito: em 

lugar da vigência exclusiva de um paradigma hermenêutico no atual campo da 

Ciência da Informação, vigoram programas de pesquisa interdisciplinares, reunidos 

em torno de problemas ou temas, favorecendo a coexistência prolífica de 

abordagens filosóficas, teóricas e práticas. Capurro reconheceu mérito à 

contribuição, referenciando o trabalho em seu sítio-web.22 

O caso exemplifica como as perspectivas teóricas propostas por autores 

de âmbito internacional têm sido objeto de atenção por parte dos pesquisadores 

brasileiros, que buscam, de diversos modos, estabelecer pontes e conexões. 

As discussões de âmbito internacional sobre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade foram também sondadas com base nos artigos publicados no 

Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) no período 2002-

2009. Verifica-se um quadro majoritário de menções esparsas e quase exclusivas à 

interdisciplinaridade. Apenas um dos 45 artigos recuperados refere-se também à 

transdisciplinaridade. Às baixas frequências de ocorrência dos termos que denotam 

                                                 
21 O autor é doutorando em Ciência da Informação pelo PPGCI/UFMG. 
22 Endereço eletrônico: <www.capurro.de/home_port.html>. Acesso em: 20 jul. 2010. Cf. “Recepção”. 
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esses temas, correspondem discussões nas quais predominam afirmações breves e 

pouco fundamentadas da interdisciplinaridade como modalidade típica das relações 

com outras áreas do conhecimento estabelecidas a partir de disciplinas integrantes 

da Ciência da Informação, ou de abordagens ligadas à área. 

No entanto, aspectos valiosos são tratados em alguns artigos. Capurro e 

Hjørland (2003) apontam o conceito de informação como interdisciplinar, pela 

presença em muitas áreas. Defendem que as controvérsias geradas pelas diferentes 

significações desse termo tornam a discussão conceitual da informação um desafio 

multidisciplinar e interdisciplinar. Palmer e Cragin (2008), ao discutir a atividade 

acadêmica e as práticas disciplinares, mencionam discussões conceituais e métodos 

da Ciência da Informação presentes na investigação de relações interdisciplinares 

no âmbito da pesquisa e da produção do conhecimento em áreas diversas. Veem 

como de especial interesse o estudo de domínios com atividade interdisciplinar, com 

vistas a uma oferta mais consistente de subsídios às práticas informacionais típicas 

desses modos de organizar a pesquisa. Sonnenwald (2007) destaca a importância 

de considerações sobre interdisciplinaridade e modalidades correlatas, inclusive a 

transdisciplinaridade, no estudo da colaboração científica. Momentos essenciais a 

um projeto colaborativo — aprendizagem, comunicação, disseminação de resultados 

— possuem peculiaridades que é necessário conhecer para obter maior êxito. 

 

3.4.2  O contexto brasileiro: interdisciplinaridade 

Destacamos agora a produção dos autores brasileiros, focalizando 

especialmente um conjunto de artigos publicados em periódicos nacionais entre 

1995 e 2009,23 que refletem os principais aspectos da discussão teórica sobre a 

interdisciplinaridade. Optamos por dedicar a cada texto e autor o espaço necessário 

à adequada contextualização da discussão do tema, a fim de propiciar uma visão de 

conjunto mais completa e evitar o aspecto fragmentário que decorreria do mero 

destaque de afirmações pontuais sobre o tema. 

Observam-se, nessa produção, posicionamentos teóricos que vão da 

afirmação convicta da interdisciplinaridade a um questionamento ponderado sobre a 

realidade e as possibilidades da Ciência da Informação, nesse aspecto. Abordagens 

                                                 
23 O método de seleção das referências é apresentado no capítulo 4. 
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teóricas e empíricas articulam-se na composição desse panorama. Eventualmente, 

também se verifica uma ou outra referência esparsa à transdisciplinaridade. 

Antes de dedicar atenção a essa produção teórica, parece-nos valioso 

registrar, a modo de preâmbulo, uma consideração que reforça a importância do 

debate latente nos pontos e contrapontos da produção aqui focalizada. As 

observações críticas de Samuel Sá (1987b) anteriormente destacadas, a propósito 

da publicação Avaliação & perspectivas, do CNPq, sugerem a necessidade de uma 

reflexão sobre o cuidado com que devem ser atribuídos significados ao fato de 

certos documentos oficiais apresentarem a Ciência da Informação como área 

interdisciplinar, ou “interdisciplinar por natureza” (CNPq, 1978, 1982). O caráter de 

construção histórica e social desse tipo de menção torna importante um melhor 

entendimento dos processos envolvidos em sua produção e das bases 

epistemológicas que constituíram — ou não — o sustentáculo dessa afirmação. 

Consideramos que tomar como ponto pacífico ou supervalorizar o 

significado desse tipo de chancela oficial implicaria dificuldades para problematizar o 

significado de outros posicionamentos “oficiais”, tais como aquele expresso, pelo 

mesmo CNPq, ao classificar a Ciência da Informação como subárea da 

Comunicação em versões anteriores da Tabela de Áreas do Conhecimento (cf. 

SOUZA, 2008). Quando houve alteração desse quadro, isso provavelmente contou 

com a interveniência de atores ligados à Ciência da Informação, que contribuíram 

para questionar aquela posição “oficial”. Um entendimento mais completo desses 

fatos históricos pode contribuir para a percepção de que é possível e necessário 

discutir e, eventualmente, rever e relativizar argumentos sobre a interdisciplinaridade 

e outras formas de relação disciplinar. Principalmente quando tiverem lastro em 

figuras de autoridade, isso contribuirá para que alcancem o desejável equilíbrio com 

outros aspectos a ponderar, tais como as questões epistemológicas. Nesse e em 

outros sentidos, é fundamental o papel dos debates teóricos. 

Passando aos artigos dos pesquisadores nacionais e começando pelo 

lado mais afirmativo do espectro de posicionamentos, encontramos Braga (1995) 

discutindo o conceito de informação e assinalando a busca de aproximações 

analógico-conceituais da Ciência da Informação com as discussões científicas sobre 

caos e sistemas complexos. A tendência, seguida à época também por outras áreas, 

é evidenciada pelo tema da reunião anual de 2006 da American Society for 

Information Science (ASIS), cuja chamada sugere que há benefícios a colher, para 
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uma área emergente e interdisciplinar, com a exploração da complexidade. A 

interdisciplinaridade da área figura, no artigo, como uma característica exemplificada 

pela análise dos Special Interest Groups — SIGs — da ASIS e relacionada à 

contratação de renomados professores estrangeiros para a criação do mestrado em 

Ciência da Informação do IBICT, bem como à diversidade das origens disciplinares e 

geográficas dos estudantes. A autora aponta também o alargamento e a 

recontextualização dos contornos da área no Brasil, desde então, com a agregação 

de novos profissionais e a introdução de novas propostas epistemológicas e 

metodológicas, compondo “um quadro complexo e difuso, idealmente sem fronteiras 

demarcadas de forma nítida, sem núcleos constritores e preestabelecidos multi, 

trans e interdisciplinares na intenção e na prática” (p. 6). 

Targino (1995)24 assume uma posição claramente afirmativa da 

interdisciplinaridade na área, que decorreria da importância central da informação no 

mundo contemporâneo e das relações mantidas pela Ciência da Informação com 

diversos campos, em vista disso, ao lidar “com a metainformação, que ultrapassa 

fronteiras rigidamente demarcadas para interagir com outras áreas” (p. 3). A autora 

considera essa interdisciplinaridade algo irrefutável e percebe também aspectos 

transdisciplinares nos movimentos realizados pela área, que emergiria como uma 

metaciência ou supraciência, devido à amplitude do escopo assumido por sua 

abordagem. Entretanto, num contraponto com esse amplo horizonte de 

possibilidades, ela também aponta uma série de dificuldades críticas referentes à 

pesquisa na área, no contexto brasileiro, ligadas a deficiências na formação dos 

pesquisadores, a diversos fatores institucionais — seleção de temas, 

acompanhamento e avaliação, financiamento, comunicação de resultados — e a 

questões de visibilidade social da área e dos profissionais ligados a ela. 

Nesse cenário, a autora exorta os profissionais da área a pautarem-se por 

parâmetros de cientificidade propostos por Pedro Demo e preceitos de ética 

acadêmico-profissional enunciados por Merton, bem como a aterem-se ao caráter 

dialético-interativo da relação entre ciência e sociedade. Faz também um alerta 

quanto ao cuidado necessário, frente às possibilidades interdisciplinares, com a 

diferenciação entre um pluralismo metodológico salutar e uma diversificação de 

modelos proveniente de fragilidade teórica. 

                                                 
24 Esse artigo foi objeto de atenção também no capítulo 2 da tese. 



 80

Freire e Araújo (2001) consideram a interdisciplinaridade intrínseca e o 

foco na solução de problemas duas características definidoras da área, conforme 

propõe Saracevic. Para enfrentar o desafio de preencher espaços entre os recortes 

disciplinares, propõem uma visão metafórica da Ciência da Informação como um 

“tear interdisciplinar, onde se pode tecer uma rede com fios conceituais de outros 

campos científicos para capturar o sentido de uma dada problemática na perspectiva 

da informação” (não paginado). As autoras acompanham a metáfora do pássaro 

tecelão e a proposta de construir um sistema de navegação conceitual, formulada 

por Wersig (1993), para as abordagens científicas pós-modernas, que não se 

restringem mais a enunciados e conceitos, mas devem se ampliar até a proposição 

de estratégias para lidar com os problemas — neste caso, referentes à informação. 

Nessa linha, Freire e Araújo propõem uma articulação da rede conceitual de Wersig 

— construída via redefinição de conceitos científicos amplos, reformulação de 

interconceitos científicos e entrelaçamento de modelos e interconceitos — com o 

paradigma indiciário, de Carlo Ginzburg, “caracterizado pela capacidade de, a partir 

de dados aparentemente irrelevantes, descrever uma realidade complexa que não 

seria cientificamente experimentável” (não paginado). As autoras destacam que 

essa capacidade de tessitura narrativa — tal como na tapeçaria ou na tecelagem — 

contribuiu para modelar as ciências humanas, estabelecendo padrões 

epistemológicos distintos daqueles valorizados nas ciências naturais e 

potencialmente valiosos no campo de estudo ligado aos problemas da informação. 

Pinheiro e Loureiro (1995) declaram-se “parte da corrente que reconhece 

a ciência da informação como área do conhecimento autônoma e com seu próprio 

estatuto científico e cuja natureza interdisciplinar é evidenciada com distintos 

campos" (p. 2). Mencionando a descrição das relações interdisciplinares feita por 

Saracevic (1992), destacam a liderança da Ciência da Computação nas pesquisas 

sobre recuperação da informação e o interesse da relação com a Ciência Cognitiva 

para a Ciência da Informação, como fonte de teorizações sobre a cognição. Mas dão 

mostras de reconhecer o confronto entre a afirmação e o questionamento das 

possibilidades multi, inter e transdisciplinares existente no âmbito internacional: 

mencionam tanto autores que creditam o surgimento da área à fertilização cruzada 

de ideias com origens diversas (Foskett) e ressaltam a complexidade e a 

multidimensionalidade do objeto de estudo (Borko) quanto aqueles que apontam o 

caráter multi e interdisciplinar como empecilho ao seu desenvolvimento (Boyce e 
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Kraft; Heilprin), e ainda perspectivas tais como a de Wersig, que não assumem o 

padrão da ciência clássica como modelo de consolidação. 

No Brasil, Pinheiro e Loureiro afirmam haver consenso quanto à 

interdisciplinaridade da área e destacam a visão de dirigentes do IBBD (atual IBICT) 

à época da criação do primeiro mestrado brasileiro. Mas registram também o 

movimento tendente a reavaliar a flexibilização curricular implantada no doutorado 

do IBICT/UFRJ, no início da década de 1990, frente à apreciação de que, em se 

tratando de uma “ciência interdisciplinar emergente, mas não consolidada, na qual 

atuam profissionais das mais diversas formações, é fundamental transmitir o seu 

conteúdo básico e contornos atuais, ainda que se reconheçam, também, as 

múltiplas correntes de pensamento existentes” (p. 13). 

Os autores apresentam um conhecido diagrama das relações 

interdisciplinares da Ciência da Informação, evidenciada pela experiência da pós-

graduação do IBICT. Fazem uma breve menção a princípios e reflexões de Japiassu 

(1976) e Gusdorf (1976) que teriam guiado esse mapeamento, mas não detalham as 

bases metodológicas. Em outro texto, Pinheiro (1999) admite a possibilidade de 

equívocos entre interdisciplinaridade e aplicação nessa categorização, citando 

especificamente os casos da Arquivologia e da Museologia. 

Pinheiro (2005) também discute a evolução histórica e as tendências 

atuais da Ciência da Informação, com base nos 5 artigos de revisão sobre história, 

teoria e epistemologia publicados no Annual Review of Information Science and 

Technology (ARIST) de 1966 a 2003. Além de mencionar precedentes históricos 

ligados a Otlet e Mikhailov, divide a história atual da área em três fases e traça um 

panorama de contribuições referentes a aspectos teórico-metodológicos, 

terminológicos e conceituais, abordando esparsamente também a questão da 

interdisciplinaridade, objeto de nossa atenção mais direta nesta tese. 

A primeira fase evolutiva (1961-1969) envolveu o reconhecimento do 

campo e as discussões iniciais sobre origem, denominação, definições e 

interdisciplinaridade. Pinheiro menciona o artigo de Borko25 e esclarece que o 

reconhecimento da interdisciplinaridade dá-se “desde os [...] primórdios sem, no 

entanto, haver aprofundamento desta discussão na fase inicial” (p. 2). A segunda 

fase (1970-1989) é marcada pela busca de princípios, metodologias e teorias 

                                                 
25 Borko, 1968. 
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próprios, para a delimitação epistemológica, e também pelas transformações 

decorrentes das tecnologias baseadas no computador. É mencionado um artigo que 

localiza a origem da área em 1950, paralelamente aos novos campos 

interdisciplinares,26 além do livro de Machlup e Mansfield.27 Na terceira fase (1990 

em diante), a autora destaca a consolidação da denominação, de princípios, 

métodos e teorias, bem como o aprofundamento dos debates sobre a natureza e as 

relações interdisciplinares. A esse propósito, menciona duas posições antagônicas 

apresentadas na conferência de Tampere, em 1992: Hoel manifesta sua 

preocupação, ao longo dos anos 1980, com os fundamentos conceituais da área e 

quanto a se ela seria uma disciplina científica, com estatuto próprio e leis gerais, ou 

uma atividade interdisciplinar que se utilizaria de outras disciplinas científicas, para 

concluir que, desde então, nada realmente importante teria acontecido, quanto à 

primeira possibilidade. Brier defende que a área é interdisciplinar por incluir aspectos 

tanto das ciências quanto das humanidades e das ciências sociais e ver-se 

desafiada a integrar o pensamento científico com as perspectivas sociais e 

psicológicas, na teoria e na prática. Ao lado de Mikhailov e Wersig, a autora dá 

especial destaque à discussão de Saracevic (1992) sobre a natureza interdisciplinar 

e o mapeamento das relações estabelecidas pela área. 

Pinheiro afirma a independência científica da Ciência da Informação em 

relação à Biblioteconomia, mas aponta a existência de relações interdisciplinares 

com esta e com outras disciplinas, num cenário em mutação no qual, por exemplo, 

"a Ciência da Informação, a Comunicação e a Ciência da Computação formam um 

triângulo disciplinar altamente dependente da nova ordem tecno-cultural, [...] o que 

poderá, no futuro, levar à formação de uma disciplina com características 

transdisciplinares, do tipo Infocomunicação" (p. 17). 

No contexto brasileiro, a autora destaca iniciativas ligadas ao estudo da 

interdisciplinaridade no âmbito do PPGCI/IBICT, apontado como espaço onde se 

concentram as investigações teóricas sobre a área no país. Considera que a 

exigência de conhecimentos e fundamentos filosóficos para estudos com esse 

enfoque talvez expliquem tal cenário. Recomenda que a pós-graduação brasileira da 

área invista em disciplinas tais como a Epistemologia, "para possibilitar o 

                                                 
26 GOFFMAN, W. Information Science: discipline or disappearance. Aslib Proceedings, v. 22, n. 12, p. 
589-596, dez. 1970. 
27 Machlup; Mansfield, 1983. 
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desenvolvimento dessa linha de pesquisa, fundamental para a compreensão do 

domínio epistemológico da Ciência da Informação e sua interdisciplinaridade e, 

portanto, de sua história como campo científico" (p. 17). 

Mendonça (2008) apresenta um mapeamento de 57 teses de doutorado 

produzidas no PPGCI/IBICT-UFRJ, ao longo de 10 anos, por pesquisadores 

oriundos de 20 disciplinas distintas, abarcando 7 áreas do conhecimento. Uma 

análise de conteúdo desse material revelou formas de colaboração com a Ciência da 

Informação classificadas nas modalidades paralelismo, interdependência e 

interseção — aprofundamento crescente —, que a autora associa, respectivamente, 

às categorias linear, auxiliar e unificada de relações interdisciplinares.28 29 São 

incluídas em cada uma das modalidades 13, 30 e 14 das teses, respectivamente, 

com prevalência das interações com disciplinas das áreas de Ciências Sociais 

Aplicadas (35 teses) e Ciências Humanas, Letras e Artes (13 teses). No primeiro 

caso, 20 teses são associadas à interdisciplinaridade auxiliar e 6, à unificada, 

contemplando Biblioteconomia (4) e Comunicação Social (2). No segundo caso, há 6 

teses em cada classificação, sendo Letras (3), História (2) e Sociologia (1) 

associadas à interdisciplinaridade unificada. A autora discute alguns aspectos da 

distribuição temática das teses, destaca o caráter pioneiro do estudo e sua 

expectativa de que a abordagem possa ser útil  tanto em outros estudos sobre 

a pós-graduação brasileira quanto na compreensão de fragilidades teórico-

conceituais que transparecem na tentativa de identificação do campo interdisciplinar 

da Ciência da Informação. 

Em posição de maior questionamento na discussão do tema, Mostafa 

(1996) discute o contraponto entre a natureza interdisciplinar e o caráter disciplinar 

da Ciência da Informação, derivado da incontornável necessidade de recortar a 

realidade ao estudá-la. Considerando os espaços que sobram entre os recortes 

“contraditórios por natureza, isto é, por nascimento” (p. 1), propõe a 

interdisciplinaridade não como “um a priori a que aspiram os homens de boa 

vontade”, nem como “um ato de boa vontade dos espíritos cosmopolitas” (p. 1), mas 

                                                 
28 Do ponto de visa metodológico, a autora informa ter realizado uma análise temática das partes pré-
textuais das teses (título, resumo, sumário), mas não esclarece, de modo satisfatório, se também 
abordou os textos e como essa abordagem teria sido feita. 
29 A autora relaciona tais categorias a Japiassu (1976), mas as denominações transitam entre as 
classificações propostas por Michaud e por Heckhausen, conforme registradas no livro de Japiassu. 
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como consequência da inevitável “contradição entre a continuidade do mundo e a 

descontinuidade do saber” (p. 2). 

É nesse sentido que a autora interpreta a afirmação de Saracevic sobre a 

presença “natural” da interdisciplinaridade na área — “It does not have to be 

searched for. It is there.” —,30 estendendo as causas de seu nascimento (natureza, 

naturalidade) a todas as ciências, como fruto da contradição todo-parte produzida 

pela própria ciência moderna. Mostafa aponta a Ciência da Informação como uma 

nova configuração temática nascida e em desenvolvimento nas condições 

estabelecidas “no entremeio contraditório entre as disciplinas sociais e tecnológicas 

e no espaço deixado por recortes já instituídos pela biblioteconomia e demais 

ciências sociais” (p. 2) — num processo análogo ao de outras áreas surgidas a partir 

dos anos 1950 — e como ocupante de espaços deixados pela Comunicação, quanto 

aos processos internos da comunicação científica — a problemática das revistas —, 

assim como geradora de novos espaços a ocupar. 

Frente à visão otimista de Saracevic quanto ao surgimento de mais 

cooperações interdisciplinares em resposta às pressões sobre a área, Mostafa 

manifesta não entender a interdisciplinaridade como cooperação, uma vez que a 

relação entre os campos não é de complementação ou cooperação, mas de ruptura. 

Faz um alerta sobre as dificuldades impostas por uma visão equivocamente 

expansionista à definição do perfil epistemológico da área e à passagem da 

condição emergente ao período de aprofundamento demandado pela condição de 

recorte disciplinar. Nesse sentido, a autora afirma que as frequentes listas de áreas 

e ciências afins, conquanto úteis, não ampliam o espaço ocupado pela Ciência da 

Informação nem dão conta da especificidade dos espaços do meio, sempre tensos, 

plenos de contradições gerando rupturas que produzem, por sua vez, novos campos 

de atuação, negando demarcações anteriores. Diante da necessidade de interpretar 

as novas configurações e suas relações, Mostafa convida a conhecer melhor esses 

espaços nos quais as áreas de concentração são também áreas de contradição. 

Em face da crescente especialização que marca a história das disciplinas, 

Gomes (2001) aborda os movimentos de reversão desse processo fragmentário, 

destacando esforços macroinstitucionais (UNESCO) e proposições teóricas ligadas a 

um paradigma emergente (Boaventura Santos). Aponta os projetos interdisciplinares 

                                                 
30 SARACEVIC, 1995. 
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como fontes de oportunidades de rompimento de fronteiras disciplinares e de 

intercâmbio cooperativo, modificando os sujeitos envolvidos e as “gramáticas” das 

disciplinas e, eventualmente, produzindo um novo campo disciplinar. 

A autora considera que, por ter surgido nesse contexto e lidar com 

problemas complexos ligados à informação, circulando em regiões fronteiriças a 

outras áreas, a Ciência da Informação passa por uma experiência desafiadora, entre 

o disciplinar e o interdisciplinar. Faz, entretanto, um alerta pungente sobre a 

importância de evitar confusões entre interdisciplinaridade e a mera incorporação 

unilateral de conceitos, teorias e métodos, ou as migrações temporárias de 

pesquisadores em qualificação. Aponta ser necessário garantir a definição do núcleo 

básico e orientador das ações investigativas da área, para assegurar que, a partir 

dessas condições potencialmente favoráveis, sejam de fato produzidos verdadeiros 

diálogos interdisciplinares, que se atualizam na conjugação de trocas teórico-

metodológicas mútuas com uma intervenção social. Gomes aponta que a aferição 

da mutualidade exige averiguar as contribuições da Ciência da Informação às 

teorizações e também às ações das áreas com as quais ela busca dialogar. Para os 

estudos teóricos e empíricos sobre a interdisciplinaridade da Ciência da Informação, 

a autora sugere “certa cautela em afirmações no que tange a definições muito 

positivas quanto à indicação de disciplinas fronteiriças como integrantes do seu 

núcleo principal” (não paginado), indicando que mesmo um novo paradigma não 

prescindirá dessa definição disciplinar. 

Exemplificando a importância dos diálogos para a interdisciplinaridade, 

Paim et alii (2001) apresentam o registro de uma conversação real entre 

pesquisadores da UFMG, de áreas que trabalham com a informação — Ciência da 

Informação, Comunicação, Letras e Educação —, a propósito da construção de um 

referencial conceitual para pensar a informação e o conhecimento na ótica da 

Ciência da Informação. Na introdução, mencionam-se o desenvolvimento teórico 

aquém do desejável vigente na área e o uso frequente de conceitos importados, em 

apropriações feitas, muitas vezes, “de forma acrítica, superficial, inadequada”, em 

decorrência de modismos (p. 19). Apontam-se, como consequências, constantes 

deturpações ou distorções de conceitos (termos, noções, categorias, metáforas) 

originais, falta de organicidade conceitual, de consistência e de pertinência” (p. 19). 

Assim se caracteriza um processo que não contribui para o desenvolvimento teórico 

da Ciência da Informação e não prevê acompanhamento da evolução teórica dos 
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conceitos no campo de origem. Registra-se a existência de esforços válidos de 

esclarecimento de conceitos importados, mas também seu caráter ainda insuficiente. 

Nessa linha, os autores consideram que, apesar de a Ciência da 

Informação constituir-se na convergência de várias disciplinas, possuir vocação 

interdisciplinar e prestar-se efetivamente à realização da interdisciplinaridade, esta 

se resumiria, “da forma como é proposta e discutida” na área, “à prática 

multidisciplinar ou pluridisciplinar, na melhor das hipóteses” (p. 20). Ao final, avalia-

se que o exercício dialógico realizado mostra a potencialidade e o desafio de reunir 

saberes na discussão da informação, ao desafiar cada um a buscar seu ponto de 

vista sobre o tema, explicitar complementaridades e diferenças, e produzir ideias 

frutíferas, articulando novas possibilidades e construções já existentes. 

González de Gómez e Orrico (2004) introduzem, na discussão sobre 

iniciativas de horizonte interdisciplinar, o conceito de política epistemológica, que 

caracteriza uma das três modalidades teorizadas por Bruno Latour, ao analisar as 

relações entre ciência e política. A expressão denomina uma forma desequilibrada 

de relação na qual as teorias do conhecimento são distorcidas, com vistas à 

legitimação de políticas, sem respeito aos procedimentos de coordenação próprios à 

ciência e à política.31 Nessa linha teórica, apontam a necessidade de problematizar 

a tendência à universalização de critérios de excelência científica adotados pelas 

agências oficiais ligadas ao contexto da produção do conhecimento, fazendo um 

alerta sobre que a identificação, a avaliação e o reconhecimento do desempenho de 

práticas interdisciplinares sofrem interferência direta de processos que, ao longo do 

tempo, constituíram práticas unidisciplinares. 

As ingerências que as políticas epistemológicas institucionais podem 

produzir são Ilustradas com a focalização de aspectos avaliativos de cursos que 

possuem objeto de estudo e arcabouços teórico-metodológicos de caráter 

interdisciplinar. As autoras advogam pensar as questões de poli, inter e 

transdisciplinaridade não como caminho para uma suposta unidade da ciência — 

seja histórica, arqueológica ou transcendental —, mas sim como expressão da 

“heterogeneidade de experiências singulares e saberes locais, situados, práticos, 

instrumentais, que passariam na modernidade por processos ordenadores de 

normalização e classificação” (não paginado). 

                                                 
31 LATOUR, Bruno. Políticas da natureza: como fazer ciência na democracia. Bauru: EDUSC, 2004. 
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A perspectiva assinalada é valiosa para a reflexão sobre diferenças e 

complementaridades entre as visões programática e pragmática do tema das 

relações disciplinares, bem como sobre as implicações práticas das posturas 

epistemológicas presentes no âmbito das representações institucionais.  

Araújo, Sima, Guedes e Resende (2007) e Araújo, Rolim, Marzano e 

Bitencourt (2007) apresentam duas pesquisas empíricas análogas, baseadas em 

questionários respondidos por dois grupos complementares de pesquisadores da 

área: no primeiro caso, no âmbito do PPGCI/UFMG; no segundo, no das demais 

faculdades brasileiras de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Em cada caso, 

houve 31 respostas e as questões focalizaram os mesmos aspectos sobre a área: 

ela é social, é interdisciplinar, é pós-moderna? Qual a sua relação com a 

Biblioteconomia? Quais os autores e as obras mais relevantes?32 

Em ambos os casos, os autores relatam um quadro geral de afirmação 

quase consensual dos dois primeiros aspectos e uma gama mais diferenciada de 

posições em relação aos demais. Contudo, a análise mais detalhada das respostas 

evidencia uma complexidade maior, envolvendo entendimentos muito discrepantes 

das categorias abordadas nas perguntas, tais como a caracterização como ciência 

social ou o conceito de interdisciplinaridade. Em vista disso, os autores avaliam 

tratar-se de questões ainda mal resolvidas na área como um todo e que demandam 

mais esforços de investigação e compreensão. 

Brambilla et alii (2007) apresentam um estudo das relações entre a 

Comunicação e a Ciência da Informação.33 Mesmo mencionando autores que 

discutem a questão da interdisciplinaridade nos dois campos, consideram o conceito 

de interface mais adequado para a descrição pretendida, e propõem um método 

para identificar o fenômeno, por meio da análise das ementas das linhas de 

pesquisa dos programas brasileiros de pós-graduação nas duas áreas. Como 

indicadores, tomam as ocorrências do termo comunicação nas ementas de Ciência 

da Informação e do termo informação nas da Comunicação, bem como do termo 

interdisciplinaridade (e variantes) nas de ambas as áreas. 

A análise realizada leva as autoras a apontarem as interfaces já 

configuradas — tecnologias, organização, representação e gestão da informação, 

                                                 
32 Uma comunicação sobre essas duas pesquisas, apresentada ao GT de História e Epistemologia do 
ENANCIB, em 2007, pelo pesquisador Carlos Alberto Ávila Araújo, é discutida no capítulo 6. 
33 Uma comunicação com a versão preliminar da pesquisa foi apresentada pelas autoras ao GT de 
História e Epistemologia do ENANCIB, em 2006, e encontra-se analisada no capítulo 6. 
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com abordagens distintas — e a sinalizarem possibilidades de pesquisas conjuntas, 

a partir da definição de objetos comuns. Consideram que esse caminho seria 

benéfico às duas áreas, facilitando contemplar a transversalidade que seus objetos 

básicos implicam. Entretanto, elas apontam tendências e mecanismos isolacionistas, 

cuja superação exigirá esforços de investigação e de ação. 

 

3.4.3  O contexto brasileiro: transdisciplinaridade 

Voltamo-nos agora à produção dos autores brasileiros sobre a 

transdisciplinaridade, também focalizando artigos de periódicos nacionais — neste 

caso, publicados entre 1990 e 2009 — que refletem os principais aspectos da 

discussão realizada. Também aqui, buscamos contextualizar cada discussão e evitar 

a simples justaposição fragmentária de menções ao tema. 

Vale registrar menção histórica a um artigo de há mais de 25 anos no qual 

Vieira (1983),34 35 professora da então Escola de Biblioteconomia da UFMG, 

chamou de transdisciplinares os caminhos que propôs para a formação dos 

bibliotecários, ao delinear um modelo curricular orientado para um perfil profissional 

adequado a um mundo em transformação. As menções à interdisciplinaridade e à 

transdisciplinaridade ocorrem num contexto no qual a biblioteca é vista como 

agência de transformação social e o bibliotecário, como profissional da informação a 

ser formado para uma participação engajada nesse processo. 

Chama também a atenção o ponto de vista manifestado por Braga (1999), 

sobre que a área apresenta um caráter “consiliente”. O termo consiliência foi criado 

por William Whewell, em 1840, “para indicar um ‘salto conjunto’ do conhecimento 

entre e através das disciplinas, por meio da ligação de fatos e de teorias, para criar 

novas bases explanatórias” (WILSON 36 apud BRAGA, 1999, p.9). A visão de Braga 

parece aproximar-se das construções interconceituais com as quais Wersig (1993) 

propõe balizar o perfil da área. É também notável a aproximação da noção de 

                                                 
34 Nosso levantamento na Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da 
Informação (BRAPCI) recuperou, para o período cobrindo da década de 1970 em diante, apenas 3 
artigos de periódicos nacionais com ocorrência, no título, do termo transdisciplinaridade e variações: 
Vieira (1983), Souza e Crippa (2009) e Pereira e Meireles (2009). 
35 Conforme indicado no capítulo 6, Anna da Soledade Vieira está entre os pesquisadores brasileiros 
convidados a participar — juntamente com Aldo Barreto e Lena Vania Ribeiro Pinheiro — de uma 
recente pesquisa em forma de painel internacional sobre a Ciência da Informação organizada pelo 
pesquisador israelense Chaim Zins — cf. Zins, 2007. 
36 WILSON, Edward O. Consilience, the unity of knowledge. New York: A.A. Knoff, 1998. 
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consiliência com a conceituação de transdisciplinaridade proposta por Nicolescu 

(1999), referindo-se àquilo que está “ao mesmo tempo entre as disciplinas, através 

das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina” (p. 46). 

Souza e Crippa (2009) discutem a questão do patrimônio cultural, 

apresentando uma revisão bibliográfica sobre o percurso brasileiro em sua 

abordagem e considerações ensaísticas relacionando aspectos inerentes a ela com 

temas centrais da Ciência da Informação, tais como o conceito de documento, o 

tratamento documental, a mediação e a apropriação cultural. Para tanto, buscam 

conjugar referenciais teóricos desenvolvidos pela Ciência da Informação com outros 

provenientes de áreas em constante diálogo com esse campo. Acompanham 

Rabello (2009)37 no pressuposto de que a Ciência da Informação é marcada pela 

transdisciplinaridade, com influências da Documentação, Biblioteconomia, 

Museologia, Direito, História, dentre outras áreas, o que permitiria uma diversidade 

de conceituações de documento, “que cobrem desde a noção de ‘textos escritos’ de 

Ranganathan à ‘informação-como-coisa’ de Buckland” (p. 208). 

Os autores também consideram que “os estudos sobre o patrimônio 

cultural são marcados pela transdisciplinaridade” (p. 216), por serem um tema que, 

antes discutido principalmente por arquitetos, “hoje é pesquisado também por 

historiadores, sociólogos, antropólogos e outros profissionais das Ciências 

Humanas” (p. 217). Assim, manifestam a expectativa de que áreas como a Ciência 

da Informação possam vir a oferecer maiores contribuições. Entretanto, como não 

há uma discussão conceitual sobre a transdisciplinaridade, essas menções não 

diferenciam adequadamente as situações aludidas das outras modalidades de 

relações disciplinares. 

Pereira e Meireles (2009) discutem a aplicação à Ciência da Informação 

de abordagens metodológicas que consideram transdisciplinares, focalizando, mais 

especificamente, técnicas de investigação utilizadas pelo método de Análise de 

Redes Sociais. As menções à transdisciplinaridade, no entanto, soam informais e 

apresentam dificuldades. O recurso à teoria do conhecimento, na tentativa de 

fundamentar filosoficamente a discussão sobre novas tecnologias de informação e 

comunicação, não torna suficientemente clara a associação do adjetivo 

                                                 
37 RABELLO, Rodrigo. A face oculta do documento: tradição e inovação no limiar da Ciência da 
Informação. 2009. 331 f. Tese (doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Estadual 
Paulista, Marília, 2009. 
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transdisciplinar a substantivos referentes a aspectos que vão desde aspectos mais 

fluidos, tais como perspectivas, pontos de vista e posturas, até outros supostamente 

mais formais, tais como abordagens, métodos e metodologias. A afirmação 

generalizada de todos eles como transdisciplinares parece baseada no pressuposto 

de que haja consenso a respeito. Se isso não é algo evidente no tocante ao primeiro 

conjunto de aspectos, torna-se ainda mais problemático em relação ao segundo. De 

fato, a discussão do que é que atribui caráter transdisciplinar a abordagens, métodos 

e metodologias não produziu ainda resultados pacificamente aceitos, seja aqui ou 

em outras partes do mundo. 

A tentativa de interrelação entre aspectos conceituais da Análise de 

Redes Sociais e perspectivas decorrentes do pensamento complexo moriniano traz 

menções a uma suposta “metodologia da complexidade” em relação à qual também 

nos parece arriscado pressupor que já exista suficiente consenso, a despeito dos 

louváveis esforços que principiam com o próprio Edgar Morin e suas proposições 

sobre o tema. Nesse contexto, a alusão a métodos e projetos de cunho 

transdisciplinar parece novamente pretender tomar como recurso já disponível 

construções cujo caráter ainda provisório talvez demande muito mais uma atitude de 

engajamento problematizador. 

Com efeito, parece-nos que inferir a ocorrência de “processos 

transdisciplinares fortes” nas interações academia-sociedade, propiciadas pelas 

abordagens metodológicas em tela, pode implicar o risco de equívocos que levem a 

subvalorizar oportunidades de passar de vivências multidisciplinares a projetos 

interdisciplinares, com sua carga já bastante desafiadora de implicações, no que se 

refere a mudanças interrelacionadas em sujeitos sociais e gramáticas disciplinares. 

O exemplo referente às redes de vigilância distribuída certamente aponta interfaces 

academia-sociedade dignas de toda a atenção, mas que devem ser caracterizadas, 

do ponto de vista das modalidades de relações disciplinares, com o cuidado e a 

parcimônia que exigem as construções epistemologicamente consistentes. 

Seja em relação a conceitos ou técnicas, é possível apreciar o valor da 

convergência buscada pelas autoras com a discussão sobre a tópica (ou topologia) 

de redes característica da produção contemporânea do saber (DOMINGUES, 2005; 

POMBO, 2004b), cuja presença é marcante nas discussões sobre 

transdisciplinaridade. No artigo, entretanto, não se encontra uma diferenciação 

conceitual e epistemológica convincente entre a perspectiva transdisciplinar e 
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aquelas relacionadas às modalidades interdisciplinar e mesmo multidisciplinar. 

Assim, o uso preferencial que é feito de termos ligados à transdisciplinaridade dá 

margem a imprecisões, implicando o risco de uma extensão ainda maior da 

imprecisão que costuma acompanhar o termo interdisciplinaridade no campo da 

Ciência da Informação. 

Dumont e Bruno (2003) propõem uma reflexão sobre a oportunidade 

aberta, na contemporaneidade, à busca de diálogo com outras áreas pela Ciência da 

Informação, discutida como campo de conhecimento emergente, com características 

de transição. Os autores sugerem uma perspectiva de complementaridade dialógica 

entre racionalismo e relativismo na formulação e na busca de respostas às questões 

de cuja abordagem essa área participa, considerando que ela emerge em condições 

potenciais favoráveis de promoção do diálogo, ao compartilhar objetos de estudo 

com outras disciplinas. 

A discussão visita questões teóricas ligadas à reflexão sobre a 

transdisciplinaridade, ainda que uma menção direta ocorra somente ao se incluir o 

texto científico transdisciplinar (ou intertemático) entre as características do 

paradigma emergente na contemporaneidade. A interdisciplinaridade é mencionada 

com maior frequência, ora como característica típica — ou natural — da Ciência da 

Informação, ora ao se apontar a pertinência de sua participação em estudos que 

requerem destacada interdisciplinaridade. 

Os autores aplicam a metáfora dialógica tanto às perspectivas filosóficas 

abordadas — racionalismo/relativismo — quanto às relações entre áreas do 

conhecimento. Refere-se mais diretamente a este caso a “oportunidade de diálogo 

intertemático” aludida no título: a abordagem de um objeto de estudo pulverizado por 

todo o mapa das disciplinas e a possibilidade de fomentar o diálogo entre os corpos 

do saber dotariam a Ciência da Informação de “uma boa condição de promover e 

praticar a intertematicidade” (p. 34). Essa noção deriva das discussões de uma 

especialidade emergente chamada Socialização da Informação, onde é considerada 

“com maior poder de alcance em relação à dinâmica e flexibilidade dos processos 

informacionais do que a interdisciplinaridade” (p. 34, nota 14, trecho). 

Assim, os autores não apenas afirmam a interdisciplinaridade da área, 

mas também introduzem um elemento de conflito em sua abordagem, ao destacar o 

diálogo intertemático como caminho valioso a buscar. Talvez esse elemento possa 

mesmo contribuir para estabelecer pontes com a perspectiva transdisciplinar, que 
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remete à constituição do paradigma emergente. Mas essa questão fica a sugerir 

aprofundamentos e esclarecimentos capazes de articular a intertematicidade, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade numa compreensão mais ampla das 

possibilidades e das dificuldades de diálogo com as quais se depara a Ciência da 

Informação no panorama contemporâneo. 

Nesse contexto de possibilidades dialógicas, vale mencionar o trabalho do 

Grupo de Estudos Cognitivos em Ciência da Informação (GECCI), integrado por 

pesquisadores da Escola de Ciência da Informação da UFMG. O grupo assume 

como necessário um esforço de hibridização do conhecimento científico e explora 

conexões com teorizações sobre a cognição que apontam para um horizonte de 

investigação interdisciplinar e transdisciplinar, ao considerar o aprender humano um 

processo complexo e vivenciado a todo instante por seres que fundem dimensões 

individuais e sociais (BORGES et alii, 2003, 2004). Integrante do GECCI, Dumont 

(2006) busca entrelaçamentos entre o ato da leitura e os processos cognitivos, com 

vistas a contribuir para a consolidação de abordagens teóricas ainda incipientes da 

Ciência da Informação. Para tanto, articula complementaridades entre diversas 

áreas humanísticas (Letras, Educação, História, Comunicação e Sociologia), a partir 

do pensamento de Piaget, Gardner, Belkin, Shera, Vakkari, Barreto e outros, bem 

como de subsídios baseados numa associação das concepções cognitivistas de 

Morin e Maturana, entre as quais identifica significativos trespassamentos. 

Também Alvarenga (2003) aborda interfaces dos fenômenos cognitivos 

com a ciência da informação, numa discussão preliminar sobre componentes do 

processo de representação do conhecimento presentes em distintos momentos do 

percurso cognitivo-informacional e cuja consideração é necessária à teorização 

sobre arquivos e bibliotecas digitais. A autora vê a ciência cognitiva como apenas 

um dos novos campos interdisciplinares a lidar com os múltiplos ângulos implicados 

pela complexidade dos processos cognitivos. Menciona também a psicologia 

comportamental, a psicologia cognitiva e a sociologia do conhecimento — com 

especial destaque para o método hermenêutico —, cujas abordagens, igualmente 

fronteiriças aos interesses da ciência da informação, podem favorecer os estudos 

sobre os estágios anterior, simultâneo e posterior à inclusão de determinado item 

num sistema de informação. 
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A teoria do conceito é também citada como construção que lança pontes 

entre o universo da cognição e o mundo dos documentos, articulando, num território 

epistemológico interdisciplinar, conhecimentos de linguagem, psicologia cognitiva, 

comunicação e ciência da informação, para abarcar a representação, a comunicação 

e a preservação de conhecimentos. Nesse cenário de multiplicidade, a autora 

considera urgente o desenvolvimento de pesquisas transdisciplinares, que articulem 

essas diversas abordagens em iniciativas capazes de superar isolamentos 

indesejáveis e improdutivos, a fim de gerar resultados cientificamente valiosos e 

tecnologicamente úteis nos ambientes digitais vigentes agora e no futuro. 

Campos e Venâncio (2007) apresentam um panorama histórico e 

epistemológico das abordagens físicas, cognitivistas e emergentes presentes no 

campo da Ciência da Informação. Acompanham Wersig na opção pelo conceito de 

abordagem — em vez de “paradigma” —, caracterizada pela transdisciplinaridade, 

pela ênfase em um modelo ou esquema e pela focalização dos problemas práticos 

da área, das soluções adotadas e dos estudos empíricos. Os autores discutem as 

distintas conceituações de informação — da visão de “coisa” às noções mais fluidas, 

que incorporam aspectos sociais, comunicacionais, vivenciais e situacionais — e os 

distintos modos pelos quais os problemas práticos do campo foram tratados ou seus 

temas de pesquisa foram desenvolvidos, em cada abordagem, com base nos 

modelos adotados e nas conexões transdisciplinares realizadas. A discussão ilustra 

a abordagem física com os experimentos de Cranfield e passa pela virada 

cognitivista, com a abordagem que ensejou a proposição por Belkin dos estados 

anômalos do conhecimento, para chegar à virada pragmática e às abordagens 

emergentes, exemplificadas com a análise de domínio e a cognição situada. Uma é 

apontada como intrinsecamente transdisciplinar e a outra, como integrada. 

No caso da análise de domínio, a consideração dos aspectos sociais, 

históricos e epistemológicos das comunidades discursivas é apontada como forte 

característica. Linhas particulares surgem da modificação de métodos tradicionais — 

guias de literatura especializada, tesauros e classificações, estudos bibliométricos, 

pesquisa em indexação e recuperação de informação —, com base em estudos de 

linguagem, de gênero, históricos, epistemológicos e críticos capazes de determinar 

as especificidades dos novos domínios. Os autores mencionam a expectativa de 

Hjørland quanto a que as pesquisas fundamentadas em combinações dessas 
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abordagens contribuam para reforçar a identidade da área, produzir uma 

aproximação teoria/prática e promover exercícios de interdisciplinaridade.  

A descrição feita da cognição situada leva a supor que os autores não a 

considerariam menos “transdisciplinar”. Porém, não é explicado o que diferencia o 

qualificativo “integrada”. Em outro ponto, menciona-se que o final do artigo trará uma 

crítica ao tratamento precário dos conceitos “multidisciplinares” no campo da Ciência 

da Informação. Nas considerações finais, os autores de fato criticam a disparidade e 

a eventual falta de rigor dos conceitos usados no agregado diverso de problemas, 

soluções e modelos presente no campo. Porém, é à transdisciplinaridade que se 

referem, afirmando que ela é convertida, por vezes, numa “incorporação acrítica de 

teorias de outros campos, sem efetiva coerência ou entrosamento, ou mesmo sem 

uma saudável atitude de renovação” (p. 116). O termo volta a figurar na proposta de 

encaminhamento para a situação, referindo-se ao caráter evolucionário, sinóptico e 

transdisciplinar do trabalho com modelos e interconceitos preconizado por Wersig. 

Assim, os autores reconhecem necessárias tradução e fundamentação de 

conceitos no contexto discutido, que envolve integração de abordagens, 

diversificação metodológica e articulação dos problemas comuns e das soluções 

adotadas no campo, contemplando os aspectos sociais, históricos e epistemológicos 

vigentes nos diversos domínios. Com isso, aderem a sinalizações valiosas para a 

pesquisa na área. Contudo, a terminologia adotada com referência às modalidades 

de relações disciplinares parece envolver ambiguidades que é importante rever, para 

que as reflexões apresentadas alcancem ainda maior consistência epistemológica. 

Ao considerar implicações do debate sobre a modernidade, González de 

Gómez (1990) analisa questões referentes a aspectos da pesquisa na área. Em 

relação aos sistemas de recuperação da informação, discute sua legitimidade formal 

e sua eficácia técnico-normativa como atributos relativos a processos sociais de 

construção cognitivo-comunicacional. Nesse sentido, a comunicação interativa direta 

em diversos contextos e situações — incluindo produção de conhecimento científico, 

tecnológico, político, prático, artesanal etc. — constituiria, no campo fenomenológico 

dos estudos de informação, a base propedêutica e transdisciplinar sobre a qual 

seriam construídos novos conhecimentos, agora referentes à comunicação indireta e 

visando a potencializar funções informacionais e comunicacionais. 

Na discussão sobre novas tecnologias de comunicação e informação, a 

autora aponta o forte impacto de questões filosóficas e sociológicas referentes a 



 95

linguagem e cognição. Explorando caminhos assinalados pelo pensamento de 

Habermas, desloca a ênfase das tecnologias em si para suas relações com os 

quadros instituidores da instrumentalização. Identifica um dos problemas centrais 

não tanto no distanciamento entre ato de enunciação e produto semiótico-

informacional, pela via tecnológica, mas sim na ruptura das regras pragmáticas que 

constituem o contrato de direitos e obrigações recíprocos a observar nas práticas e 

ações de informação. A legitimidade destas pressupõe atenção à pragmática social 

da circulação da informação, sejam quais forem os meios tecnológicos. 

No tocante à modernização dos meios e à ampliação das alternativas, são 

apontados os dilemas de inclusão/exclusão historicamente produzidos pela própria 

modernidade para realização da equidade social: o capitalismo industrial restringe a 

alguns segmentos a efetivação da racionalidade "meios-fins", além de gerar políticas 

técnicas com impactos sociais e ambientais de dimensão global. O alargamento dos 

espaços de experimentação e transformação disponíveis ao conhecimento e à 

tecnologia ligados à informação depende da vontade dos quadros institucionais de 

construir um cenário de geração e acesso mais equitativo e democrático. 

A ênfase produtivista na informação científico-tecnológica não é 

diretamente criticada pela autora, mas o contexto da discussão proposta é 

condizente com uma relativização desse tipo de abordagem e sua integração numa 

perspectiva mais ampla. Rejeitando a ideia de informação como coisa ou essência, a 

autora busca uma abordagem mais aprofundada da contextualidade dos fenômenos 

de informação, capaz de contemplar os aspectos da existência social para além das 

primeiras abordagens cognitivistas. Por esse caminho, a identidade da Ciência da 

Informação seria definida não pela instituição de uma classe de fenômenos de 

informação como objeto de estudo, mas sim pela instauração de um ponto de vista 

capaz de organizar um domínio transdisciplinar com dimensões físicas, 

comunicacionais, cognitivas e sociais ou antropológicas. 

Assim, a autora privilegia uma perspectiva relacional entre a pragmática 

social da informação — ou meta-informação — e os mundos de vida, ação e 

conhecimento, com implicações para a construção de valores e sistemas de 

informação. As ações de segundo grau sobre a informação contemplariam as 

aplicações especializadas, mas não se reduziriam a essa perspectiva, envolvendo 

questões que vão muito além dos pacotes fechados fornecidos como produtos pela 

indústria da informação. 
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É no contexto de uma construção democrática ampla dos valores 

informacionais que a autora vê sentido para a pesquisa em Ciência da Informação 

no Brasil. Face à pressão por uma orientação voltada para a indústria da 

informação, ela sugere que a universidade seja um espaço aberto aos 

desdobramentos da informação, situando-se em campos de orientação 

interdisciplinar e transdisciplinar que ofereçam, por meio da pesquisa, oportunidades 

teóricas e instrumentais às definições alternativas de valor de informação, acolhendo 

as propostas dos múltiplos atores sociais. 

Retomando e aprofundando a abordagem feita no artigo anterior, 

González de Gómez (2003) propõe uma discussão sobre o escopo e a abrangência 

da Ciência da Informação, na perspectiva de uma ancoragem social da informação, 

cujo sentido é dado por ações de informação caracterizadas pelos estratos — ou 

dimensões — semântico-pragmático, metainformacional e infraestrutural. Discute as 

assimetrias e as interfaces desses estratos, detalhando as modalidades de ações de 

informação que os integram — mediadora, formativa, relacional — e suas 

respectivas subjetividades — funcional, heurística e articulatória —, contextualmente 

designadas na divisão social do trabalho, além de tecer considerações sobre os 

encaixes e enfeixamentos entre ações e regimes de informação. 

A autora aponta que os estratos e as modalidades das ações de 

informação estabelecem novas zonas de vizinhança e solidariedade entre a Ciência 

da Informação e outros conhecimentos. Mesmo historicamente, a construção do 

conhecimento disciplinar incluiu abertura interdisciplinar e transdisciplinar. Nas 

últimas décadas, intensificaram-se ainda mais os processos de hibridação, tradução 

e deslocamentos envolvendo migrações de dados, conceitos, argumentos, modelos 

teóricos e procedimentos metodológicos entre áreas do conhecimento, em encontros 

interdisciplinares que, muitas vezes, geram novas especialidades. Por outro lado, a 

demanda de conhecimentos científico-tecnológicos na abordagem de problemas nas 

zonas de ignorância, no contexto das atividades sociais, implica formas de 

articulação de saberes e práticas mais compatíveis com a transdisciplinaridade. 

O valor epistêmico foi progressivamente associado à representação 

político-institucional nesses processos, numa aproximação entre ciência e economia 

de mercado. Especialmente nas configurações científico-tecnológicas mais 

complexas surgidas no pós-guerra, agências de avaliação, fomento, regulação e 

fiscalização constituem poderes fáticos de demarcação, presentes num cenário de 
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conjugação da tendência endógena à interdisciplinaridade com a tendência 

exógena, movida por demandas respondidas por movimentos tais como a pesquisa 

orientada por problema ou por missão. 

Nesse contexto, a autora adota uma diferenciação entre programas de 

pesquisa e programas disciplinares, que seguem orientações e objetivos distintos: 

no primeiro caso, compete-se para definir o regime de verdade; no segundo, 

compete-se pela definição da sociedade, em cada domínio de intervenção. 

Entretanto, os dois tipos de programas partilham as dinâmicas e as regras do campo 

científico e implicam-se mutuamente, estabelecendo uma complexa ecologia de 

agentes, instituições, processos e produtos ligados ao conhecimento. 

A pós-graduação resultaria da combinação de um programa disciplinar, 

institucionalizador do domínio, com um programa de pesquisa interdisciplinar e 

transdisciplinar, orientado à descoberta e à inovação. Nesse contexto é que a 

Ciência da Informação estabeleceria compartilhamentos com diversas outras 

disciplinas, nas plurais dimensões que compõem a informação: narrativa, regulatória 

e estruturante, econômica e tecnológica. Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia 

são vistas como casos de um compartilhamento mais estreito, envolvendo pontos de 

vista distintos do mesmo campo de visão. Para a autora, esse contexto favoreceria o 

encontro transdisciplinar de saberes e sujeitos, articulando pontos de vista e 

enriquecendo o campo de visão, numa conjugação de questões e finalidades que 

exigirá reverter o distanciamento das subjetividades sociais e epistêmicas, cuja 

dispersão por entre os estratos e modalidades das ações e práticas de informação 

produz insuficiências lamentáveis, em termos de participação na definição dos 

regimes de informação. 

Em caráter complementar, é importante mencionar a discussão de 

González de Gómez (2004) sobre a necessidade e as possibilidades de 

reformulação de dispositivos de informação ligadas à crescente convergência entre 

as tecnologias culturais e de reprodução e as tecnologias digitais. Esse contexto de 

mudanças é considerado comparável àquele em que ficam inseridos os conceitos e 

abordagens sobre informação e comunicação quando, mesmo de forma não causal, 

muda a relação entre os usos da linguagem e as mediações tecnológicas desses 

usos. No contexto em questão, a desativação de constrangimentos físicos das ações 

de transferência de informação dá destaque a outros problemas e possibilidades de 

recuperação e busca de informação. A autora aborda o problema considerando a 
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comunicação de informação entre diferentes comunidades de interlocução, tomando 

a comunicação multicultural como caso possivelmente paradigmático e indagando 

sobre os usos metafóricos da linguagem como novas categorias de entendimento e 

descrição das ações de informação. Retomando reflexões apresentadas em outros 

trabalhos (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2000), a autora relaciona essa abordagem à 

reflexão sobre iniciativas ligadas à comunicação em projetos interdisciplinares e 

transdisciplinares. Menciona ainda outro caminho teórico possível, ligado à noção de 

diáspora e seguido por Almeida Filho (2000), em artigo aqui referenciado. Parece-

nos haver também uma possibilidade de diálogo com a perspectiva proposta por 

Jacob e Albrechtsen (1999). 

Em outra discussão relevante, González de Gómez (2005) aborda as 

formas de racionalidade ligadas à vinculação dos conhecimentos. O ponto central do 

artigo é a organização do conhecimento, entendida como modo pelo qual se 

relacionam e diferenciam-se os conhecimentos nas práticas de produção e uso. A 

história recente da paulatina fragilização das fronteiras disciplinares enseja uma 

reflexão sobre as oportunidades abertas pela crise do modelo clássico de ciência. A 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são apresentadas como parte de um 

grande movimento histórico-social que coloca em tela o questionamento 

interrelacionado de princípios epistemológicos e políticas epistemológicas, ligadas à 

tradição de controle externo da atividade investigativa. Abre-se espaço a uma 

discussão fundamental e fundamentada de se estamos frente a um cenário de mera 

transição entre regimes de conhecimento já instituídos ou de uma verdadeira 

mudança paradigmática. Nesse contexto, a autora introduz os conceitos de razão 

mediada (linear) e razão leve (reflexiva, labiríntica, rizomática, reticular), ao discutir 

possíveis modelos de racionalidade que contribuam na busca de caminhos frutíferos 

para o enfrentamento dos desafios epistemológicos e políticos apontados. 

As contribuições apresentadas nesta seção compõem um rico panorama 

teórico, no qual parece se destacar um interesse particular por duas temáticas, 

articuladas com a discussão da transdisciplinaridade: de um lado, os estudos sobre 

cognição, abordados por vários dos autores citados; de outro lado, as abordagens 

filosóficas da comunicação, presentes especialmente nos trabalhos de González de 

Gómez. Igualmente desafiadores, esses dois horizontes temáticos podem propiciar 

longas jornadas de exploração e de debate teóricos, em rumos assinalados pelas 

perspectivas cognitiva e social da Ciência da Informação. 
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4  METODOLOGIA 
 
 

‘Cheshire Puss’, she began, [...] ‘Would you tell me, please, which way I 
ought to go from here?’ 
‘That depends a good deal on where you want to get to,’ said the Cat. 
‘I don’t much care where’ – said Alice. 
‘Then it doesn’t matter which way you go’, said the Cat. 
‘ – so long as I get somewhere’, Alice added as an explanation. 
‘Oh, you’re sure to do that’, said the Cat, ‘if you only walk long enough.’ 

                                                                                             Lewis Carroll 
 

 

Neste capítulo, apresentamos a fundamentação metodológica e 

discutimos o percurso seguido no desenvolvimento da investigação, contemplando a 

revisão bibliográfica, a delimitação do objeto, a articulação das estratégias 

quantitativas e qualitativas e as potencialidades da abordagem realizada. 

 

4.1  Fundamentação metodológica 

Para alcançar consistência na definição do percurso metodológico a 

seguir, foi necessário considerar o cenário complexo que caracteriza a pesquisa em 

Ciências Sociais. Particularmente no caso do nosso tema, é importante uma escolha 

judiciosa do paradigma de investigação ao qual filiar a pesquisa. Alves-Mazzotti 

(1996, 1999) descreve o panorama atual em termos dos três paradigmas que 

substituíram o positivismo lógico: pós-positivismo, teoria crítica e construtivismo 

social. Entendendo esses paradigmas mais como modelos concorrentes de 

investigação, procuramos embasar a orientação metodológica assumida nesta 

pesquisa a partir de uma sucinta caracterização das três possibilidades e de um 

maior detalhamento da opção adotada. 

O pós-positivismo é caracterizado pela ênfase na prescrição de uma 

única forma considerada válida para a produção de conhecimento confiável: o 

método científico, entendido como procedimento de geração de teorias programadas 

para fornecer explicações gerais de relações causais descobertas por meio da 

construção e da unificação de modelos, obtidos, por sua vez, via formulação e teste 

— experimental ou quasi-experimental — de hipóteses estabelecidas de modo 

apriorístico. 
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A teoria crítica propõe dupla abordagem crítica: de um lado, buscar a 

consistência lógica entre argumentos, procedimentos e linguagem, por meio de uma 

definição e uma análise rigorosas do método e da argumentação, incluindo o 

raciocínio teórico e os procedimentos de seleção, coleta e avaliação de dados. De 

outro lado, levando em conta que regras e padrões da metodologia científica são 

construções de caráter histórico, buscar o desvelamento e o debate dos valores 

sociais e das relações políticas específicas que constituem os alicerces dessa 

construção e que são frequentemente ocultados sob grossas camadas de um 

“material” constituído pelos rituais e pelo discurso da ciência. 

O construtivismo social recebe forte influência da fenomenologia e do 

relativismo. Da fenomenologia, herda a ênfase dada à intencionalidade dos atos 

humanos e à percepção de mundo dos sujeitos na construção das teorias. Estas 

visam a uma compreensão do fenômeno social estudado e devem, portanto, lidar 

com a emergência de indícios referentes às múltiplas realidades percebidas pelos 

atores, que ocorre ao longo do processo investigativo. Daí decorre a opção pelo 

processo de geração contextual das teorias, em vez da adoção de teorias geradas a 

priori. Do relativismo, vem a herança ligada à negação do critério da objetividade — 

pressuposto de existência de uma única perspectiva verdadeira de dado fenômeno 

— e sua substituição pela busca de imparcialidade: o pesquisador deve se esforçar 

para contemplar de forma justa, equilibrada e não-excludente os indícios oriundos 

das múltiplas perspectivas de realidade que se manifestam. 

Este último paradigma recebe também outras denominações, tais como 

“construtivismo”, “pesquisa naturalista” ou, ainda, “naturalismo”. Alves-Mazzotti 

(1999) propõe adotar a denominação construtivismo social, para evitar confusões 

com o naturalismo inglês do século 19 ou com as teorias construtivistas da 

aprendizagem e do desenvolvimento. Guba e Lincoln (1987, 1994), que estão entre 

os principais divulgadores desse paradigma e inicialmente preferiam expressões tais 

como “naturalismo” e “paradigma naturalista”, também passaram a usar a 

denominação “construtivismo” e outros termos dela derivados. 

Na discussão subsequente, caracterizaremos em detalhe o paradigma 

construtivista, a fim de mostrá-lo como a opção mais adequada à nossa 

investigação. Em vista das variações terminológicas aludidas, é importante destacar 

que, mesmo Guba e Lincoln (1987) ainda adotando a denominação “paradigma 

naturalista” na obra usada como principal referência dessa discussão, nós 
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tomaremos a liberdade de adaptar a nomenclatura, acompanhando a preferência 

subsequente dos autores pela expressão “construtivismo” e termos derivados. 

Apenas quando nos reportarmos às contribuições de Alves-Mazzotti (1999), é que 

falaremos em construtivismo social. 

 

4.1.1  O paradigma construtivista de investigação social 

Guba e Lincoln (1987) fazem referência a uma série de paradigmas 

utilizados em diversas áreas de investigação. Entre os dois mais frequentes no 

campo da investigação social — “científico” e “construtivista” — apontam este 

segundo como mais vantajoso em uma série de aspectos. É importante esclarecer a 

aparente disparidade entre a classificação diádica de Guba e Lincoln — paradigmas 

científico e construtivista — e a classificação triádica de Alves-Mazzotti —  

paradigmas pós-positivista, teórico-crítico e construtivista social. Alves-Mazzotti 

(1996) refere-se à visão de Guba, expressa em texto de 1990, de que os pós-

positivistas e os teórico-críticos parecem julgar possível algum tipo de acomodação 

entre seus paradigmas. Os construtivistas, ao contrário, consideram os pressupostos 

de seu paradigma incompatíveis com os dos outros dois e imprescindíveis à total 

substituição do positivista, cujas graves falhas não permitiriam uma mera troca de 

roupagem. Concluímos, assim, que Guba engloba pós-positivismo e teoria crítica 

naquilo que ele denomina “paradigma científico” e considera pouco adequado à 

investigação na área humana e social. Em outra abordagem, Guba e Lincoln (1994) 

reconhecem certa possibilidade de aproximação entre os paradigma construtivista e 

teórico-crítico, no tocante ao questionamento feito por ambos da separabilidade dos 

aspectos ontológico e epistemológico. 

A discussão feita nesta seção tomará por base principalmente a 

classificação diádica, que parece suficiente para destacar as principais 

características do paradigma adotado nesta pesquisa e possibilita a apreciar a 

recomendação de Guba e Lincoln (1987) sobre a importância de tomar como critério 

de escolha o melhor ajuste entre os pressupostos e posturas do paradigma e o 

fenômeno a ser estudado ou avaliado. Esses autores discutem a questão 

contrastando as visões do cientista e do construtivista. 
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4.1.1.1  Pressupostos característicos dos paradigmas 

Em termos gerais, Guba e Lincoln (1987) contrapõem, agrupados em três 

categorias, os pressupostos dos praticantes dos paradigmas científico e 

construtivista. Quanto à visão da realidade, o cientista tem o mundo como série 

fragmentável de entidades reais, descritíveis por variáveis, e de processos fixos, 

representáveis por funções matemáticas e outras interrelações, tudo constituindo a 

descrição de fenômenos convergentes para a única verdade; o construtivista, ao 

contrário, vê os fenômenos do mundo mais como divergentes e percebe como 

igualmente importantes, intrinsecamente relacionadas e complementares — como 

as camadas de uma cebola — as múltiplas perspectivas de realidade cujo estudo 

compreensivo e interrelacionado leva a modelos da “verdade”. 

Quanto ao caráter da relação pesquisador-objeto, o cientista assume 

que o estudo do fenômeno será independente da influência do pesquisador, a quem 

cabem cuidados (contraditoriamente baseados no senso comum) para que isso 

ocorra; o construtivista, ao contrário, assume que o investigador estuda os 

fenômenos de forma interrelacionada, sendo infrutífero pretender desconsiderar as 

percepções de quem colhe os dados e as consequências destas sobre a 

informação. O dualismo sujeito-objeto é suposição razoável nas investigações de 

sistemas fechados (comuns em Química e Física), mas não nas que envolvem 

pessoas, quando há reflexos de fatores como fadiga e preconceitos, mesmo na 

elaboração e na interpretação de resultados de questionários. 

Quanto à natureza das declarações de verdade, o cientista considera 

possível a produção de generalizações e focaliza a pesquisa nas semelhanças, 

pretendendo gerar uma base de conhecimento nomotética;1 o construtivista evita 

generalizações e lança mão de hipóteses de trabalho, atém-se mais às diferenças, 

na caracterização de contextos distintos, e considera mais complexa a questão da 

transferibilidade de descrições entre situações, levando a uma base de 

conhecimento idiográfica.2 

                                                 
1 Nomotético: diz-se de método ou disciplina que formula ou trata de leis gerais para o 
entendimento de determinado evento, circunstância ou objeto (HOUAISS; VILLAR, 2001). 
2 Idiográfico: diz-se de método de conhecimento científico ou de disciplina que trata de fatos 
considerados individualmente (HOUAISS; VILLAR, 2001). 
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Conforme Alves-Mazzotti (1996), Guba resumiu do seguinte modo, em 

1990 — ressaltando serem as suas construções a respeito — essas mesmas três 

categorias de pressupostos do construtivismo social (nos termos da autora): 

1. ontologia relativista — decorrente da visão de subdeterminação da teoria: 

considera não haver um processo fundamental que determine nem a veracidade 

nem a superioridade de uma teoria, implicando a necessidade de reconhecer que 

as realidades existem sob a forma de múltiplas construções mentais, locais e 

específicas, fundadas na experiência social de quem as formula; 

2. epistemologia subjetivista — decorrente da visão de que as realidades existem 

apenas nas mentes dos sujeitos: vê na subjetividade a única forma de fazer vir à 

luz as construções mantidas pelos indivíduos, em investigações cujos resultados 

são sempre criados pela interação pesquisador-pesquisado; 

3. metodologia hermenêutico-dialética, na qual as construções individuais são 

provocadas e refinadas por meio da hermenêutica e do confronto dialético, com o 

objetivo de gerar uma ou mais elaborações caracterizadas por um significativo 

consenso entre os respondentes. 

 

4.1.1.2  Posturas derivadas dos paradigmas 

Entre as posturas metodológicas típicas do paradigma construtivista, 

conforme descritas por Guba e Lincoln (1987), destacamos aqui as mais importantes 

para compreender a adequação desse paradigma ao objeto de investigação 

proposto. É importante entender que os autores insistem em que há 

incompatibilidade apenas entre os conjuntos de pressupostos dos paradigmas. No 

tocante às posturas, eles aconselham moderação na busca de balanceamento, 

sempre com os olhos postos no objeto de estudo. Novamente aqui, os próprios 

autores apresentam, de forma contrastiva, os pares de posturas derivadas dos dois 

paradigmas, referindo-se sempre ao cientista e ao construtivista. Isso facilita a 

percepção de como essas posturas podem complementar-se na composição de uma 

metodologia que propicie uma rica visão de abertura na reflexão sobre as questões 

de áreas tais como a Ciência da Informação, nas quais aspectos técnicos e 

humanístico-sociais entrelaçam-se de modo tão imbricado. 

O propósito da pesquisa, para o cientista, é a verificação de hipóteses 

especificadas a priori; para o construtivista, é a descoberta de elementos de 
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introspecção não incluídos em teorias existentes. Essas duas abordagens 

apresentam diferenças e importância suficientemente grandes para não serem 

relegadas a estágios isolados da pesquisa, sendo vantajoso buscar intercalação e 

intermediação entre elas. 

A perspectiva típica dos cientistas é reducionista (estrutural, focalizada, 

singular), enquadrando a pesquisa entre os limites das restrições impostas às 

condições prévias e aos resultados; a dos construtivistas é expansionista (aberta, 

exploratória, complexa), buscando descrições e entendimentos que reflitam a 

complexidade dos fenômenos, pela reunião de insights sobre o campo estudado. 

Quanto aos tipos de conhecimento utilizados, os cientistas restringem-

se ao conhecimento proposicional, ligado à forma e ao sentido denotativo da 

linguagem; os construtivistas valorizam também os conhecimentos conotativo e 

tácito na geração da teoria, em vista do conteúdo comunicativo que encerram. 

Quanto à origem da teoria, o cientista valoriza a geração a priori da 

teoria e sua posterior verificação, enquanto o construtivista admite a geração 

contextual da teoria e o exame do contexto como fonte desta. 

No tocante às técnicas preferidas, não há — nem deve haver — uma 

divisão rígida. Em geral, os cientistas preferem os métodos quantitativos, o que 

provavelmente decorre da ênfase do paradigma científico no controle e na 

verificação, ligados a definições a priori de variáveis e à utilização de métodos de 

medida e tratamentos estatísticos; os construtivistas inclinam-se mais para os 

métodos qualitativos, devido a razões que incluem o fato de eles focalizarem melhor 

os conceitos e as características que, estando ainda por descobrir, não podem ser 

especificados de antemão. 

Em relação aos critérios de qualidade, o cientista decide o que é ou 

não uma boa pesquisa por meio de critérios que traduzem o rigor (objetividade, 

confiabilidade, validade interna) e produzem experimentos de projeto elegante e 

extensão limitada; o construtivista prefere critérios ligados à relevância, que 

favorecem a consideração da dimensão humana do fenômeno. Também aqui, 

extremismos são prejudiciais. 

Quanto ao momento da especificação das regras de coleta e análise 

dos dados, os cientistas fazem-no antes da pesquisa, acreditando que isso 

aumente a objetividade; os construtivistas não têm a possibilidade de desenvolver 

formulações apriorísticas, pois os dados têm de ser unificados e categorizados pós-
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prova, segundo regras definidas e aplicadas nessa fase da pesquisa, num processo 

possivelmente menos rigoroso, mas certamente mais flexível. 

O plano de investigação deve ser concebido, na pesquisa científica, de 

modo pré-ordenado (antes da prova) e não modificável posteriormente (fixo), para 

garantia do significado na interpretação dos resultados; na pesquisa construtivista, 

o plano é emergente e variável, podendo ser especificado previamente apenas de 

forma incompleta, já que o detalhamento imporia restrições antitéticas à postura e ao 

propósito do pesquisador. Os autores recomendam a valorização do segundo tipo e 

a utilização do primeiro apenas em situações nas quais haja possibilidade de 

levantar hipóteses muito específicas. 

O estilo de testagem de hipóteses, no paradigma científico, é 

intervencionista, restringindo a explicação das descobertas às variáveis previamente 

definidas, com a vantagem do rigor e a desvantagem da perda de relevância; no 

construtivista, o estilo é não-intervencionista, com a valorização dos chamados 

experimentos naturais e a preferência da relevância ao rigor. 

 

4.1.2  Opção pelo paradigma socioconstrutivista 

A caracterização apresentada indica a maior aproximação do paradigma 

socioconstrutivista com os debates ligados à interdisciplinaridade e à 

transdisciplinaridade, além da possibilidade de adoção de estratégias metodológicas 

flexíveis, que aceitam articulações qualiquantitativas e admitem construções teórico-

metodológicas realizadas ao longo do percurso. Essa flexibilidade é necessária tanto 

à abordagem dos aspectos desafiadores do tema investigado quanto aos esforços 

de readequação e reformulação do próprio olhar sobre o tema e sobre a área que o 

pesquisador se viu instado a realizar. 

Por tais razões, consideramos os pressupostos característicos do 

paradigma socioconstrutivista de investigação social aqueles que mais se adéquam 

ao tema da pesquisa apresentada nesta tese, contemplando os debates sobre 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no contexto brasileiro da Ciência da 

Informação. Desse modo, optamos por inscrever nossa abordagem no paradigma 

socioconstrutivista, uma vez que ele admite a abertura ontológica, epistemológica e 

metodológica necessária ao envolvimento com as abordagens teóricas ligadas aos 

debates sobre o tema investigado. 
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4.2  A revisão da literatura 

A revisão da literatura apresentada no capítulo de fundamentação teórica 

buscou contemplar um conjunto de textos de expressiva relevância histórica e 

teórica sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. No contexto das 

discussões teóricas e epistemológicas de caráter geral, a seleção reuniu referências 

de alguns dos autores mais destacados nos cenários internacional e brasileiro. No 

contexto específico da Ciência da Informação, a seleção de material visou a uma 

breve contextualização internacional e à apresentação de um panorama das 

discussões sobre o tema no âmbito brasileiro. 

Na contextualização internacional, uma revisão de textos frequentemente 

citados na área sobre os temas em investigação foi articulada a uma busca na base 

de dados do Annual Review of Information Science and Technology (ARIST), no 

período de cobertura 2002-2009, disponível por meio do Portal de Periódicos da 

CAPES. A revisão de âmbito nacional abrangeu as últimas quatro décadas e foi 

constituída com base em artigos de periódicos. Para sua operacionalização, foi 

imprescindível o recurso inicial à base de dados PERI,3 da Biblioteca da Escola de 

Ciência da Informação da UFMG, e, na etapa final, especialmente, à base de dados 

BRAPCI,4 do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade 

Federal do Paraná. Ambas indexam artigos de periódicos brasileiros de Ciência da 

Informação e a PERI também inclui anais de eventos nacionais da área. 

No processo de busca inicial, restrita ao gênero artigo, foram recuperados 

aproximadamente 200 itens referentes à interdisciplinaridade e 30 itens referentes à 

transdisciplinaridade, conforme indicado nos campos referenciais, com datas de 

publicação estendendo-se de 1972 a 2009. Ao estabelecer o ano de 2009 como 

limite temporal, visamos a poder contar com a estabilidade do material indexado, 

evitando uma variabilidade imposta pelo processo de alimentação da base de dados. 

Na seleção final, esse conjunto de itens foi ainda filtrado, com base em 

quatro critérios: 1) filiação dos autores a instituições brasileiras ligadas à área de 

Ciência da Informação; 2) publicação em periódicos dos estratos A2,5 B1, B2 e B3 

da classificação Qualis, da CAPES,6 para o ano-base 2008; 3) inserção específica 

                                                 
3 Endereço eletrônico: <http://bases.eci.ufmg.br/> 
4 Endereço eletrônico: <http://www.brapci.ufpr.br/> 
5 Não foram encontrados periódicos do estrato A1 na amostra inicial. 
6 Endereço eletrônico: <http://qualis.capes.gov.br/webqualis/>. Acesso em: 15 nov. 2010. 



 107

da discussão no campo da Ciência da Informação; 4) pertinência das considerações 

apresentadas ao debate epistemológico. Os aspectos 3 e 4 foram avaliados por 

meio de uma pré-análise dos campos título, palavras-chave e resumo e de uma 

análise complementar do conteúdo dos artigos, de modo a assegurar uma 

consistência aceitável. 

Ao final da seleção, foram incluídos no referencial teórico 13 artigos sobre 

interdisciplinaridade e 7 artigos sobre transdisciplinaridade, publicados entre 1990 e 

2009, nos seguintes periódicos: Ciência da Informação, Perspectivas em Ciência da 

Informação (A2); Informação & Sociedade (B1); Datagramazero, Encontros Bibli, 

Transinformação (B2); Comunicação & Informação, Informação & Informação (B3). 

Frente aos atuais 8.000 itens da BRAPCI,7 o número de artigos selecionados 

sinaliza que a produção teórica brasileira sobre os dois temas é ainda bastante 

modesta. Por isso, de modo a ampliar a visão das contribuições dos pesquisadores 

em pauta, foram também referenciados, em caráter complementar, outros textos de 

sua autoria, sobre temas correlatos, com os quais tivemos contato ao longo do 

processo investigativo. A inclusão desses materiais deu-se nos casos em que eles 

foram julgados valiosos à composição do referencial teórico. 

A etapa metodológica subsequente foi a delimitação do objeto de 

pesquisa e do corpus empírico, a partir de uma pré-análise do universo empírico 

constituído pelos 689 artigos apresentados no ENANCIB no período 2003-2008. 

 

4.3  Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no 

       ENANCIB: o objeto de pesquisa 

Esta investigação visa a contribuir para os debates sobre o estatuto 

epistemológico da Ciência da Informação e para uma melhor apreciação das 

construções teóricas referentes à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade no 

contexto brasileiro da pesquisa na área. Diversos aspectos relativos a esses temas 

evidenciam-se importantes para sua ampla compreensão, sendo, portanto, elegíveis 

para fins de investigação: as publicações brasileiras; os pesquisadores e suas 

pesquisas; as organizações de cunho interdisciplinar e transdisciplinar e seus 

enfoques; as agências oficiais de avaliação e fomento da pesquisa e da pós-

                                                 
7 Em 11/12/2010, a BRAPCI registrava 8035 textos de gêneros diversificados. 
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graduação. Como a abordagem de todos esses aspectos seria algo amplo demais 

como escopo de uma única investigação, e considerando o fato de outras pesquisas 

do mesmo Programa também abordarem aspectos dessa temática,8 optamos por 

um recorte que contempla parcialmente os dois primeiros aspectos mencionados. 

                                                

Assim, nesta tese, tomamos como objeto de investigação o discurso 

sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade explícito nos artigos apresentados 

no âmbito do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), 

entre os anos 2003 e 2005. Desse modo, buscamos trabalhar com um conjunto de 

publicações representativo da pesquisa realizada na área como um todo, no 

contexto brasileiro, e que apresenta um caráter “fechado”, no sentido de conter um 

número definido — e suficientemente amplo — de publicações do tipo artigo 

científico, abrangendo temáticas que estão entre as mais significativas para a área. 

De um lado, isso torna possível identificar questões, problemas e tendências de 

caráter temático relevantes no contexto da área como um todo, no Brasil. De outro 

lado, a existência de um microcosmo de pesquisadores ligados a essas publicações, 

na condição de autores, dá margem à identificação de relações significativas entre 

eles e de formas de ação às quais se vinculam, individual ou coletivamente. Essa 

possibilidade contribui para a melhor compreensão de eventuais padrões teóricos e 

pragmáticos presentes no campo brasileiro da Ciência da Informação, em torno da 

temática investigada na tese e desse universo de trabalhos e autores. 

Também contribuem para justificar a opção pelo ENANCIB as aspirações 

associadas, pelas representações da comunidade brasileira da área, à criação e à 

manutenção de tal fórum de pesquisa e debate. A esse respeito, Marteleto e Lara 

(2008) destacam o evento como uma importante atividade da ANCIB, em seu papel 

de sociedade científica, para garantir adequado espaço de expressão e discussão 

às questões políticas, científicas e epistemológicas geradas pela atividade de pós-

graduação, refletindo o estado da arte da pesquisa da área em nosso país. A 

itinerância pelas instituições que abrigam os PPGCIs e a tendência consistente de 

ampliação do número de trabalhos publicados nos anais do evento, conforme se 

observa no QUADRO 2, indicam a expressividade que o ENANCIB assumiu, ao 

longo de uma década e meia de história. 

 
8 Por exemplo, as teses de Aleixina Andalécio e Lucinéia Bicalho — PPGCI/UFMG, 2009. 
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Assim, por sua potencial representatividade é que o ENANCIB foi 

escolhido como fonte do material empírico investigado nesta tese. Entretanto, mais 

do que tomar as aspirações associadas ao evento como ponto pacífico e expressão 

da realidade, cabe tomá-las como ponto de partida, para um cotejo com aspectos, 

facetas e indícios de realidades perceptíveis por meio da análise dos artigos, 

tomados como valiosos registros referentes a processos em curso no âmbito 

brasileiro da Ciência da Informação. 

O período do ENANCIB focalizado na pesquisa abrange da quinta à nona 

edições do evento, realizadas entre os anos de 2003 e 2008, com exceção de 2004. 

A opção de não incluir as quatro primeiras edições (1994, 1995, 1997, 2000) teve 

duas motivações. A primeira delas diz respeito às três primeiras edições e decorre 

da verificação, por meio de uma vistoria global dos anais, de que eram ainda raras, 

naquele período, as discussões sobre questões teórico-epistemológicas da área, 

especialmente a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. 

 

QUADRO 2 

Dados históricos gerais sobre o ENANCIB 

ENANCIB Ano Instituição Cidade Trabalhos 

I 1994 UFMG Belo Horizonte 23 (i) 9 

II 1995 PUCCAMP Campinas 56 (i) 

III 1997 IBICT/UFRJ Rio de Janeiro 135 (i) 

IV 2000 UnB Brasília ~250 (i) (ii) 
10 

V 2003 UFMG Belo Horizonte 139 (ii) 

VI 2005 UFSC Florianópolis ~125 (ii) 11 

VII 2006 UNESP Marília ~110 (i) (ii) 
12 
)VIII 2007 UFBA Salvador 170 (ii  
13IX 2008 USP São Paulo 151 (ii)  

X 2009 UFPB João Pessoa 155 (ii) 

Fonte: síto da ANCIB (i), anais eletrônicos dos ENANCIBs (ii) 

                                                 
9 No web-sítio da ANCIB, é esclarecido que nem todos os trabalhos apresentados constam dos anais. 
Disponível em: <http://www.ancib.org.br/enancib/historico-do-enancib/>. Acesso em: 25 jun. 2010. 
10 O número parece aproximado: nos anais, 24 palestras e 198 trabalhos totalizam 222 contribuições. 
11 O número parece aproximado: os anais registram 122 trabalhos. 
12 O número parece aproximado: os anais registram 107 trabalhos. 
13 Como foram considerados exclusivamente artigos apresentados em GTs, o levantamento não inclui 
os trabalhos que integraram os Debates sobre Museologia e Patrimônio, realizados em 2008. 
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Quanto a esse aspecto, vale destacar uma comparação quantitativa 

global mais precisa que foi possível realizar, com a aplicação de recursos de busca 

automática aos anais publicados digitalmente, abrangendo o período entre 2000 — 

início do uso desse formato — e 2008. Na TAB. 1, registra-se o número de 

ocorrências dos termos interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e variações nos 

anais de cada edição. Esses conjuntos de termos são resumidamente denotados 

como INTER e TRANS. 

 

TABELA 1 

Ocorrências de termos INTER e TRANS em anais do ENANCB 

ENANCIB Ano 
Termos 
INTER 

Termos 
TRANS 

IV 2000 44 7 

V 2003 219 121 

VI 2005 216 12 

VII 2006 325 29 

VIII 2007 460 51 

IX 2008 431 63 

 

Nota-se que o número de ocorrências dos termos INTER nos anais do IV 

ENANCIB (2000) é substancialmente inferior ao verificado no período 2003-2008. 

Também as ocorrências dos termos TRANS apresentam número inferior, 

notadamente se comparadas às do evento de 2003, mas também em relação às 

edições subsequentes. A edição de 2003 apresenta, certamente, um salto 

quantitativo atípico, provavelmente devido ao estímulo ligado à inserção da 

transdisciplinaridade no tema do evento. Ainda assim, percebe-se uma tendência de 

crescimento quantitativo consistente, nas edições subsequentes, partindo de um 

patamar que é quase o dobro do verificado no evento de 2000. 

Esses dados corroboram a avaliação obtida com a vistoria dos anais das 

três primeiras edições, mostrando que a abordagem dos dois temas teóricos 

focalizados nesta tese passou a um patamar diferenciado a partir do ENANCIB de 

2003. Isso é evidenciado mais nitidamente pelas contagens de ocorrências 

referentes à interdisciplinaridade. A evidência de que tais ocorrências passaram a 

ser bem mais expressivas, a partir de 2003, justifica a opção de não incluir na 

pesquisa as edições anteriores a esse ano. 
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No entanto, ainda foi necessário lidar como o fato de a quarta edição do 

ENANCIB ter representado um marco histórico importante, num aspecto significativo 

para a temática investigada: o GT de Epistemologia da Ciência da Informação (então 

GT8) funcionou pela primeira vez nessa edição, conforme o histórico disponível no 

sítio-internet da ANCIB.14 Foi também a partir dessa edição que os anais passaram 

ao formato eletrônico, possibilitando o uso de recursos de busca automática. Uma 

verificação adicional realizada exatamente com esses recursos reitera a percepção 

de que a abordagem dos nossos temas de interesse parecia ainda estar em vias de 

conquistar um destaque mais significativo. 

A TAB. 2 traz registro do número de textos com ocorrências dos termos 

INTER e TRANS no IV ENANCIB, ordenados por frequência. Os termos constam de 

30 textos dentre as 24 palestras e os 198 trabalhos apresentados no evento,15 com 

coocorrências em quatro deles. 

 
TABELA 2 

Ocorrência de termos INTER e TRANS nos trabalhos do IV ENANCIB 
 

Termos INTER Termos TRANS 
Frequência 

Textos % Textos % 

1 20 71,4 5 83,3 

2 3 10,7 1 16,7 

3 4 14,3 — — 

4 — — — — 

5 — — — — 

6 1 3,6 — — 

TOTAL 28 100,0 6 100,0 

 

Verifica-se que a grande maioria dos textos apresenta apenas uma 

ocorrência dos termos de interesse, em ambos os casos. Dentre aqueles poucos a 

ultrapassar esse patamar, apenas um registra 6 ocorrências, autorizando alguma 

expectativa de aprofundamento.16 17 Entretanto, esse raciocínio qualiquantitativo 

                                                 
14 Disponível em: <http://www.ancib.org.br/enancib/historico-do-enancib/>. Acesso em: 01 maio 2010. 
15 O histórico publicado no sítio-web da ANCIB traz menção a um total de 250 trabalhos. 
16 A abordagem mais intensa é encontrada na palestra “Metodologia da Pesquisa no Campo da 
Ciência da Informação”, de Maria Nélida González de Gómez, que foi adaptada para publicação na 
forma de artigo (Revista de Biblioteconomia de Brasília, v. 23/24, n.3, p. 333-346, especial 
1999/2000). A autora propõe a noção de que a Ciência da Informação possui um caráter 
poliepistemológico, mais do que interdisciplinar ou multidisciplinar. A noção alcançou uma 
repercussão significativa, sendo citada em artigos posteriores do ENANCIB e em outras publicações. 
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deve ser aplicado com parcimônia ao IV ENANCIB. A razão é que os anais não 

apresentam padronização homogênea: a publicação contém resumos ou resumos 

expandidos das 24 palestras, com extensão variando de 1 a 32 páginas (média de 

10 páginas), e resumos dos 198 trabalhos, com extensão variando de 1 parágrafo 

médio a 2 páginas. Essa característica dificulta a comparação qualitativa dos textos 

tanto entre si quanto com aqueles que compõem os anais dos eventos posteriores. 

A forma de comparação possibilitada pela homogeneidade de formato 

está na base da segunda motivação para a opção de não incluir as quatro primeiras 

edições do ENANCIB em nossa pesquisa. A partir de 2003, os anais passaram a ser 

publicados com os textos completos dos trabalhos apresentados. Esse novo padrão 

possibilita uma análise direta dos artigos muito mais consistente e estabelece maior 

comparabilidade entre esses documentos em todas as edições do período 2003-

2008, abordado na pesquisa. 

Assim, a escolha do período 2003-2008 tomou por base a expectativa de 

que a abordagem dos temas interdisciplinaridade e transdisciplinaridade já se 

encontrasse em um curso de intensificação mais consistente, juntamente com a 

disponibilidade dos anais em suporte eletrônico e com uma padronização de formato 

que possibilita maior comparabilidade. Por sua vez, a não inclusão do X ENANCIB 

(2009) nesse conjunto deveu-se a uma razão de caráter prático: o trabalho de 

levantamento e análise preliminar dos dados foi realizado antes de ficarem 

disponíveis os anais dessa edição. 

Outro aspecto importante de esclarecer, quanto às opções metodológicas, 

é a forma pela qual agrupamos os artigos analisados. Foi necessário contornar a 

seguinte dificuldade: os Grupos de Trabalho (GTs) passaram por mudanças, em 

termos de número e nomes, no período 2003-2008, como resultado de propostas da 

direção da ANCIB e de sugestões dos participantes. Como a ausência de 

homogeneidade impossibilitava obedecer aos agrupamentos originais, foi necessário 

proceder a um reagrupamento temático do material. 

Para tanto, foram identificadas onze áreas temáticas às quais se 

vincularam os GTs que funcionaram ao longo do período estudado. A 

correspondência entre GTs e áreas temáticas foi o critério usado no reagrupamento, 

conforme sistematizado no QUADRO 3. 

                                                                                                                                                         
17 No capítulo 5, mostra-se que o quadro é bem mais complexo no período 2003-2008. 
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O reagrupamento dos GTs em áreas temáticas possibilitou analisar de 

modo mais consistente o material empírico investigado, na perspectiva de alcançar 

maior compreensão de quando, onde, quanto e como os temas interdisciplinaridade 

e transdisciplinaridade foram abordados, no âmbito do ENANCIB. Esses aspectos 

relacionam-se às análises quantitativa e qualitativa dos artigos enquadrados nas 

diversas áreas temáticas. 

 

QUADRO 3 

Correspondência entre áreas temáticas e 
grupos de trabalho no ENANCIB, de 2003 a 2008 

 

Área temática 2003 2005 2006 2007 2008

1 História e Epistemologia GT8 GT1 GT1 GT1 GT1 

2 Organização e Representação GT2 GT2 GT2 GT2 GT2 

3 Mediação, Circulação e Uso GT4 GT3 GT3 GT3 GT3 

4 Gestão — GT4 GT4 GT4 GT4 

5 Política e Economia — GT5 GT5 GT5 GT5 

6 Informação e Trabalho GT6 GT6 GT6 GT6 GT6 

7 Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação — GT7 GT7 — — 

8 Tecnologia GT1 — — — GT8 

9 Produção e Comunicação GT5 — — GT7 GT7 

10 
Novas Tecnologias/Redes de 
Informação/Educação à Distância 

GT3 — — — — 

11 Planejamento e Gestão de Sistemas GT7 — — — — 

 

 

4.4  Estratégias metodológicas 

Na abordagem do objeto de pesquisa, tomamos como unidades de 

análise os artigos apresentados no ENANCIB e adotamos estratégias metodológicas 

consistentes com as propostas do construtivismo social. Esse paradigma prescreve 

posturas metodológicas suficientemente flexíveis para admitir uma adequada 

composição entre métodos e técnicas de pesquisa qualitativa, preponderantes na 

investigação realizada, e de pesquisa quantitativa, necessários à exploração inicial 

do universo das produções textuais apresentadas no ENANCIB. Esse esforço de 

composição vai também ao encontro das considerações de Bufrem (2001) sobre a 
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complementaridade entre métodos qualitativos e quantitativos que deve prevalecer 

na pesquisa sobre questões relacionadas à informação. 

Desse o corpus empírico constituído pelos artigos abordando os temas 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade foi submetido a uma análise quantitativa, 

que levou a uma análise qualitativa, de cunho interpretativo, do conteúdo de um 

subconjunto desses artigos, eleito como núcleo empírico. 

Especialmente na análise qualitativa dos artigos, trabalhamos no sentido 

de revelar outras perspectivas além daquelas propostas pelos autores, apoiando-nos 

na proposição de que múltiplas realidades podem estar associadas a um mesmo 

conjunto de evidências. Ao admitir essa perspectiva multirrealística, o construtivismo 

social reitera sua adequação como fundamento epistemológico-metodológico desta 

pesquisa, não apenas por valorizar as distintas visões eventualmente reveladas no 

cenário de complexidade aqui investigado, mas também por apresentar uma 

abertura essencialmente necessária à discussão sobre múltiplos níveis de realidade, 

que constitui um aspecto central das teorizações sobre transdisciplinaridade. 

Vale também destacar que a análise qualitativa dos artigos, ao pautar-se 

pela verificação da consistência teórico-metodológico-discursiva, enseja, por isso 

mesmo, eventuais confrontos com pontos de vista anunciados pelos autores. Nesse 

sentido, entra em diálogo com a perspectiva teórico-crítica, tal como admite possível 

a visão construtivista social. 

Em suma, esta tese resulta de uma pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório, com recurso complementar a métodos quantitativos, lastreada no 

construtivismo social. 

 

4.4.1  Estratégias quantitativas 

De início, uma pré-análise quantitativa foi aplicada ao universo dos 698 

artigos apresentados nos GTs das cinco edições do ENANCIB estudadas. Por meio 

de recursos de busca automática, foram identificados os artigos com ocorrências 

dos termos interdisciplinaridade e transdisciplinaridade e derivados, envolvendo 

substantivos, adjetivos (singular e plural) e advérbios — caso mais raro. 

Na fase de levantamento de dados, por uma questão de completude, foi 

averiguada também a presença de variantes em língua portuguesa, contemplando 

aquelas percebidas como mais importantes, tais como interdisciplinariedade 
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(decorrente de influência do vocábulo em espanhol), e os casos de grafias anômalas 

identificados em processo, tais como interdiciplinaridade e transdiciplinaridade. 

Ademais, foram verificados termos em três línguas estrangeiras: inglês, francês e 

espanhol, que se apresentaram em quantidades pouco expressivas. 

Os dados sobre os artigos identificados foram organizados em planilhas 

eletrônicas, por edição e por GT do ENANCIB, discriminando detalhadamente o 

número de termo em cada campo de ocorrência: título, resumo/abstract, palavras-

chave, corpo do texto, referências. Com base nessas planilhas, foram realizadas as 

diversas análises quantitativas apresentadas no capítulo 5 da tese. 

Essas análises quantitativas tomaram por base as frequências de 

ocorrência dos termos INTER e TRANS nos artigos identificados. Os levantamentos 

foram grandemente facilitados pela disponibilidade em formato digital, o que 

possibilitou tanto produzir descrições panorâmicas quanto identificar em quais textos 

nossos temas de investigação foram abordados com maior intensidade. Essa 

identificação foi realizada a partir da seguinte consideração: no gênero textual artigo 

científico, utiliza-se, em geral, a linguagem denotativa. Nesse caso, a discussão de 

determinado assunto implica a presença explícita de termos que o denominam e que 

a ele se referem — envolvendo tipicamente os substantivos e, por vezes, também 

adjetivos e advérbios. Assim sendo, é razoável considerar que um esforço de 

aprofundamento ou alargamento da discussão implique um uso reiterado — e, 

portanto, mais frequente — desses termos. Tal efeito foi mensurado por meio da 

frequência de ocorrência. Desse modo, por exemplo, frente a dois artigos de 15 

páginas cada, se um deles apresentar 20 ocorrências de termos referentes a um 

tema, enquanto o outro apresenta 3 ocorrências, consideramos a maior frequência 

do primeiro artigo como indicador da maior chance de ele apresentar uma 

abordagem mais intensa desse tema do que o segundo. 

Tal raciocínio está na base da proposta de usar a frequência de 

ocorrência dos termos interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e derivados como 

indicador quantitativo na mensuração do potencial de os artigos do ENANCIB 

apresentarem abordagens significativas desses temas. O número de ocorrências de 

cada um desses conjuntos de termos serviu de critério quantitativo para balizar o 

grau de expectativa dirigido ao conteúdo dos artigos. Ao lidarmos com um universo 

de algumas centenas de artigos, esse expediente mostrou-se importante para 
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aumentar a eficácia do esforço de compreensão qualitativa do contexto formado pela 

produção e pela atuação dos pesquisadores ligados aos temas de nosso interesse. 

Um primeiro levantamento levou a eliminar 383 do total de 689 artigos, 

por não apresentarem nenhuma ocorrência dos termos ligados ao tema de 

investigação. Assim, o corpus empírico ficou constituído pelos 306 artigos que 

apresentaram ocorrências dos termos INTER e/ou TRANS, com frequências 

diversas. A fim de evitar um detalhamento excessivo e potencialmente inócuo da 

apresentação dos dados, na análise quantitativa desse corpus, optamos por 

caracterizar as ocorrências por meio de faixas de frequência. Assim, para cada 

conjunto de termos, os dados sobre os artigos foram agrupados da seguinte forma, 

para fins de análise e apresentação: faixa 1-5: de 1 a 5 ocorrências; faixa 6-10: de 6 

a 10 ocorrências; faixa 10+: acima de 10 ocorrências. 

As faixas de frequência constituíram um recurso metodológico eficaz na 

organização do corpus empírico, possibilitando o agrupamento de artigos cujas 

intensidades de abordagem dos temas em investigação eram supostamente 

próximas. Desse modo, consideramos que os artigos classificados na faixa 1-5 

contêm apenas alusões passageiras ou abordagens superficiais referentes aos 

temas, enquanto os artigos da faixa 6-10 podem trazer alguma abordagem de 

consistência mediana. Assim, foi nos artigos da faixa 10+ que depositamos maiores 

expectativas. A opção de não estabelecer um limite superior de frequência para essa 

faixa deveu-se à verificação de que o número de ocorrências variava muito nela. 

Além disso, a opção de não subestratificar essa faixa — 11-15, 16-20 etc. — 

obedeceu, por um lado, à intenção de manter a abordagem quantitativa tão simples 

quanto possível e, por outro lado, à percepção de não existir um número de artigos 

grande o bastante, nessa faixa, para justificar a complicação adicional que essa 

operação implicaria. 

Outra estratégia quantitativa usada foi a análise de citações, que 

propiciou uma visão dos autores mais citados e das obras mais referenciadas em 

meio aos artigos da faixa 10+. O procedimento foi realizado para o grupo completo 

dos artigos INTER 10+, para o grupo INTER 10+ da área de História e Epistemologia 

e, dentro deste, para os artigos TRANS 10+. 

Do ponto de vista metodológico, é importante discutir a relação entre a 

abordagem dos artigos com base nas faixas de frequência e o critério 
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tradicionalmente usado na recuperação de referências indexadas: ocorrência dos 

termos de busca nos campos título, descritores (palavras-chave) e resumo. Essas 

considerações são importantes para mostrar que o critério baseado nas faixas de 

frequência não entra em conflito com o procedimento de seleção mais usual. Pelo 

contrário, além de apresentar elevada compatibilidade com esse procedimento, 

nosso método oferece pistas adicionais valiosas para caracterizar a abordagem do 

tema em investigação num âmbito bem delimitado, tal como o ENANCIB. 

Na TAB. 3, registra-se o número de artigos com ocorrências de termos 

INTER — em eventual coocorrência com termos TRANS —, por faixa de frequência 

e conjunto de campos, nesta sequência: 1) corpo de texto (CT) e/ou referências 

(Ref); 2) resumo (Res); 3) e 4) descritores (D) — palavras-chave —, isoladamente ou 

em conjunto com resumo; 5), 6) e 7) título (T), isoladamente ou em conjunto com 

resumo e/ou descritores. Atemo-nos aqui aos 293 artigos (dentre os 306 

selecionados) com ocorrências de termos INTER. Os campos estão ordenados do 

mais genérico para o mais específico, em relação ao tratamento do assunto indicado 

pelo termo presente: corpo de texto/referências, resumo, descritores, título. Os itens 

de 2 a 7 referem-se aos campos usados na indexação dos artigos em bases de 

dados, aqui denominados campos referenciais. São também apresentados, por faixa 

de frequência, os percentuais de artigos com ocorrências em cada conjunto de 

campos. Em caso de concomitância, os percentuais foram agrupados segundo o 

campo de maior importância. 

 
TABELA 3 

Artigos do ENANCIB com ocorrências de termos INTER, 
por campo e faixa de frequência — período 2003-2008 

 
Faixa 1-5 Faixa 6-10 Faixa 10+ 

Campo 
Artigos % Artigos % Artigos % 

1) CT Ref 222 93,3 15 55,6 6 21,4 
2) Res 16 6,7 8 29,6 6 21,4 
3) D — 1 1 
4) D Res — 

— 
— 

3,7 
3 

14,3 

5) T — 1 1 
6) T Res — 2 2 
7) T D Res — 

— 
— 

11,1 
9 

42,9 

Totais 238 100,0 27 100,0 28 100,0 

Legenda: CT: corpo do texto; Ref: referências; D: descritores; Res: resumo; T: título 
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Na faixa 1-5, 93,3% dos artigos apresentam ocorrências no corpo do 

texto e/ou nas referências e 6,7% deles apresentam-nas no único campo referencial 

presente na faixa: o resumo. Na faixa 6-10, fica em 55,6% o percentual dos artigos 

que apresentam ocorrências no corpo do texto e/ou nas referências. Quanto aos 

campos referenciais, o resumo é alcançado em 29,6% dos artigos; os descritores 

(palavras-chave), em 3,7% deles; e o título, em 11,1% do total. Na faixa 10+, 

apenas 21,4% apresentam ocorrências no corpo do texto e/ou nas referências. 

Quanto aos campos referenciais, o resumo é alcançado por 21,4% dos artigos da 

faixa; os descritores, por 14,3%; e o título, por 42,9% deles. 

Assim, na passagem da faixa 1-5 para a 6-10 e para a 10+, nota-se uma 

gradação da presença dos termos INTER nos campos referenciais. Isso mostra a 

expressiva correlação entre os dois critérios, contribuindo para validar o uso da 

frequência de ocorrência como indicador quantitativo e para mostrar que, de modo 

geral, tem sentido a expectativa de mudança no aprofundamento da abordagem de 

um tema, na medida em que se passa de uma faixa para outra. 

Devido à convergência verificada entre os dois critérios e ao potencial da 

seleção por faixas de frequência como guia heurístico para nossa investigação, 

optamos por utilizar esse método na apresentação dos dados e, apenas quando 

necessário, trabalhar com um maior grau de detalhamento. Isso possibilitou reduzir a 

um volume viável o trabalho de análise, garantindo uma conexão significativa entre 

os aspectos quantitativos (frequência de ocorrência) e qualitativos (intensidade de 

abordagem) pesquisados no corpus empírico e possibilitando, dessa forma, uma 

identificação consistente dos artigos cujos conteúdos são mais valiosos para a 

compreensão dos caminhos trilhados pelas discussões sobre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, no contexto do ENANCIB. 

 

4.4.2  Estratégias qualitativas 

A abordagem quantitativa apresentada na seção anterior possibilitou 

produzir descrições globais do contexto investigado e identificar um conjunto de 

artigos com conteúdos mais significativos para os objetivos da pesquisa. Já a 

abordagem qualitativa tomou por base esses resultados descritivos para avançar na 

investigação sobre pesquisadores e pesquisas associados às discussões sobre 
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interdisciplinaridade e transdisciplinaridade identificadas como mais intensas no 

período estudado do ENANCIB. 

Na pesquisa qualitativa, detivemo-nos cuidadosamente no grupo dos 

artigos — todos eles comunicações orais — com as maiores frequências de 

ocorrência dos termos INTER e TRANS. Um detalhamento da constituição desse 

núcleo empírico é apresentado no capítulo 5 e no início do capítulo 6, onde sua 

exposição ganha uma contextualização mais adequada. O conteúdo discursivo 

desse material foi submetido a uma análise interpretativa, com foco nos dois temas 

de interesse desta tese. Tal procedimento envolveu uma leitura atenta e profunda, 

para apreciação dos seguintes aspectos: problemas e questões discutidos, 

abordagens teóricas e metodológicas, diálogo com autores citados, linhas de 

argumentação desenvolvidas. 

Além de passarem por análises individuais, esses artigos foram também 

reunidos em subgrupos, a partir dos vínculos acadêmicos identificados entre 

autores, assuntos e abordagens. Esse procedimento possibilitou conectar algumas 

abordagens temáticas, teóricas e metodológicas apresentadas nos textos a um 

contexto mais amplo, ligado às ações e articulações político-institucionais às quais 

se relacionam os pesquisadores. Para a obtenção das informações complementares 

necessárias nessa etapa, recorreu-se principalmente à plataforma Lattes, do CNPq, 

que constitui fonte de informação qualificada sobre os perfis dos pesquisadores. 

No trabalho de análise qualitativa, foram priorizados os artigos da faixa de 

frequências 10+, devido a seu conteúdo potencialmente mais significativo. 

Conteúdos complementares também foram explorados, em casos nos quais se 

verificou a necessidade de cotejo de citações com os originais de obras citadas, ou 

de consulta a fontes de informação que pudessem esclarecer questões importantes 

suscitadas pelo texto ou pelo contexto de algum artigo. 

Essa abordagem mostrou-se bem-sucedida na produção de condições 

para a compreensão conjugada de facetas relevantes das realidades conteudísticas 

e contextuais apreendidas nessa imersão que realizamos nos registros da discussão 

sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade ocorrida no ENANCIB, no período 

investigado. Por meio dela, foi possível perceber ou vislumbrar aspectos mais 

profundos dos processos em curso, ligados a possíveis motivos para determinada 

forma de discussão, à inserção dos temas num campo de tensões e articulações, à 

integração desses temas a estratégias individuais e coletivas. 
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Seguimos, desse modo, conforme a discussão de Frota (2007), do nível 

descritivo para o explicativo e o interpretativo, contemplando, para além do “como” 

referente aos materiais investigados, também o “porquê” e o “para quê” das ações e 

dos processos aos quais eles se associam. Com efeito, ultrapassando a descrição 

factual, relacionada ao modus operandi, a análise interpretativa realizada incidiu 

sobre as descrições, explicações, prescrições e interpretações presentes nesses 

registros, num esforço de ampliar o acesso ao modus significandi de seus aspectos 

intrínsecos e dos processos a eles correlatos. 

 

4.5  Potencialidades do método 

O percurso metodológico aqui descrito apresenta algumas características 

gerais que vale destacar. De um lado, combina a horizontalidade presente na 

descrição global de um período significativo da história do ENANCIB com a 

verticalidade presente na análise interpretativa, que focaliza os artigos em 

profundidade e contextualizados nas respectivas áreas temáticas. De outro lado, ao 

colocar em diálogo conjuntos de artigos agrupados por autores e áreas temáticas, 

opera uma articulação e uma sincronização daquilo que é assíncrono e 

desarticulado, contribuindo para a explicitação e uma compreensão mais profunda 

de relações existentes entre temas, abordagens e atores presentes no campo 

brasileiro da Ciência da Informação. Essas características conferem à abordagem 

realizada, inclusive, certo cunho arqueológico, em relação aos temas abordados, 

devido à possibilidade de remover camadas de um material simbólico que recobre e 

oculta peças e artefatos, também simbólicos, que interessa desvelar de sob a poeira 

do tempo, para conhecer-lhes as feições e articular suas relações. 

De todo modo, nossa abordagem não tem pretensões a uma exploração 

completa, que esgote a riqueza do material disponível. Pode, entretanto, cumprir o 

papel de ajudar a produzir novas visões, que contribuam para ampliar a reflexão e a 

crítica sobre o processo pelo qual os discursos produzem narrativas que, com o 

tempo, ganham feições de cânone. 



 121

5  INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE: 

    ANÁLISE QUANTITATIVA NO ENANCIB 
 
 

Des chercheurs qui cherchent, on 
en trouve. Mais des chercheurs qui 
trouvent, on en cherche. 

Charles de Gaulle 
 

 

Neste capítulo, apresentamos uma caracterização quantitativa das 

menções explícitas à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade feitas nos artigos 

apresentados nas edições de 2003 a 2008 do ENANCIB, contemplando 

comunicações orais e pôsteres. 

Conforme mostrado na TAB. 4, do total de 689 artigos apresentados nas 

5 edições do ENANCIB realizadas de 2003 a 2008 (excetuado o ano de 2004), em 

306 (44,41%) deles figuram ocorrências dos termos INTER ou TRANS, com 

percentuais específicos que variam ao longo das edições do evento. A menção de 

um ou outro tema em quase metade dos trabalhos denota o interesse expressivo 

que eles parecem despertar. 

 

TABELA 4 

Artigos com ocorrência de termos INTER e TRANS nas 
5 edições estudadas do ENANCIB, entre 2003 e 2008 

 

Parâmetro 2003 2005 2006 2007 2008 Geral 

Artigos com termos INTER/TRANS 57 48 47 86 68 306

Total de artigos no evento 139 122 107 170 151 689

Percentual com ocorrências (%) 41,01 39,34 43,93 50,59 45,03 44,41

 

Entretanto, esse interesse não é igualmente dirigido aos dois temas. A 

TAB. 5 traz o detalhamento do número e do percentual desses 306 artigos com 

ocorrências isoladas ou combinadas (coocorrências) dos termos de busca referentes 

a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade e suas variações. 
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TABELA 5 

Número de artigos por tipo de ocorrência dos termos INTER e TRANS 
 

Tipo de ocorrência Artigos % 

INTER (isoladas) 230 75,16

INTER e TRANS (coocorrências) 63 20,59

TRANS (isoladas) 13 4,25

Total 306 100,00

 

Verifica-se que uma maioria substancial, composta por 230 desses artigos 

(75,16%), traz menções explícitas exclusivamente à interdisciplinaridade, 

assinalando uma ampla presença do tema. Enquanto isso, uma parcela muito 

pequena deles, integrada por 13 artigos (4,25%), traz menções explícitas 

exclusivamente à transdisciplinaridade. Numa porção intermediária,  composta por 

63 artigos (20,59%), verificam-se coocorrências dos termos INTER e TRANS, 

significando menções a ambos os temas. Esses números dão um primeiro indicativo 

de que, nas 5 edições consideradas do ENANCIB, o tema transdisciplinaridade 

ainda é abordado com uma intensidade bastante menor do que a 

interdisciplinaridade e, preferencialmente, em associação com esta. 

O fato de a transdisciplinaridade praticamente não ser discutida de forma 

isolada, em relação à interdisciplinaridade, não chega a surpreender, se 

considerarmos que há uma estreita relação teórica entre os dois temas, inclusive 

com uma precedência conceitual da interdisciplinaridade. Por isso mesmo, os artigos 

com coocorrências devem ser objeto de especial atenção. 

Um parâmetro também relevante para o detalhamento da caracterização 

quantitativa é a frequência de ocorrência dos termos, já que a contagem destes varia 

muito de artigo para artigo. A medição desse parâmetro possibilita revelar outros 

aspectos da provável intensidade com a qual se dá a abordagem dos temas 

considerados e das correlações existentes entre suas abordagens. 

A ilustração mais simples dessa situação é dada pela distribuição de 

frequências de ocorrência dos termos TRANS isolados. A TAB. 6 traz o 

detalhamento dessa distribuição por ano de realização do ENANCIB. 
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TABELA 6 

Número de artigos por ano e frequência de ocorrência dos termos TRANS isolados 
 

Número de artigos TRANS por ano 
Frequência 

2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

1 - 1 1 4 5 11 

2 1 - - 1 - 2 

Total geral ......................................................................... 13 

 

Verifica-se que 11 dos 13 artigos dessa classe apresentam apenas 1 

(uma) ocorrência isolada dos termos TRANS, enquanto os outros 2 correspondem à 

frequência 2. Isso totaliza apenas 15 ocorrências, correspondendo a uma média de 

1,2 ocorrência por artigo. Assim, é razoável considerar que a transdisciplinaridade 

receba, nesses 13 artigos, apenas um tratamento superficial, que provavelmente 

corresponde às breves menções relacionadas a essas ocorrências. Com efeito, em 

se tratando de textos com uma extensão de cerca de 10 a 15 laudas, um 

aprofundamento da discussão demandaria a presença mais intensa do tema. Isso 

corresponderia a um uso mais frequente dos termos a ele referentes, o que seria 

necessário para que alguns de seus aspectos pudessem ser discutidos de forma 

apropriada. Assim, percebe-se que, além de ser um tema mencionado isoladamente 

em muito poucos artigos, a transdisciplinaridade não parece receber, nesses casos, 

um tratamento aprofundado, mas apenas breves menções. 

Esse raciocínio dá sentido à busca de discussões qualitativamente mais 

densas naqueles artigos nos quais se verificarem maiores frequências de ocorrência 

dos termos de busca referentes ao nosso tema de investigação. Isso indica a 

possibilidade de uma abordagem mais intensa pelos autores. Nesse sentido, a 

caracterização quantitativa deve ser detalhada, conforme faremos a seguir, a fim de 

ser posta a serviço de uma análise qualitativa que, por sua vez, possibilitará verificar 

o grau de consistência e outros aspectos da configuração assumida pela discussão 

sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no âmbito do ENANCIB, no 

período considerado. 

Assim como fizemos para as ocorrências isoladas dos termos TRANS, 

exploraremos o panorama apresentado pelos dois outros tipos, começando pelas 

ocorrências isoladas dos termos INTER, para depois passar às ocorrências 
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combinadas INTER-TRANS (coocorrências). Os 230 artigos com ocorrências 

isoladas dos termos INTER estabelecem um contexto bem mais complexo do que os 

13 artigos anteriormente considerados, devido à presença de uma gama muito mais 

ampla de frequências de ocorrência. Por isso, e a fim de facilitar o entendimento dos 

aspectos mais essenciais desse panorama, evitaremos o detalhamento completo de 

todas as frequências de ocorrência, preferindo agrupar os artigos nas faixas de 

frequência de ocorrência (ou simplesmente faixas de frequência) discutidas no 

capítulo anterior: 1-5; 6-10; 10+. Ao fazê-lo, consideramos que não deve haver uma 

variação muito acentuada no grau de aprofundamento com que o tema INTER ou 

TRANS pode ser tratado em dois artigos da faixa 1-5 ou em dois artigos da faixa 6-

10. No caso da faixa 10+, seu próprio caráter aberto possibilitará variações mais 

acentuadas, uma vez que o critério “mais de 10 ocorrências” corresponderá, nesse 

caso, conforme veremos, a uma variação entre 12 e 26 ocorrências por artigo. 

Na TAB. 7, representa-se a distribuição dos 230 artigos com ocorrências 

isoladas de INTER por faixa de ocorrência e por ano. O GRAF. 1, logo a seguir, 

facilita a visualização das características principais desse primeiro panorama. 

 

TABELA 7 

Distribuição dos artigos com ocorrências isoladas de 
INTER por faixa de frequência e por ano 

 

Número de artigos INTER por ano Faixa de 
frequência 2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

% 

1-5 37 33 30 58 46 204 88,70

6-10 5 3 4 3 2 17 7,39

10+ 0 3 1 2 3 9 3,91

Total (ano) 42 39 35 63 51 230 100,00
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GRÁFICO 1 – distribuição dos artigos com ocorrências isoladas de 
INTER por faixa de frequência de ocorrência e por ano 

 

Verifica-se que a grande maioria dos artigos (204 dos 230, ou 88,70%) 

encontra-se na faixa 1-5, o que corresponde a uma vasta massa de textos com 

alusões ocasionais à interdisciplinaridade. A esse cenário predominante, soma-se a 

presença bem mais tímida de um número relativamente pequeno de artigos (17, ou 

7,39%) com ocorrências na faixa 6-10 e de uma pequena minoria de artigos (9, ou 

3,91%) com ocorrências na faixa 10+. Esses dados indicam que é bastante raro 

encontrar artigos nos quais se possa esperar algum aprofundamento ou um 

aprofundamento mais significativo do tema interdisciplinaridade, de modo isolado da 

transdisciplinaridade. Em especial, na edição de 2003 do ENANCIB, cujo tema trazia 

referência explícita à transdisciplinaridade, não houve um único artigo na faixa 

INTER 10+. Isso reitera a ideia de que a abordagem dos dois temas dá-se, 

preferencialmente, de forma acoplada. 

Na TAB. 8 e no GRAF. 2, representa-se o número de ocorrências isoladas 

de INTER por faixa de frequência e por ano. 
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TABELA 8 

Distribuição das ocorrências isoladas de INTER 
por faixa de frequência e por ano 

 

Número de ocorrências INTER por ano Faixa de 
frequência 2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

Percentual 
(%) 

1-5 66 57 55 99 78 355 54,53

6-10 38 21 31 23 14 127 19,51

10+ 0 58 19 38 54 169 25,96

Total (ano) 104 136 105 160 146 651 100,00
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GRÁFICO 2 – distribuição das ocorrências isoladas de 
INTER por faixa de frequência e por ano 

 

Verifica-se que os 204 (88,70%) artigos da faixa 1-5 cobrem 355 (54,53%) 

do total de 651 ocorrências isoladas dos termos INTER, com uma média (1,7) 

inferior a 2 ocorrências por artigo. Isso reitera a percepção de que existe um 

“burburinho” referente à interdisciplinaridade que permeia os artigos apresentados, 

marcado por menções que não comportam aprofundamento. Já os 17 artigos 

(7,39%) da faixa 6-10 correspondem a 127 (19,51%) ocorrências, com uma média 

de 7,5 ocorrências por artigo, que reforça a noção de que, em alguns desses textos, 

existe certa chance de encontrar algumas discussões com um aprofundamento um 

pouco mais significativo. Já os 9 artigos (3,91%) da faixa 10+ correspondem a 169 
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ocorrências (25,96%), com valores específicos que variam de 12 até 26 ocorrências 

por artigo, compondo uma média (18,8) próxima a 20. Esse alto valor da média 

confirma a pertinência da ideia de explorar as discussões sobre interdisciplinaridade 

tomando os artigos da faixa 10+ como base para a delimitação do núcleo empírico 

mais específico a abordar, buscando conexões com artigos de outras faixas apenas 

caso isso seja sugerido pela análise qualitativa. 

Passemos agora aos 63 artigos com coocorrências dos termos INTER e 

TRANS. Para além da complexidade referente à presença de uma ampla gama de 

frequências, esse conjunto registra outra peculiaridade: a ocorrência simultânea de 

termos INTER e TRANS num mesmo artigo, com frequências distintas e sem 

qualquer relação predeterminada. Por exemplo, determinado artigo pode conter 10 

ocorrências de termos INTER e 2 de termos TRANS, caso no qual ele pertencerá, ao 

mesmo tempo, de um lado, às faixa INTER 6-10 e, de outro lado, à faixa TRANS 1-5. 

Por isso, o ordenamento ou agrupamento desses artigos pode ser feito de acordo 

com as frequências dos termos INTER ou com as dos termos TRANS. Assim, são 

produzidas duas classificações distintas e complementares, cada uma totalizando os 

mesmos 63 artigos. Será instrutivo explorarmos as duas possibilidades. 

Consideremos primeiro o agrupamento baseado nas frequências dos 

termos INTER. Na TAB. 9 e no GRAF. 3, representa-se o número de artigos com 

ocorrências de termos INTER combinadas com termos TRANS (as quais 

chamaremos INTER-TRANS), por faixa de frequência de ocorrência e por ano. 

 

TABELA 9 

Distribuição dos artigos com ocorrências de INTER 
combinadas com TRANS por faixa e ano 

 
Número de artigos 

INTER-TRANS por ano Faixa de 
frequência 

2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

Percentual
(%) 

1-5 6 6 5 10 7 34 53,97

6-10 4 1 2 2 1 10 15,87

10+ 4 1 4 6 4 19 30,16

Total (ano) 14 8 11 18 12 63 100,00
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INTER (combinadas) - artigos por faixa e ano

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2005 2006 2007 2008

ano

ar
ti

g
o

s Faixa 10+

Faixa 6-10

Faixa 1-5

 
 

GRÁFICO 3 – distribuição dos artigos com ocorrências de INTER 
combinadas com TRANS por faixa e ano 

 

Verifica-se que 34 (53,97%) dos 63 artigos inscrevem-se na faixa 1-5, o 

que configura uma ligeira maioria, no cômputo global do período considerado do 

ENANCIB, assim como nas edições de 2005, 2007 e 2008, quando a faixa 1-5 

chega mesmo a superar a soma das demais. A faixa 6-10 registra um total de 10 

artigos (15,87%), menos expressivo que o da anterior e que o da faixa 10+, cujos 19 

artigos correspondem a 30,16% do total de artigos com esse tipo de ocorrência. 

O número de ocorrências de termos INTER combinados com termos 

TRANS encontra-se detalhado, por faixa e ano, na TAB. 10 e no GRAF. 4. 

 

TABELA 10 

Distribuição das ocorrências de INTER combinadas com 
TRANS (INTER-TRANS) por faixa de frequência e ano 

 

Número de ocorrências INTER-TRANS por anoFaixa de 
frequência 2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

Percentual 
(%) 

1-5 12 17 10 25 17 81 8,10

6-10 29 8 17 16 10 80 8,00

10+ 74 55 193 259 258 839 83,90

Total (ano) 115 80 220 300 285 1.000 100,00
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GRÁFICO 4 – distribuição das ocorrências de INTER combinadas com 
TRANS (INTER-TRANS) por faixa de frequência e ano 

 

Verifica-se que os 34 artigos da faixa 1-5 cobrem 81 (8,10%) do total de 

1.000 ocorrências dos termos INTER simultâneas às de TRANS, com uma média 

(2,4) pouco superior a 2 ocorrências por artigo. Já os 10 artigos da faixa 6-10 

correspondem a 80 (8,00%) ocorrências, com uma média de 8,0 ocorrências por 

artigo, reforçando a chance de que alguns desses textos apresentem discussões 

com certo aprofundamento. Por sua vez, os 19 artigos da faixa 10+ concentram 839 

(83,90%) ocorrências, com valores específicos que variam de 12 até 117 

ocorrências por artigo e apresentam média de 44,2. Essa média é ainda maior do 

que a apresentada pelos artigos da faixa 10+ com ocorrências INTER isoladas. 

Assim, além de confirmar a faixa 10+ como porta de entrada mais promissora para a 

busca dos aprofundamentos significativos da discussão sobre interdisciplinaridade, 

esse parâmetro situa os artigos que apresentam coocorrências em condição ainda 

mais favorável do que aqueles com ocorrências isoladas, quanto à possibilidade de 

conterem aspectos valiosos referentes ao nosso tema de investigação. 

Essa condição promissora pode ser mais bem apreciada à luz do 

comparativo apresentado na TAB. 11 entre os artigos com ocorrências de INTER 

isoladas e combinadas com TRANS. 
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TABELA 11 

Comparativo dos artigos com ocorrências de 
INTER isoladas e combinadas com TRANS 

 

Artigos com ocorrências INTER no período 2003-2008 

INTER isoladas INTER combinadas com TRANS 

Artigos Ocorrências Artigos Ocorrências 

Faixa de 
frequência 

Núm. % Núm. % 

Média
O/A (*) Núm. % Núm. % 

Média
O/A (*) 

1-5 204 88,70 355 54,53 1,7 34 53,97 81 8,10 2,4

6-10 17 7,39 127 19,51 7,5 10 15,87 80 8,00 8,0

10+ 9 3,91 169 25,96 18,8 19 30,16 839 83,90 44,2

Total 230 100,00 651 100,00 2,8 63 100,00 1.000 100,00 15,9
 

(*) Média O/A: média de ocorrências por artigo 
 

Na faixa 10+, não apenas o número de artigos com ocorrências 

combinadas de INTER é ligeiramente maior que o dobro daquele dos artigos com 

ocorrências isoladas — 19 a 9 —, mas também a média de ocorrências por artigo 

daqueles é mais que o dobro da destes: 44,2 a 18,8. Nosso levantamento 

possibilitou também verificar outra diferença expressiva nessa faixa: enquanto os 9 

artigos com ocorrências INTER isoladas apresentam frequências individuais que 

variam entre 12 e 26, os artigos com ocorrências INTER combinadas apresentam 

frequências entre 27 e 117 em 14 dos 19 casos, o que contribui para elevar a média 

para as 44,2 ocorrências por artigo. Assim, são as 839 ocorrências da faixa 10+ 

(contra 169, no outro caso) que explicam a superioridade do número total de 

ocorrências dos artigos com ocorrências combinadas (1.000 a 651), apesar da 

inferioridade verificada nos subtotais das faixas 1-5 e 6-10. Nestas, porém, as 

diferenças expressivas ocorrem apenas nas quantidades de artigos — 34 a 204 e 10 

a 17, respectivamente — e de ocorrências — 81 a 355 e 80 a 127, respectivamente. 

As médias de ocorrências por artigo são muito próximas — respectivamente, 2,4 a 

1,7 e 8,0 a 7,5 —, o que faz supor um grau semelhante de aprofundamento da 

discussão da interdisciplinaridade. 

É importante perceber com clareza essas diferenças e semelhanças entre 

os dois tipos de artigos, pois isso poderá balizar de modo mais consistente a 

definição das estratégias de inclusão, exclusão e agrupamento de artigos no 

trabalho de análise qualitativa. 
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Consideremos agora a abordagem complementar que possibilitará 

verificar o panorama que resulta quando os mesmos 63 artigos que apresentam 

coocorrências são agrupados com base nas frequências de ocorrência dos termos 

TRANS. Na TAB. 12 e no GRAF. 5, representa-se o número de artigos com 

ocorrências de termos TRANS combinadas com termos INTER (as quais 

chamaremos TRANS-INTER), por faixa de frequência de ocorrência e por ano. 

 

TABELA 12 

Distribuição dos artigos com ocorrências de TRANS 
combinadas com INTER (TRANS-INTER) por faixa e ano 

 
Número de artigos 

TRANS-INTER por ano Faixa de 
frequência 

2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

Percentual
(%) 

1-5 11 8 10 15 9 53 84,12

6-10 1 0 1 3 0 5 7,94

10+ 2 0 0 0 3 5 7,94

Total (ano) 14 8 11 18 12 63 100,00
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GRÁFICO 5 – distribuição dos artigos com ocorrências de TRANS 
combinadas com INTER (TRANS-INTER) por faixa e ano 
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Verifica-se que 53 (84,12%) dos 63 artigos que fazem parte dessa 

categoria apresentam ocorrências de termos TRANS na faixa 1-5, enquanto apenas 

5 artigos (7,94%) estão incluídos em cada uma das faixas 6-10 e 10+. Observa-se 

também que essas faixas, além de minoritárias, não se encontram representadas 

em todas as edições do ENANCIB estudadas. Com efeito, o evento de 2005 não 

apresenta artigos em nenhuma das duas faixas, enquanto os de 2006 e 2007 não 

apresentam artigos na faixa 10+. Artigos dessa faixa encontram-se presentes 

apenas nas edições de 2003 e 2008, acompanhados, apenas no primeiro caso, de 

artigos da faixa 6-10. 

Aparecem num total de 261 as ocorrências de termos TRANS 

combinadas com INTER, numa distribuição que se encontra representada na TAB. 

40 e no GRAF. 6. Nesse ponto, vale recordar que as parcas 15 ocorrências isoladas 

de TRANS são quantitativamente insignificantes, conforme vimos de início, 

correspondendo a apenas 0,57% das encontradas na categoria das coocorências. 

 

TABELA 13 

Distribuição das ocorrências de TRANS combinadas com 
INTER (TRANS-INTER) por faixa de frequência e ano 

 

Número de ocorrências TRANS-INTER por anoFaixa de 
frequência 2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

Percentual 
(%) 

1-5 24 11 20 26 12 93 35,63

6-10 7 0 8 19 0 34 13,03

10+ 88 0 0 0 46 134 51,34

Total (ano) 119 11 28 45 58 261 100,00

 

Aos 53 artigos da faixa 1-5, correspondem 93 das ocorrências 

combinadas (35,63%), com uma média de 1,8 por artigo. Os 5 artigos da faixa 6-10 

respondem por 34 delas (13,03%), com uma média de 6,8. A maior concentração 

encontra-se na faixa 10+, cujos artigos, também em número de 5 (outros 13,03%), 

apresentam 134 do total de ocorrências dessa categoria de artigos (51,34%), com 

valores que variam de 12 a 51, com média igual a 26,8. 
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GRÁFICO 6 – distribuição das ocorrências de TRANS combinadas com 
INTER (TRANS-INTER) por faixa de frequência e ano 

 

A representação das ocorrências revela também outros aspectos 

significativos da presença do tema transdisciplinaridade no período estudado do 

ENANCIB. O GRAF. 6 deixa clara a forte concentração das ocorrências da faixa 10+ 

na edição de 2003, que teve por tema exatamente “informação e 

transdisciplinaridade”. Entretanto, as 88 ocorrências aí somadas correspondem a 

apenas 2 artigos. O evento de 2008 concentra as restantes 46 ocorrências da faixa 

10+, reunidas nos 3 outros artigos que a integram. A TAB. 41 resume a situação. 

 
TABELA 14 

Artigos com termos TRANS na 
faixa 10+ em coocorrência com termos INTER 

 

Ocorrências em acoplamento 
Ano Artigo (*) 

TRANS 10+ INTER 10+ 

2003 ENAN136 (GT8) 37 12 

2003 ENAN134 (GT8) 51 27 

2008 1576 (GT1) 12 34 

2008 2095 (GT1) 16 68 

2008 2041 (GT1) 18 79 
 

(*) código usado nos anais do evento 
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De modo análogo, os 5 artigos com ocorrências TRANS na faixa 6-10 

concentram-se em 3 dos 5 eventos do período 2003-2008, conforme detalhado na 

TAB. 15. 

TABELA 15 

Artigos com termos TRANS na 
faixa 6-10 em coocorrência com termos INTER 

 

Ocorrências em acoplamento 
Ano Artigo (*) 

TRANS 6-10 INTER 10+ 

2003 ENAN135 (GT8) 7 16 

2006 61-72 (GT1) 8 95 

2007 GT1--026 6 35 

2007 GT2--108 6 117 

2007 GT1--115 7 33 
 

(*) código usado nos anais do evento 
 

Vale observar também que, após o evento de 2003, a abordagem do 

tema transdisciplinaridade apresenta uma brusca retração, ficando restrito à faixa 1-

5, em 2005, com 8 artigos e 11 ocorrências. Apenas aos poucos, registra-se uma 

expansão paulatina da faixa 1-5, em 2006 e 2007, e o tímido reaparecimento de 

contribuições na faixa 6-10, com 1 artigo (8 ocorrências) em 2006 e 3 artigos (19 

ocorrências) em 2007. Em 2008, a faixa 6-10 desaparece, mas a faixa 10+ volta à 

cena, significando uma espécie de “efeito de compensação”. De todo modo, 

conforme se verifica na TAB. 16, a média de ocorrências por artigo da faixa 1-5 não 

sofreu variação substancial, nesse período, assim como a da faixa 6-10, nos 3 anos 

em que esta se fez presente. 

Assim, por um lado, as ocorrências dos termos INTER ostentam uma 

presença mais regular ao longo de todo o período estudado, com as três faixas de 

frequência representadas em praticamente todas as edições — com única exceção 

para a faixa 10+ no ENANCIB de 2003. Isso parece indicar um interesse já mais 

consolidado pelo tema, em comparação com a transdisciplinaridade. Para esta, o 

número pequeno e irregular de artigos presentes nas faixas 6-10 e 10+ talvez 

indique um interesse ainda em construção, com o passar do tempo. A diferença 

observada no GRAF. 6 entre o perfil das ocorrências para o ENANCIB de 2003 e 

para as três edições seguintes parece reiterar a ideia de que talvez não houvesse 
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um processo de consolidação do interesse pelo tema transdisciplinaridade na área 

no período anterior ao V ENANCIB. 

 

TABELA 16 

Parâmetros quantitativos referentes a ocorrências de termos TRANS em 
combinação com termos INTER nas faixas de frequência 1-5 e 6-10 

 

Faixa Parâmetro 2003 2005 2006 2007 2008 Geral 

Artigos 11 8 10 15 9 53

Ocorrências 24 11 20 26 12 931-5 

Média O/A 2,2 1,4 2,0 1,7 1,3 1,8

Artigos 1 0 1 3 0 5

Ocorrências 7 0 8 19 0 346-10 

Média O/A 7,0 — 8,0 6,3 — 6,8

 

Nesse sentido, é interessante também considerar alguns dados sobre a 

quarta edição do evento, realizada em 2000. Verifica-se a presença de um total de 7 

ocorrências dos termos TRANS em 2 das palestras e 4 dos resumos de trabalhos, 

com uma média de 1,2. Devido às diferenças de padrão entre os anais do IV 

ENANCIB (composto apenas de resumos de trabalhos ou resumos expandidos e 

textos completos de palestras) e os das edições posteriores, qualquer comparação 

pode tornar-se artificial. Mas é possível notar que, em meio a um total de 198 

palestras e trabalhos, o tema recebeu relativamente pouca atenção, figurando em 

apenas 3,5% dos textos. 

Enquanto isso, as menções à interdisciplinaridade apresentam-se da 

seguinte forma: 15 ocorrências em 7 das palestras e outras 29 em 21 dos trabalhos 

(resumos). Essa presença de termos INTER em cerca de 14% dos textos integrantes 

dos anais (4 vezes mais que no caso anterior) parece sugerir a existência de um 

interesse já mais consolidado pela interdisciplinaridade já no ano 2000, o que abriria 

caminho para a posterior presença de termos INTER em percentuais na casa dos 40 

a 50% dos artigos apresentados nas edições do ENANCIB do período 2003-2008. 

Um aspecto revelado pelo detalhamento registrado nas TAB. 14 e 15 

possui importância estratégica para a nossa investigação: os 5 artigos da faixa 

TRANS-INTER 10+ e os 5 da faixa TRANS-INTER 6-10 encontram-se todos 

contemplados na faixa INTER-TRANS 10+. A situação acha-se ilustrada no GRAF. 
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7, no qual cada ponto representa um artigo e tem sua posição determinada tomando 

os números de ocorrências INTER e TRANS como coordenadas cartesianas. Nos 

dois retângulos pontilhados, estão circunscritos os pontos correspondentes aos 

artigos TRANS-INTER 6-10 e TRANS-INTER 10+. Dessa forma, a ideia de usar a 

faixa 10+ como porta de entrada revela-se adequada também para lidar com o 

acoplamento apresentado pelas discussões registradas no corpus empírico 

investigado. Assim, ao analisar os artigos potencialmente mais relevantes sobre 

interdisciplinaridade, cobriremos automaticamente também os artigos 

potencialmente mais relevantes sobre transdisciplinaridade. 

 

Acoplamento de ocorrências na faixa INTER-TRANS 10+

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Ocorrências INTER

O
co

rr
ên

ci
as

 T
R

A
N

S

 

10+

6-10

 
GRÁFICO 7 – presença dos artigos TRANS-INTER 

6-10 e 10+ na faixa INTER-TRANS 10+ 
 

Consideradas as peculiaridades dos conjuntos de artigos com ocorrências 

isoladas e combinadas dos termos INTER e TRANS, passamos agora a uma 

consolidação dos parâmetros quantitativos referentes aos dois temas. Essa 

representação não apenas possibilitará formar uma visão global da evolução no 

tempo da abordagem dos temas, mas também dará base para a apresentação de 

outro aspecto de nossa análise quantitativa, relacionado à distribuição da 

abordagem dos temas pelos grupos de trabalho do ENANCIB. 

Começando pela interdisciplinaridade, a TAB. 17 e o GRAF. 8 trazem a 

representação consolidada dos números de artigos com ocorrências isoladas e 
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combinadas dos termos ligados ao tema. O total de 293 artigos corresponde à soma 

dos 230 da categoria INTER (ocorrências isoladas) com os 63 da categoria INTER-

TRANS (ocorrências combinadas), totalizando pouco mais de um terço (34,54%) dos 

689 trabalhos apresentados nas cinco edições do ENANCIB aqui estudadas. 

 

TABELA 17 

Totais de artigos com ocorrências isoladas e combinadas 
de termos ligados à interdisciplinaridade por faixa de frequência e ano 

 

Artigos INTER e INTER-TRANS Faixa de 
frequência 2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

Percentual
(%) 

1-5 43 39 35 68 53 238 81,22

6-10 9 4 6 5 3 27 9,22

10+ 4 4 5 8 7 28 9,56

Total (ano) 56 47 46 81 63 293 100,00
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GRÁFICO 8 – totais de artigos com ocorrências isoladas e combinadas 
de termos ligados à interdisciplinaridade por faixa de frequência e ano 

 

A consolidação confirma a forte concentração dos artigos na faixa 1-5, já 

verificada na abordagem em separado das ocorrências isoladas e combinadas. A 

presença de 81,22% dos artigos nessa faixa sugere a leitura de que, no tocante à 

interdisciplinaridade, parece haver “muitos falando pouco”. Já as faixas 6-10 e 10+ 
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dividem quase igualmente os demais artigos, ficando, em cada uma delas, pouco 

mais de 9% do material restante. Vale destacar que, pelo que foi visto nas análises 

anteriores, a contribuição mais expressiva para esse resultado vem dos artigos que 

apresentam coocorrências. 

A TAB. 18 e o GRAF. 9 trazem a representação consolidada das 

ocorrências isoladas e combinadas dos termos INTER. 

 

TABELA 18 

Totais de ocorrências isoladas e combinadas de termos ligados à 
interdisciplinaridade por faixa de frequência e ano 

 

Ocorrências INTER e INTER-TRANS Faixa de 
frequência 2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

Percentual 
(%) 

1-5 78 74 65 124 95 436 26,41

6-10 67 29 48 39 24 207 12,54

10+ 74 113 212 297 312 1008 61,05

Total (ano) 219 216 325 460 431 1651 100,00
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GRÁFICO 9 – totais de ocorrências isoladas e combinadas de 
termos ligados à interdisciplinaridade por faixa de frequência e ano 

 

Essa consolidação, por sua vez, confirma que os artigos da faixa 10+ 

concentram a maioria das 1651 ocorrências totais, ostentando, portanto, o conteúdo 
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potencialmente mais significativo para a análise qualitativa. A presença de 61,05% 

das ocorrências nessa faixa sugere uma mensagem complementar àquela 

registrada à página 133: no tocante à interdisciplinaridade, parece também haver 

“poucos falando muito”. Neste caso, de modo análogo ao anterior, a contribuição 

mais expressiva para esse resultado vem dos artigos que apresentam 

coocorrências. Já as faixas 1-5 e 6-10 ficam, respectivamente, com pouco mais de 

um quarto (26,41%) e cerca de um oitavo (12,54%) do total de ocorrências. 

As mensagens sobre “muitos falando pouco” e “poucos falando muito” 

contidas nesses dados descrevem um panorama ao mesmo tempo de grande 

dispersão e grande concentração. Em se tratando de um tema que parece interessar 

a tantos integrantes da comunidade brasileira de Ciência da Informação, o vislumbre 

desse panorama pode ser valioso para que se busque determinar se existe um 

adequado nível de diálogo entre esses dois polos, que assinalam abordagens 

bastante distintas e que podem ou não ser complementares. Entretanto, essa 

abordagem foge à abordagem definida para esta pesquisa. 

Outro parâmetro relevante para a descrição consolidada é registrado na 

TAB. 19 e no GRAF. 10: a média global de ocorrências por artigo, faixa e ano. 

 

TABELA 19 

Média global de ocorrências de termos 
INTER por artigo, segundo ano e faixa de frequência 

 
INTER – média global de 
ocorrências por artigo Ano 

Faixa 1-5 Faixa 6-10 Faixa 10+ 

2003 1,8 7,4 18,5 

2005 1,9 7,3 28,3 

2006 1,9 8,0 42,4 

2007 1,8 7,8 37,1 

2008 1,8 8,0 44,6 

 

Na faixa 1-5, apesar da oscilação das quantidades de ocorrências e de 

artigos, de um evento para outro, a média global de ocorrências por artigo mantém-

se bastante estável no tempo, com valores ligeiramente inferiores a 2. 

Comportamento semelhante é verificado na faixa 6-10: a média global de 
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ocorrências por artigo apresenta-se bastante estável no tempo, com valores 

próximos a 8,0, variando ligeiramente em torno de 7,7. 

 

INTER (total) - média de ocorrências por artigo, por faixa e ano
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GRÁFICO 10 – média global de ocorrências de termos 
INTER por artigo, segundo ano e faixa de frequência 

 

Já na faixa 10+, encontram-se médias globais com valores altos e 

crescentes no tempo, passando de 18,5 a 44,5 entre 2003 e 2008 (exceto 2004, 

quando não aconteceu o ENANCIB). Essa tendência de crescimento da média 

global no período analisado resulta da relação, ano a ano, entre um expressivo 

aumento das ocorrências e um incremento pequeno do número de artigos na faixa. 

A tendência indica uma intensificação da abordagem do tema, ao longo do período 

entre 2003 e 2008. Tal verificação leva-nos prontamente a indagar até que ponto 

essa intensificação foi acompanhada de um alargamento ou um aprofundamento da 

discussão teórico-metodológica e de uma ampliação do debate de aspectos e 

questões específicos do tema interdisciplinaridade. Coube à análise qualitativa dos 

artigos da faixa 10+ trazer elementos de resposta a essa indagação. 

Em relação à transdisciplinaridade, a TAB. 20 e o GRAF. 11 trazem a 

representação consolidada dos números de artigos com ocorrências isoladas e 

combinadas dos termos ligados ao tema. O total de 76 artigos corresponde à soma 

dos 63 da categoria TRANS (ocorrências isoladas) com os 13 da categoria TRANS-
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INTER (ocorrências combinadas), totalizando pouco mais de um décimo (11,03%) 

dos 689 trabalhos apresentados nas 5 edições do ENANCIB estudadas. 

 

TABELA 20 

Totais de artigos com ocorrências isoladas e combinadas 
de termos ligados à transdisciplinaridade por faixa de frequência e ano 

 

Artigos TRANS e TRANS-INTER Faixa de 
frequência 2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

Percentual
(%) 

1-5 12 9 11 20 14 66 86,84

6-10 1 0 1 3 0 5 6,58

10+ 2 0 0 0 3 5 6,58

Total (ano) 15 9 12 23 17 76 100,00
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GRÁFICO 11 – totais de artigos com ocorrências isoladas e combinadas 
de termos ligados à interdisciplinaridade por faixa de frequência e ano 

 

Também aqui, verifica-se forte concentração na faixa 1-5, com a presença 

de 86,84% do total de 76 artigos. Já as faixas 6-10 e 10+ dividem de forma 

igualitária os demais artigos, ficando cada uma praticamente com 7% do material 

restante. Em conformidade com as análises anteriores, a contribuição mais 

expressiva para esse resultado vem dos artigos que apresentam coocorrências. Isso 

se dá de modo ainda mais expressivo do que ocorreu com a interdisciplinaridade, 
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uma vez que os parcos 13 artigos com ocorrências TRANS isoladas (todas de 

frequências 1 e 2) interferem muito pouco na distribuição consolidada. Assim sendo, 

para as faixas 6-10 e 10+, continuam válidas aqui as mesmas observações feitas na 

análise dos artigos com ocorrências combinadas INTER-TRANS. Mantém-se o 

mesmo padrão de ausências e retomadas ali apontado. 

Vale destacar que, em termos quantitativos globais, existe uma situação 

bastante simétrica entre as distribuições nas faixas de frequência dos artigos 

referentes à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade. Mas isso se dá em 

escalas diferentes, uma vez que o número total de artigos aqui é menos de um 

quarto do que era no noutro caso. De todo modo, também aqui se apresenta a 

dinâmica de concentração/dispersão que pode ser descrita basicamente com as 

mesmas duas expressões complementares: “muitos falando pouco”, “poucos falando 

muito”. 

A TAB. 21 e o GRAF. 12 trazem a representação consolidada das 

ocorrências isoladas e combinadas dos termos TRANS. 

 

TABELA 21 

Totais de ocorrências isoladas e combinadas de 
termos ligados à interdisciplinaridade por faixa de frequência e ano 

 

ocorrências TRANS e TRANS-INTER Faixa de 
frequência 2003 2005 2006 2007 2008 

Total 
faixa 

Percentual 
(%) 

1-5 26 12 21 32 17 108 39,13

6-10 7 0 8 19 0 34 12,32

10+ 88 0 0 0 46 134 48,55

Total (ano) 121 12 29 51 63 276 100,00

 

Por causa da interferência muito pequena das 15 ocorrências presentes 

nos 13 artigos TRANS isoladas, o padrão obtido nessa consolidação é virtualmente 

o mesmo que foi descrito para a distribuição de ocorrências TRANS combinadas. 

Confirma-se a dinâmica de concentração/dispersão e reitera-se a ideia de que o 

conteúdo potencialmente mais significativo a analisar qualitativamente está ligado às 

ocorrências que figuram nos artigos da faixa 10+. Como o número destes é pequeno 

e sua presença é irregular, será também necessário prestar especial atenção aos 

artigos da faixa 6-10, para aproveitar o conteúdo adicional valioso que eles possam 
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aportar. Vale lembrar que, conforme anteriormente mostrado, os 48,55% de 

ocorrências da faixa 10+ e os 12,32% de ocorrências da faixa 6-10 que a TAB. 21 

registra correspondem a coocorrências e estão em 10 dos 28 artigos INTER 10+. 
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GRÁFICO 12 – totais de ocorrências isoladas e combinadas de 
termos ligados à interdisciplinaridade por faixa de frequência e ano 

 

A TAB. 22 e o GRAF. 13 registram a média global de ocorrências por 

artigo, para cada uma das faixas de frequência. 

 

TABELA 22 

Média global de ocorrências de termos 
TRANS por artigo, segundo ano e faixa de frequência 

 
TRANS – média global de 

ocorrências por artigo Ano 
Faixa 1-5 Faixa 6-10 Faixa 10+ 

2003 2,2 7,0 44,0 

2005 1,3 0,0 0,0 

2006 1,9 8,0 0,0 

2007 1,6 6,3 0,0 

2008 1,2 0,0 15,3 
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TRANS (total) - média de ocorrências por artigo, por faixa e ano
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GRÁFICO 13 – média global de ocorrências de termos 
INTER por artigo, segundo ano e faixa de frequência 

 

Na faixa 1-5, apesar da oscilação das quantidades de ocorrências e de 

artigos, de um evento para outro, a média global de ocorrências por artigo mantém-

se bastante estável no tempo, com valores em torno de 1,6. Na faixa 6-10, a média 

global é variável no tempo, oscilando ligeiramente em torno de 7,1 nos anos de 

2003, 2006 e 2007, e passando por dois pontos nulos, em 2005 e 2008, quando não 

houve artigos na faixa. Na faixa 10+, a média global é fortemente decrescente no 

tempo, passando de 44, em 2003, para 15,3, em 2008, com três pontos nulos a meio 

caminho, em 2005, 2006 e 2007. Essa tendência decrescente opõe-se 

marcadamente à da média global das ocorrências dos termos INTER. 

Conforme já assinalamos, o alto valor da média que a faixa 10+ registra 

em 2003 corresponde à figuração da transdisciplinaridade como tema do ENANCIB 

nessa edição. A análise qualitativa apresentada no capítulo seguinte possibilitou 

apreciar se é possível identificar uma diminuição no grau de aprofundamento da 

discussão teórico-metodológica, entre 2003 e 2008, ou a que outro(s) fator(es) pode 

corresponder essa diminuição da média global de ocorrências por artigo. 

Configurado o panorama global de concentrações e dispersões que os 

dados possibilitam visualizar, resta-nos verificar como se dá a distribuição 

quantitativa da abordagem dos temas interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 



 145

pelos vários grupos de trabalho do ENANCIB. Como a quantidade e a nomenclatura 

desses grupos variaram ao longo do período 2003-2008, optamos por trabalhar com 

seu reagrupamento em áreas temáticas, conforme discutido no capítulo anterior e 

resumido no QUADRO 4, a seguir. 

 

QUADRO 4 

Correspondência entre áreas temáticas e 
grupos de trabalho no ENANCIB, de 2003 a 2008 

 

Área temática 2003 2005 2006 2007 2008

1 História e Epistemologia GT8 GT1 GT1 GT1 GT1 

2 Organização e Representação GT2 GT2 GT2 GT2 GT2 

3 Mediação, Circulação e Uso GT4 GT3 GT3 GT3 GT3 

4 Gestão — GT4 GT4 GT4 GT4 

5 Política e Economia — GT5 GT5 GT5 GT5 

6 Informação e Trabalho GT6 GT6 GT6 GT6 GT6 

7 Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação — GT7 GT7 — — 

8 Tecnologia GT1 — — — GT8 

9 Produção e Comunicação GT5 — — GT7 GT7 

10 
Novas Tecnologias/Redes de 
Informação/Educação à Distância 

GT3 — — — — 

11 Planejamento e Gestão de Sistemas GT7 — — — — 

 

Vale lembrar que, conforme especificado no QUADRO 4, existem 

variações no preenchimento das áreas, ao longo do período estudado. Isso decorre 

não apenas da mudança de nomenclatura dos grupos de trabalho (GTs), mas 

também da não correspondência de alguns nomes a nenhum dos GTs realizados 

em determinadas edições do ENANCIB. A maior regularidade é observada nas 

áreas de 1 a 6, enquanto as irregularidades são mais flagrantes nas áreas de 7 a 11. 

Essas variações, obviamente, produzem efeitos que se superpõem à distribuição 

quantitativa dos artigos, das ocorrências e das médias de ocorrências por artigo. 

Consideremos primeiramente os 293 artigos com ocorrências isoladas e 

combinadas dos termos INTER. A TAB. 23 e o GRAF. 14 registram sua distribuição 

pelas onze áreas temáticas, nas três faixas de frequência. 
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TABELA 23 

Distribuição dos artigos com ocorrências 
INTER (total) por faixa de frequência e por área temática 

 

Artigos com ocorrências INTER (total) por área temática 
Faixa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Total 

1-5 33 55 40 22 18 18 9 11 23 5 4 238

6-10 9 7 1 2 - 5 1 - 2 - - 27

10+ 19 4 1 1 - - 1 - 2 - - 28

Total 61 66 42 25 18 23 11 11 27 5 4 293

% 20,82 22,53 14,33 8,53 6,14 7,85 3,75 3,75 9,22 1,71 1,37 100,00
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GRÁFICO 14 – distribuição dos artigos com ocorrências 
INTER (total) por faixa de frequência e por área temática 

 

Verifica-se que a faixa 1-5 engloba 238 dos 293 artigos e é comum a 

todas as áreas temáticas, mesmo com as irregularidades que elas apresentam. 

Esses dados reiteram a leitura sobre a forte dispersão das menções breves ao tema 

interdisciplinaridade por todos os âmbitos do ENANCIB. Mas também fazem ver que, 

em meio a essa dispersão, há concentrações locais, cuja expressividade é 

modulada, no entanto, pela intermitência da presença de algumas áreas, no período 

estudado. Dentre aquelas mais perenes (1 a 6), a concentração recai sobre as áreas 

1, 2 e 3, caracterizando mais perceptivelmente essa “concentração da dispersão”. 
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Mas é também interessante observar que uma área tal como a 9, presente em três 

edições do ENANCIB, supera, em número total de artigos INTER 1-5, as áreas 4, 5 

e 6, presentes em quatro ou cinco edições. 

Na faixa 6-10, por sua vez, a distribuição dos artigos indica que as 

menções um pouco menos breves ao tema apresentam uma dispersão com 

capilaridade muito menor: as áreas 1, 2 e 6 concentram entre 5 e 9 artigos cada; as 

áreas 3, 4, 7 e 9 apresentam apenas 1 ou 2 artigos cada; as áreas 5, 8, 9 e 11 não 

apresentam nenhum artigo nessa faixa. 

Na faixa 10+, a concentração manifesta-se de maneira mais forte e 

consistente na área temática 1, que ostenta dois terços (19) dos 28 artigos, e muito 

menos expressivamente na área 2, que apresenta 4 artigos. As áreas 3, 4, 7 e 9 

ficam com apenas 1 ou 2 artigos cada. Isso indica que a abordagem mais intensa da 

interdisciplinaridade tem ocorrido principalmente do ponto de vista de história e 

epistemologia da Ciência da Informação. O QUADRO 5 apresenta a distribuição dos 

artigos da faixa 10+ entre as áreas, no período 2003-2008. 

 

QUADRO 5 

Distribuição de artigos INTER 10+ (total) entre as 
áreas temáticas do ENANCIB, no período 2003-2008 

 

Artigos INTER 10+ 
Área 

2003 2005 2006 2007 2008 

1 História e Epistemologia 3 3 4 4 5 

2 Organização e Representação - - 1 3 - 

3 Mediação, Circulação e Uso 1 - - - - 

4 Gestão — - - - 1 

5 Política e Economia — - - - - 

6 Informação e Trabalho - - - - - 

7 
Diagnóstico, Mapeamento e 
Avaliação 

— 1 - — — 

8 Tecnologia - — — — - 

9 Produção e Comunicação - — — 1 1 

10 
Novas Tecnologias/Redes de 
Informação/Educação à Distância 

- — — — — 

11 Planejamento e Gestão de Sistemas - — — — — 
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Fica patente que, para além da área 1, a abordagem mais intensa do 

tema também abarca temáticas de organização e representação da informação, de 

modo potencialmente significativo, mas ficando restrita aos anos de 2006 e 2007. De 

resto, os artigos 10+ estão presentes em outras quatro áreas, porém de maneira 

ocasional, em uma ou outra edição do evento. Assim, parece ser principalmente na 

área temática 1 (História e Epistemologia) — e talvez também na área 2 

(Organização e Representação) — que se encontra material com uma densidade 

suficiente para identificar, na análise qualitativa, possíveis padrões de abordagem do 

tema interdisciplinaridade ao longo das 5 edições estudadas do ENANCIB. 

A TAB. 24 e o GRAF. 15 confirmam esse padrão de concentrações e 

dispersões, ao detalhar como se dá a distribuição das ocorrências dos termos 

INTER nas áreas temáticas, por faixa de frequência. 

Com efeito, verifica-se que as áreas 1 e 2 não apenas concentram, juntas, 

quase 75% do total de ocorrências INTER, mas também apresentam a maioria de 

suas ocorrências na faixa 10+: 53,7%, na área 2; 83,0%, na área 1. As nove outras 

áreas respondem por percentuais relativamente pequenos do restante das 

ocorrências — perfazendo praticamente 25% do total —, sendo que a 6 não 

apresenta nenhuma ocorrência na faixa 10+ e quatro outras não as apresentam nas 

faixas 6-10 e 10+. 

 

TABELA 24 

Distribuição das ocorrências INTER (total) 
por faixa de frequência e por área temática 

 

Ocorrências INTER – total por área temática 
Faixa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Total 

1-5 75 109 60 34 25 36 19 18 42 14 4 436

6-10 75 49 7 16 - 36 8 - 16 - - 207

10+ 733 183 19 14 - - 21 - 38 - - 1008

Total 883 341 86 64 25 72 48 18 96 14 4 1651

% 53,48 20,65 5,21 3,88 1,51 4,36 2,91 1,09 5,81 0,85 0,24 100,00
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INTER (total) - ocorrências por faixa de frequência e área temática
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GRÁFICO 15 – distribuição das ocorrências INTER 
(total) por faixa de frequência e por área temática 

 

A média global de ocorrências por artigo pode também balizar a busca de 

conteúdo potencialmente importante. Seus valores são detalhados na TAB. 25 e no 

GRAF. 16, por faixa de frequência e área temática. 

 

TABELA 25 

Média global de ocorrências INTER (total) 
por artigo, por faixa de frequência e área temática 

 

Média global de ocorrências INTER por artigo, por área temática 
Faixa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-5 2,3 2,0 1,5 1,5 1,4 2,0 2,1 1,6 1,8 2,8 1,0

6-10 8,3 7,0 7,0 8,0 - 7,2 8,0 - 8,0 - - 

10+ 38,6 45,8 19,0 14,0 - - 21,0 - 19,0 - - 

 

Na faixa 1-5, as médias variam de 1,0 a 2,8, ultrapassando o patamar de 

2,0 apenas para 3 áreas. O dado confirma a grande dispersão característica dessa 

faixa, que contém pelo menos 80% dos artigos, porém apenas cerca de 26% das 

ocorrências, com médias por artigo em geral localizadas na metade inferior do 

intervalo de frequências. Na faixa 6-10, excetuadas as áreas 5, 8, 10 e 11, que não 

apresentam ocorrências, a média varia entre 7,0 e 8,3, ficando na porção mediana 
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do intervalo de frequências. O dado parece confirmar a perspectiva de que, 

ocasionalmente, esses artigos poderão apresentar conteúdos com algum grau de 

importância para a compreensão da abordagem do tema no ENANCIB. 

 

INTER (total) - média de ocorrências por artigo, por área temática
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GRÁFICO 16 – média global de ocorrências INTER (total) 
por artigo, por faixa de frequência e área temática 

 

Na faixa 10+, excetuadas as áreas 5, 6, 8, 10 e 11, que não apresentam 

ocorrências, a média assume três patamares distintos: nas áreas 1, 2, seu valor está 

na casa dos 40 a 45, respectivamente; nas áreas 3, 7, 9, em torno de 20; na área 4, 

perto de 15. É interessante observar que a média da área 2 ultrapassa a da área 1, 

devido à presença de um único artigo com 117 ocorrências INTER (cf. TAB. 15), que 

eleva a média a patamares bem acima dos 22 que resultariam dos outros 3 artigos 

dessa área inseridos na faixa 10+. 

Articulando a média de ocorrências por artigo com os demais parâmetros, 

é possível formar uma visão bastante completa dos aspectos quantitativos da 

abordagem do tema interdisciplinaridade nas edições do ENANCIB aqui estudadas. 

O panorama de concentrações e dispersões repete-se, com algumas 

peculiaridades, na abordagem da transdisciplinaridade pelas diversas áreas 

temáticas. Os 76 artigos com ocorrências isoladas e combinadas dos termos TRANS 

distribuem-se por elas, nas três faixas de frequência, conforme registrado na TAB. 

26 e no GRAF. 17. 



 151

TABELA 26 

Distribuição dos artigos com ocorrências 
TRANS (total) por faixa de frequência e por área temática 

 

Artigos com ocorrências TRANS – total por área temática 
Faixa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Total 

1-5 20 15 6 5 2 8 2 1 6 1 - 66

6-10 4 1 - - - - - - - - - 5

10+ 5 - - - - - - - - - - 5

Total 29 16 6 5 2 8 2 1 6 1 0 76

% 38,16 21,05 7,89 6,58 2,63 10,53 2,63 1,32 7,89 1,32 0,00 100,00
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GRÁFICO 17 – distribuição dos artigos com ocorrências 
INTER (total) por faixa de frequência e por área temática 

 

Os artigos da faixa 1-5 estão presentes em toda a gama de áreas 

temáticas, com exceção da área 11 (Planejamento e Gestão de Sistemas), que 

figurou somente em 2003. Entre as demais, há algumas com apenas 1 ou 2 artigos 

(áreas 5, 7, 8 e 10), outras com 5 a 8 (áreas 3, 4, 6 e 9), e as de maior 

concentração, com 15 ou 20 (áreas 2 e 1, respectivamente). Para além da relativa 

dispersão aí assinalada, a forte concentração reflete-se na faixa 6-10, com as áreas 

1 e 2 sendo as únicas a figurarem, respectivamente, com 4 e 1 artigos, compondo a 

totalidade dos itens dessa faixa. Assim, afora a área de História e Epistemologia, 
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apenas a de Organização e Representação contribui com algum artigo na faixa 6-10. 

Na faixa 10+, a preponderância da área 1 manifesta-se de forma ainda mais 

acentuada, já que ela figura isoladamente, ostentando todos os 5 artigos da faixa. 

Também aqui, o padrão de concentrações e dispersões é reiterado na 

figuração das ocorrências dos termos TRANS, conforme indicam a TAB. 27 e o 

GRAF. 18, que detalham sua distribuição nas áreas temáticas, por faixa de 

frequência. 

 

TABELA 27 

Distribuição das ocorrências TRANS (total) 
por faixa de frequência e por área temática 

 

Ocorrências TRANS – total por área temática 
Faixa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Total 

1-5 38 24 9 5 2 14 4 1 10 1 - 108

6-10 28 6 - - - - - - - - - 34

10+ 134 - - - - - - - - - - 134

Total 200 30 9 5 2 14 4 1 10 1 0 276

% 72,46 10,87 3,26 1,81 0,72 5,07 1,45 0,36 3,62 0,36 0,00 100,00
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GRÁFICO 18 – distribuição das ocorrências TRANS 
(total) por faixa de frequência e por área temática 
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Confirmam-se a preponderância da área 1, a participação bem mais 

modesta da área 2 e a presença pouco expressiva das áreas de 3 a 10. Confirma-se 

também a maior relevância das áreas 1 e 2 como fontes de conteúdo 

potencialmente significativo para subsidiar um esforço de compreensão dos 

caminhos percorridos, no ENANCIB, na abordagem dos temas interdisciplinaridade 

e transdisciplinaridade. Vale lembrar, conforme anteriormente discutido, que todas 

as ocorrências TRANS dos artigos das faixas 5-10 e 10+ (num total de 10 itens) são 

coocorrências presentes em artigos com termos INTER na faixa 10+. Em particular, 

o único artigo com ocorrências TRANS 6-10 fora da área 1 encontra-se na área 2 e 

apresenta 6 ocorrências TRANS em combinação com as 117 INTER responsáveis 

pela elevação da média INTER 10+ dessa área que é registrada na TAB. 25. 

A média global de ocorrências TRANS por artigo é registrada na TAB. 28 

e representada no GRAF. 19, por faixa de frequência e área temática. 

A forte concentração que caracteriza a faixa 10+ é indicada pela presença 

exclusiva da área 1, com uma alta média de quase 27 ocorrências de termos 

TRANS por artigo. Na faixa 6-10, a exclusividade das áreas 1 e 2 associa-se ao seu 

emparelhamento quantitativo, com médias muito próximas. Diferentemente desses 

casos, na faixa 1-5, o emparelhamento quantitativo estende-se a todas as áreas, 

estando ausente apenas a 11 e apresentando, as dez outras, médias baixas, que 

oscilam num intervalo estreito entre 1,0 e 2,0. Assim, mesmo nas áreas 1 e 2, 

associadas às abordagens mais intensas da transdisciplinaridade, há um conjunto 

expressivo de artigos nos quais estão presentes apenas menções ao tema tão 

ligeiras quanto se verifica nas áreas que não apresentam indícios de possível 

aprofundamento. 

 

TABELA 28 

Média global de ocorrências TRANS (total) 
por artigo, por faixa de frequência e área temática 

 

Média global de ocorrências TRANS por artigo, por área temática 
Faixa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-5 1,9 1,6 1,5 1,0 1,0 1,8 2,0 1,0 1,7 1,0 - 

6-10 7,0 6,0 - - - - - - - - - 

10+ 26,8 - - - - - - - - - - 
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TRANS (total) - média de ocorrências por artigo, por área temática
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GRÁFICO 19 – média global de ocorrências TRANS (total) 
por artigo, por faixa de frequência e área temática 

 

 

 

Passamos agora à análise de citações realizada para os artigos das 5 

edições do ENANCIB focalizadas nesta pesquisa. O QUADRO 6 apresenta os 

autores mais citados nos 28 artigos da faixa INTER 10+1, com um mínimo de 5 

citações, excluídas as autocitações. A análise abarcou um total de 619 referências e 

322 autores. 

O cenário é de intensa concentração, pois os 23 autores que figuram na 

classificação correspondem a 7,1% do total e respondem por 35,7% das citações. O 

cenário também é de intensa dispersão, na medida em que, dos 299 autores 

restantes, os dados complementares indicam que pouco mais de 50 autores (cerca 

de 16%) apresentam de 2 a 4 citações cada e quase 250 (cerca de 77%), apenas 1 

citação cada. Destacam-se 6 autores (1,9% do total) com contagens exclusivas de 

citações, ocupando Pinheiro o primeiro lugar e estando acompanhada de autores de 

Ciência da Informação — Saracevic, González de Gómez, Wersig — e dois autores 

importantes nas discussões gerais sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade: 

Japiassu e Morin. Verifica-se, porém, que nomes tais como Klein, Nicolescu, e 

Pombo figuram apenas em posições de muito menor destaque. 

                                                 
1 Conforme TAB. 14 e 15, essa faixa também inclui os 5 artigos TRANS 6-10 e os 5 TRANS 10+. 
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QUADRO 6 

Autores mais citados na faixa INTER 10+  

(classificação limitada às 10 primeiros colocações, com mínimo de 5 citações) 
 
Ordem Autor Citações Subtotais Citações % Subtotais % 

1 PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro 31 5,0 

2 JAPIASSU, Hilton 24 3,9 

3 SARACEVIC, Tefko 19 3,1 

4 MORIN, Edgar 15 2,4 

5 GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida 13 2,1 

6 WERSIG, Gernot 11 

113 

1,8 

18,3 

BARRETO, Aldo de Albuquerque 8 1,3 

BOURDIEU, Pierre 8 1,3 

LE COADIC, Yves 8 1,3 
7 

OLIVEIRA, Marlene 8 

32 

1,3 

5,2 

CAPES 7 1,1 

CIDOC 7 1,1 8 

CNPq 7 

21 

1,1 

3,4 

CAPURRO, Rafael 6 1,0 

DIAS, Eduardo Wense 6 1,0 

KLEIN, Julie Thompson 6 1,0 

NICOLESCU, Basarab 6 1,0 

9 

ZINS, Chaim 6 

30 

1,0 

4,8 

CASTELLS, Manuel 5 0,8 

COUTURE, Carol 5 0,8 

GOMES, Henriette Ferreira 5 0,8 

POMBO, Olga 5 0,8 

10 

SILVA, Armando Malheiro da 5 

25 

0,8 

4,0 

Totais .............................................................. 221 221 35,7 35,7 

 

 

O QUADRO 7 apresenta os autores mais citados nos 19 artigos da faixa 

INTER 10+ da área de História e Epistemologia,2 com um mínimo de 3 citações e 

excluídas as autocitações. A análise abarcou um total de 432 referências e 210 

autores. É importante observar que os 19 artigos dessa faixa formam um grupo 

correspondente a 67,9% dos 28 anteriores. 

 
                                                 
2 Conforme se depreende das TAB. 14 e 15, esse grupo de 19 artigos inclui 4 dos 5 artigos da faixa 
TRANS 6-10 e os 5 artigos da faixa TRANS 10+. 
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QUADRO 7 

Autores mais citados faixa INTER 10+ da área História & Epistemologia 

(classificação limitada às 10 primeiros colocações, com mínimo de 3 citações) 
 
Ordem Autor Citações Subtotais Citações % Subtotais % 

1 PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro 27 6,3 

2 JAPIASSU, Hilton 18 4,2 

3 SARACEVIC, Tefko 15 3,5 

4 WERSIG, Gernot 10 2,3 

5 GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida 9 

79 

2,1 

18,4 

BARRETO, Aldo de Albuquerque 7 1,6 
6 

CIDOC 7 
14 

1,6 
3,2 

BOURDIEU, Pierre 6 1,4 

DIAS, Eduardo Wense 6 1,4 

KLEIN, Julie Thompson 6 1,4 

OLIVEIRA, Marlene 6 1,4 

7 

ZINS, Chaim 6 

30 

1,4 

7,0 

CAPURRO, Rafael 5 1,2 

CNPq 5 1,2 

COUTURE, Carol 5 1,2 

MORIN, Edgar 5 1,2 

8 
 

NICOLESCU, Basarab 5 

25 

1,2 

6,0 

CASTELLS, Manuel 4 0,9 

DOMINGUES, Ivan 4 0,9 

JARDIM, José Maria;FONSECA, M.O. 4 0,9 

LE COADIC, Yves 4 0,9 

SANTOS, Boaventura Sousa 4 0,9 

9 

SILVA, Armando Malheiro da 4 

24 

0,9 

5,4 

BORKO, Harold 3 0,7 

FERREZ, Helena Dodd 3 0,7 

GOMES, Henriette Ferreira 3 0,7 

HABERMAS, Jürgen 3 0,7 

KOBASHI, Nair Yumiko 3 0,7 

10 

SCHEINER, Tereza 3 

18 

0,7 

4,2 

Totais .............................................................. 190 190 44,2 44,2 

 

Também aí, o cenário é de forte concentração e dispersão. Os 29 autores 

que figuram na classificação correspondem a 13,8% do total e respondem por 44,2% 

das citações. Dos 181 autores restantes, os dados complementares indicam que 35 
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autores (16,7%) apresentam 2 citações cada e 146 outros (69,5%), apenas 1 citação 

cada. Destacam-se 5 autores (2,4% do total) com contagens exclusivas de citações, 

figurando Pinheiro em primeiro lugar e encontrando-se agora acompanhada apenas 

dos mesmos autores de Ciência da Informação recém mencionados — Saracevic, 

González de Gómez, Wersig — e também do filósofo Hilton Japiassu. Entretanto, a 

comparação com a classificação anterior (QUADRO 6) mostra que, dentre os cinco 

autores mais destacados aqui, Wersig recebe apenas 1 citação fora da área de 

História e Epistemologia, enquanto os outros quatro recebem de 4 a 6 citações fora 

desse âmbito. A influência de tal grupo de autores mostra-se mais expressiva nessa 

área temática do que nas demais, na discussão da interdisciplinaridade. O fato é 

consistente com a especificidade dessa área temática — atual GT1 do ENANCIB.3 

Essa comparação também mostra que Klein mantém as mesmas 6 

citações e Nicolescu passa de 6 para 5 citações. Isso indica que esses dois autores 

são referenciados quase exclusivamente na área de História e Epistemologia. Olga 

Pombo não é explicitada nessa classificação porque recebe, neste caso, 2 de suas 5 

citações totais, conforme dados complementares. Morin passa de 15 para 5 

citações, o que indica ser o recurso a esse autor mais expressivo nas outras áreas 

temáticas: 7 das 10 outras citações estão na área de Organização e Recuperação, 

sendo 5 delas em um único artigo, conforme dados complementares. O filósofo Ivan 

Domingues, que não aparece na classificação anterior, figura agora com as únicas 4 

citações que recebe, conforme dados complementares. Isso indica a exclusividade 

do recurso ao autor na área de História e Epistemologia. O mesmo vale para Rafael 

Capurro, que passa de 6 para 5 citações. 

O QUADRO 8 apresenta os autores mais citados nos 5 artigos da faixa 

TRANS 10+, todos pertencentes à área de História e Epistemologia, com um mínimo 

de 2 citações, excluídas as autocitações. A análise abarcou um total de 110 

referências e 69 autores. É importante observar que os 5 artigos dessa faixa formam 

um grupo  correspondente a 26,3% — pouco mais de 1/4 — dos 28 anteriores. 

Em vista do pequeno número de artigos nesta amostra, é necessário um 

cuidado especial nas inferências. Mas vale a pena prestar atenção aos indícios 

sobre ausências, assim como sobre constâncias e variações acentuadas. 

 

                                                 
3 A comparação não é possível para o tema transdisciplinaridade, pois os artigos mais significativos 
encontram-se quase todos na área de História e Epistemologia: 4 em 5 dos 6-10; 5 em 5 dos 10+. 
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QUADRO 8 

Autores mais citados faixa TRANS 10+ (área de História e Epistemologia) 

(classificação limitada às 5 primeiros colocações, com mínimo de 2 citações) 
 
Ordem Autor Citações Subtotais Citações % Subtotais %

1 PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro 12 12 10,9 10,9 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida 5 4,5 
2 

SARACEVIC, Tefko 5 
10 

4,5 
9,0 

JAPIASSU, Hilton 4 3,7 

KLEIN, Julie Thompson 4 3,7 3 

NICOLESCU, B. 4 

12 

3,7 

11,1 

DIAS, Eduardo Wense 3 2,7 

DOMINGUES, Ivan 3 2,7 4 

OLIVEIRA, Marlene 3 

9 

2,7 

8,1 

BORKO, Harold 2 1,8 

CAPURRO, Rafael 2 1,8 

CASTELLS, Manuel 2 1,8 

HABERMAS, Jürgen 2 1,8 

LATOUR, Bruno 2 1,8 

SOFKA, Vinos 2 1,8 

5 

WERSIG, Gernot 2 

14 

1,8 

12,6 

Totais .............................................................. 57 57 51,7 51,7 

 

Novamente, o cenário é de concentrações e dispersões. Os 16 autores 

que figuram na classificação correspondem a 23,2% do total e respondem por 51,7% 

das citações. Cada um dos 53 restantes (76,8%) responde apenas por 1 citação. Do 

grupo de cinco autores que se destacam na classificação anterior, as variações mais 

expressivas estão associadas a Japiassu e Wersig, que passam ambos 

aproximadamente a 1/5 do número de citações anterior. Porém, como essa variação 

corresponde aproximadamente à ocorrida com o número de artigos, a influência 

desses autores parece não ter de fato diminuído, em termos relativos. Já no caso de 

Saracevic, as citações correspondem agora a cerca de 33% do número anterior; nos 

de Pinheiro e González de Gómez, passam a cerca de metade (44% e 56%, 

respectivamente); no de Klein, a 67%; no de Domingues, a 75%. Como esses 

percentuais são maiores do que os cerca de 25% aos quais foi reduzido o número 

de artigos, isso poderia indicar um aumento da influência desses autores, em termos 
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proporcionais. Mas a validade desse raciocínio deve ser relativizada, conforme já 

apontamos, mesmo nos casos mais expressivos, devido à insuficiência quantitativa 

da base de comparação. 

O fato qualitativo mais perceptível, em se comparando as três 

classificações, parece ser a constância do destaque com que os nomes de Pinheiro, 

González de Gomez, Saracevic e Japiassu figuram como referências principais nas 

discussões sobre interdisciplinaridade, e mesmo sobre transdisciplinaridade, 

conforme agora se verifica. Já Nicolescu e Klein mantêm 4 das 6 citações iniciais, 

emparelhando agora com Japiassu numa colocação de maior destaque. Capurro 

passa agora de 5 a 2 citações, sugerindo sua maior presença na discussão sobre 

interdisciplinaridade, ainda que esses 40% do número anterior também indiquem 

uma ligeira concentração, em relação ao novo número de artigos. Nesta última 

classificação, é também notável a virtual ausência de Morin, que, apesar da forte 

relação com o movimento transdisciplinar, aparece com uma única referência, 

conforme indicam os dados complementares. 

Passando agora dos autores às publicações, o QUADRO 9 registra as 

publicações referenciadas dos 6 autores mais citados na faixa INTER 10+, 

contemplando todas as áreas temáticas. Em comparação com o QUADRO 6, 

verifica-se que a sequência das publicações mais citadas não corresponde à dos 

autores mais citados. Isso coloca algumas publicações — e seus autores — em 

destaque ainda maior, tal como é o caso de Interdisciplinaridade e patologia do 

saber (JAPIASSU, 1976). Assim, das 36 publicações destacadas,4 correspondendo 

a um subtotal de 113 citações de seus autores, observa-se uma concentração em 11 

publicações com 4 ou mais citações cada, que correspondem a 71 citações (62,8%). 

As demais 25 publicações respondem por 44 citações (36,2%). O destaque 

alcançado pelo primeiro grupo de publicações é, certamente, um aspecto importante 

de considerar na análise qualitativa dos artigos citantes. 

 

 
4 No caso de Saracevic (1992, 1996), contamos original e tradução como uma única publicação. 



 160 

QUADRO 9 

Publicações referenciadas dos 6 autores mais citados na faixa INTER 10+ 
(classificação por ordem decrescente de frequência de citação) 

 

Cita- 
ções 

PINHEIRO, L.V.R. JAPIASSU, H. SARACEVIC, T. MORIN, E. 
GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ, M.N. 

WERSIG, G. 

13  
Interdisciplinaridade e 
patologia do saber (1976) 

    

9   

Information Science: origin, 
evolution and relations 
(1992)                 [3 citações] 
 

Ciência da Informação: 
origem, evolução e relações 
(1996)                 [6 citações] 

   

8 

Campo interdisciplinar da 
Ciência da Informação: 
fronteiras remotas e 
recentes (1999) 

     

7 
Traçados e limites da 
Ciência da Informação 
(1995) 

 Information Science (1999)   
Information Science: the 
study of postmodern 
knowledge usage (1993) 

4  

Introdução ao pensamento 
epistemológico (1977) 
 

Dicionário Básico de 
Filosofia (1990) 

 
Introdução ao pensamento 
complexo (1991) 

Metodologia da pesquisa no 
campo da Ciência da 
Informação (2000) 

The phenomena of interest 
to Information Science 
(1975) 
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(continuação) 

 

Cita- 
ções 

PINHEIRO, L.V.R. JAPIASSU, H. SARACEVIC, T. MORIN, E. 
GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ, M.N. 

WERSIG, G. 

3 

A Ciência da Informação 
entre sombra e luz: domínio 
epistemológico e campo 
interdisciplinar (1997) 
 

Processo evolutivo e 
tendências contemporâneas 
da Ciência da Informação 
(2005) 
 

Ciência da Informação: 
desdobramentos 
disciplinares, 
interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade (2006) 
 

Movimentos 
Interdisciplinares e Rede 
Conceitual na Ciência da 
Informação (2006) 

  

A cabeça bem feita: 
repensar a reforma e 
reformar o pensamento 
(2003) 

  

2 

Gênese da Ciência da 
Informação: os sinais 
enunciadores da nova área 
(2002) 

O sonho transdisciplinar e 
as razões da Filosofia 
(2006) 

Interdisciplinary nature of 
Information Science (1995) 

Epistemología de la 
complejidad (1994) 

O objeto de estudo da 
Ciência da Informação: 
paradoxos e desafios (1990) 
 

Dos estudos sociais da 
informação aos estudos do 
social desde o ponto de 
vista da informação (2002) 
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(continuação) 

 

Cita- 
ções 

PINHEIRO, L.V.R. JAPIASSU, H. SARACEVIC, T. MORIN, E. 
GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ, M.N. 

WERSIG, G. 

1 

Em busca de um caminho 
interdisciplinar: proposta de 
um núcleo teórico e prático 
de disciplinas comuns aos 
cursos de Biblioteconomia, 
Museologia e Arquivologia 
(1995) 
 

Informação: esse obscuro 
objeto da Ciência da 
Informação (2005) 

Questões epistemológicas 
(1981) 

Educação em ciência da 
informação na década de 
1980 (1978) 

As grandes questões do 
nosso tempo (1981) 
 

El pensamiento complejo 
como alternativo al 
paradigma de la 
simplificación (1997) 
 

La necesidad del 
pensamiento complejo 
(1997) 
 

Réforme de pensée, 
transdisciplinarité, reforme 
de l’Université (1997) 
 

O método 3: o 
conhecimento do 
conhecimento (1999) 
 

Articular os saberes (2000) 

A representação do 
conhecimento e o 
conhecimento da 
representação: algumas 
questões epistemológicas 
(1993) 
 

Para uma reflexão 
epistemológica acerca da 
ciência da Informação 
(2001) 
 

Escopo e abrangência da 
Ciência da Informação e a 
Pós-graduação na área: 
anotações para uma 
reflexão (2003) 
 

Ciência da Informação, 
pragmatismo e virtualidade 
(2006) 
 

Políticas de memória e 
informação: reflexos na 
organização do 
conhecimento (2006) 

 

 
Obs.: em caso de multiplicidade de datas para a mesma publicação, indicou-se a mais antiga. 
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O QUADRO 10 registra as publicações referenciadas dos 5 autores mais 

citados na faixa INTER 10+ da área de História e Epistemologia. Analogamente ao 

caso anterior, das 26 publicações destacadas,5 correspondendo a um subtotal de 79 

citações de seus autores, observa-se uma concentração em 7 publicações com 4 ou 

mais citações cada, que correspondem a 46 citações (58,2%). As demais 19 

publicações respondem por 33 citações (41,8%). Novamente, a maior relevância do 

primeiro grupo de publicações e as eventuais confirmações, neste contexto mais 

restrito, são certamente aspectos de consideração importante na análise qualitativa. 

O QUADRO 11 registra as publicações referenciadas dos 6 autores mais 

citados na faixa TRANS 10+ (5 artigos da área de História e Epistemologia). Neste 

caso, o próprio volume menos expressivo da amostra exige cautela nas inferências, 

uma vez que a faixa TRANS 10+ é constituída de apenas 5 artigos citantes. Além 

disso, para este conjunto de 22 publicações,6 correspondendo a um subtotal de 34 

citações de seus autores, apenas duas publicações recebem 3 citações, enquanto 

todas as 20 demais registram apenas 1 ou 2 citações. 

Assim, não faria sentido, por exemplo, delimitar faixas distintas de 

frequência de citação, tal como nos casos anteriores. Entretanto, vale observar que 

5 dos 6 artigos de Pinheiro recebem 2 ou 3 citações, enquanto Saracevic apresenta 

apenas 2 artigos nessa condição. A maioria das publicações dos quatro demais 

autores recebe 1 ou, no máximo, 2 citações. Além disso, a maioria das publicações 

com títulos mais especificamente relacionados à transdisciplinaridade, escritas por 

Japiassu, Klein e Nicolescu, recebe apenas 1 citação.  

Essa dispersão parece sinalizar muito mais a possibilidade de um 

movimento de aproximação teórica — ou seja, a existência de um diálogo apenas 

incipiente com esses autores — do que a existência de um debate denso e intenso 

já em curso. Somados aos outros dados quantitativos aqui apresentados, esses 

aspectos reforçam os indícios de que a abordagem do tema transdisciplinaridade no 

ENANCIB, além de não ter alcançado um volume apreciável, parece estar ainda em 

de busca de linhas de discussão. Também esses aspectos foram objeto de atenção 

na análise qualitativa que apresentamos no próximo capítulo. 

 

                                                 
5 Saracevic (1992, 1996): considerada uma mesma publicação (cf. nota anterior). 
6 Saracevic (1992, 1996) e Nicolescu (1996, 2001): em cada caso, original e tradução são 
consideradas a mesma publicação. 
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QUADRO 10 

Publicações referenciadas dos 5 autores mais citados na faixa INTER 10+ da área História & Epistemologia 
(classificação por ordem decrescente de frequência de citação) 

 

Cita-
ções 

PINHEIRO, L.V.R. JAPIASSU, H. SARACEVIC, T. WERSIG, G. 
GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ, M.N. 

12  
Interdisciplinaridade e patologia 
do saber (1976) 

   

7    
Information Science: the study of 
postmodern knowledge usage 
(1993) 

 

6 
Campo interdisciplinar da Ciência da 
Informação: fronteiras remotas e 
recentes (1999) 

 

Information Science: origin, 
evolution and relations (1992), 
Ciência da Informação: origem, 
evolução e relações (1996) 
                                   [3 de cada] 
 

Information Science (1999) 

  

5 Traçados e limites da Ciência da 
Informação (1995) 

    

4 
A Ciência da Informação entre 
sombra e luz: domínio epistemológico 
e campo interdisciplinar (1997) 

    

3 

Gênese da Ciência da Informação: os 
sinais enunciadores da nova área 
(2002) 
 

Processo evolutivo e tendências 
contemporâneas da Ciência da 
Informação (2005) 
 

Ciência da Informação: 
desdobramentos disciplinares, 
interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade (2006) 

  
The phenomena of interest to 
Information Science (1975) 

Metodologia da pesquisa no campo 
da Ciência da Informação (2000) 
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(continuação) 
 

Cita-
ções 

PINHEIRO, L.V.R. JAPIASSU, H. SARACEVIC, T. WERSIG, G. 
GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ, M.N. 

2  

Introdução ao pensamento 
epistemológico (1977) 
 

Dicionário Básico de Filosofia 
(1990) 

Interdisciplinary nature of 
Information Science (1995) 

 
O objeto de estudo da Ciência da 
Informação: paradoxos e desafios 
(1990) 

1 

Em busca de um caminho 
interdisciplinar: proposta de um 
núcleo teórico e prático de disciplinas 
comuns aos cursos de 
Biblioteconomia, Museologia e 
Arquivologia (1995) 
 

Informação: esse obscuro objeto da 
Ciência da Informação (2005) 
 

Movimentos Interdisciplinares e rede 
conceitual na ciência da informação 
(2006) 

Questões epistemológicas 
(1981) 
 

O sonho transdisciplinar e as 
razões da Filosofia (2006) 

Educação em ciência da 
informação na década de 1980 
(1978) 

 

Para uma reflexão epistemológica 
acerca da ciência da Informação 
(2001) 
 

Dos estudos sociais da informação 
aos estudos do social desde o ponto 
de vista da informação (2002) 
 

Escopo e abrangência da Ciência 
da Informação e a Pós-graduação 
na área: anotações para uma 
reflexão (2003) 
 

Políticas de memória e informação: 
reflexos na organização do 
conhecimento (2006) 

 
Obs.: em caso de multiplicidade de datas para a mesma publicação, indicou-se a mais antiga. 
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QUADRO 11 

Publicações referenciadas dos 6 autores mais citados na faixa TRANS 10+ 
(classificação por ordem decrescente de frequência de citação) 

 

Cita- 
ções 

PINHEIRO, L.V.R. 
GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ, M.N. 

SARACEVIC, T. JAPIASSU, H. KLEIN, J.T. NICOLESCU, B. 

3 
Traçados e limites da 
Ciência da Informação 
(1995) 

 

Ciência da Informação: 
origem, evolução e relações 
(1996)                 [2 citações] 
Information Science: origin, 
evolution and relations 
(1992)                   [1 citação] 

   

2 

A Ciência da Informação 
entre sombra e luz: domínio 
epistemológico e campo 
interdisciplinar (1997) 
 
Ciência da Informação: 
desdobramentos 
disciplinares, 
interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade (2006) 
 
Gênese da Ciência da 
Informação: os sinais 
enunciadores da nova área 
(2002) 
 
Processo evolutivo e 
tendências contemporâneas 
da Ciência da Informação 
(2005) 

O objeto de estudo da 
Ciência da Informação: 
paradoxos e desafios (1990) 

 

Information Science (1999) 
Interdisciplinaridade e 
patologia do saber (1976) 

 

La Transdisciplinarité. 
Manifeste (1996) 
                             [1 citação] 
 
O manifesto da 
transdisciplinaridade (2001) 
                             [1 citação] 
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(continuação) 
 

Cita- 
ções 

PINHEIRO, L.V.R. 
GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ, M.N. 

SARACEVIC, T. JAPIASSU, H. KLEIN, J.T. NICOLESCU, B. 

1 

Campo interdisciplinar da 
Ciência da Informação: 
fronteiras remotas e 
recentes (1999) 

Dos estudos sociais da 
informação aos estudos do 
social desde o ponto de 
vista da informação (2002) 
 
Metodologia da pesquisa no 
campo da Ciência da 
Informação (2000) 
 
Para uma reflexão 
epistemológica acerca da 
ciência da Informação 
(2001) 

 

Dicionário Básico de 
Filosofia (1990) 
 
O sonho transdisciplinar e 
as razões da Filosofia 
(2006) 

Interdisciplinarity: history, 
theory, and practice (1990) 
 
Notes Toward a Social 
Epistemology of 
Transdisciplinarity (1994) 
 
Crossing boundaries, 
knowledge disciplinarities, 
and interdisciplinarities 
(1996) 
 
Interdisciplinary needs: the 
current context (1996) 
 

Um novo tipo de 
conhecimento – 
transdisciplinaridade (2000) 
 
A prática da 
transdisciplinaridade (2000) 

 
Obs.: em caso de multiplicidade de datas para a mesma publicação, indicou-se a mais antiga. 
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6  INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE: 

    ANÁLISE QUALITATIVA NO ENANCIB 
 
 

As incertezas dos saberes devem ser 
confrontadas e corrigidas umas pelas 
outras num permanente estado de 
diálogo e intercâmbio. 

Hilton Japiassu 
 

 

Neste capítulo, realizamos uma análise qualitativa, de cunho 

interpretativo, de um grupo de comunicações apresentadas no período estudado do 

ENANCIB, as quais designamos núcleo empírico. A fim de podermos desenvolver 

uma abordagem mais profunda e consistente dos conteúdos argumentativos desses 

documentos, procedemos à seleção desse grupo com base no pertencimento à faixa 

de frequência INTER 10+. Devido a limitações de tempo e espaço, optamos por 

trabalhar não com a totalidade dessa faixa, mas sim com o grupo de comunicações 

que apresentasse o perfil quantitativo mais favorável a uma produção expressiva de 

resultados qualitativos. A seguir, discutimos como o núcleo empírico foi determinado. 

Conforme o QUADRO 5 (capítulo 5), as comunicações da faixa INTER 

10+ são raras nas áreas temáticas de 3 a 11, figurando apenas nas áreas 3, 4, 7 e 9, 

em 5 comunicações pelas edições estudadas do ENANCIB. A TAB. 24 assinala que, 

juntas, as ocorrências INTER 10+ dessas 5 comunicações montam a apenas 9,1% 

do total dessa faixa e a 5,6% do total geral. Por isso, julgamos que a análise dessas 

comunicações não propiciaria a contribuição mais relevante possível para uma visão 

significativa do debate sobre interdisciplinaridade. Já as áreas 1 e 2, também 

conforme a TAB. 24, além de ostentarem, juntas, quase 75% do total geral das 

ocorrências INTER, apresentam a maioria dessas ocorrências na faixa INTER 10+: 

90,9% do total da faixa e 55,4% do total geral. Portanto, as comunicações dessas 

duas áreas mostraram-se o foco preferencial para a eleição do núcleo empírico. Um 

detalhamento da comparação quantitativa entre elas levou a uma definição final. 

Conforme o QUADRO 5 e as TAB. 24 e 25 (capítulo 5), a área temática 2 

— Organização e Representação — apresenta 4 comunicações na faixa INTER 10+, 

em duas edições do ENANCIB: uma em 2006, três em 2007. Elas concentram 183 

ocorrências INTER, correspondentes a 53,7% do total da área e a 18,2% do total da 



 169

faixa INTER 10+. As frequências de ocorrência variam de 12 a 117, com média 45,8 

ocorrências por artigo. Uma dessas comunicações insere-se na faixa TRANS 6-10, 

com 6 ocorrências de termos TRANS, e nenhuma se insere na faixa TRANS 10+. 

Por sua vez, a área temática 1 — História e Epistemologia — ostenta 19 

comunicações INTER 10+, muito bem distribuídas ao longo do período estudado do 

ENANCIB: 3 por edição em 2003 e 2005; 4 por edição em 2006 e 2007; 5 na edição 

de 2008. Elas concentram 733 ocorrências INTER, o que corresponde a 83,0% do 

total da área e a 72,7% do total geral da faixa INTER 10+. As frequências de 

ocorrência variam de 13 a 95,  com média 38,6. Devido às coocorrências que se 

verificam, elas também concentram 4 das 5 comunicações TRANS 6-10 e todas as 5 

comunicações TRANS 10+. 

Nessa comparação, há apenas dois indicadores quantitativos nos quais a 

área 2 destaca-se frente à área 1: o limite superior do intervalo de frequências 

INTER (117 versus 95) e a frequência média de ocorrências de termos INTER por 

artigo (45,8 versus 38,6). Em ambos os casos, o destaque deve-se à presença de 

uma mesma comunicação, que apresenta 117 ocorrências INTER, correspondendo 

à maior de todas as frequências INTER verificadas nas comunicações do período 

estudado do ENANCIB. Na composição com os outros três artigos da área 2 

(frequências 12, 26, 28 e média 22), aquele valor contribui fortemente para elevar a 

média da área para os 45,8 observados.1 Já na área 1, 10 das 19 comunicações 

apresentam frequências acima de 30 ocorrências por artigo, com 3 delas no 

intervalo de 40 a 70 e três outras no intervalo 70 a 100. Portanto, parecem ocorrer aí 

discussões relativamente mais intensas dos nossos temas de interesse. 

No cenário aqui composto, a área temática 1 destaca-se frente a todas as 

outras, do ponto de vista quantitativo, de modo claro e consistente. Por essa 

expressividade quantitativa é que o grupo das 19 comunicações INTER 10+ da área 

temática de História e Epistemologia foi escolhido como núcleo empírico da tese. A 

escolha deve-se à representatividade e à potencialidade de seu conteúdo, na 

perspectiva do nosso interesse em contribuir para produzir uma visão densa e 

consistente das discussões correlacionadas sobre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade no âmbito do ENANCIB. Essa abordagem está em 

                                                 
1 Trata-se da comunicação “Organização e Representação do Conhecimento no contexto de 
gestão e avaliação: domínios interdisciplinares em Ciência e Tecnologia” de Rosali Fernandes 
de Souza e Roberta Pereira da Silva, apresentada em 2007. Quadros com informações sobre todos 
os artigos INTER 10+ e INTER 6-10 das áreas 2, 3, 4, 7 e 9 estão disponíveis no anexo da tese. 
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conformidade com as estratégias metodológicas discutidas no capítulo 4 (seção 4.3), 

possibilitando delimitar um grupo único de artigos para o qual possamos obter os 

resultados qualitativos mais expressivos voltados para os objetivos desta pesquisa, 

nas condições de espaço e tempo disponíveis. Assim, mesmo reconhecendo que 

esse tratamento não contempla todos os aspectos relevantes que o período 

estudado do ENANCIB possa oferecer, em relação aos nossos temas de interesse, 

consideramos que investigações complementares podem oferecer outras 

contribuições que conduzam ao cumprimento dessa aspiração. Para os objetivos 

desta tese, parece-nos bastante consistente trabalhar com um núcleo empírico que 

contempla cerca de 70% das comunicações e das ocorrências da faixa INTER 10+ 

no período estudado, além de 4 das 5 comunicações TRANS 6-10 e todas as 

comunicações TRANS 10+, conforme já destacado. 

A concentração mais expressiva da abordagem da interdisciplinaridade e 

da transdisciplinaridade na área temática de História e Epistemologia (GT8 em 2003, 

GT1 de 2005 a 2008) talvez pudesse ter sido antecipada como hipótese de trabalho, 

com base na comparação das ementas dos GTs da ANCIB. De todo modo, caso 

levantada, essa hipótese teria demandado confirmação antes de podermos 

aprofundar o trabalho de análise. A exploração quantitativa do corpus empírico com 

base nas faixas de frequência, realizada no capítulo 5, não apenas possibilitou 

confirmar esse ponto de vista, mas também especificar qual o conjunto de artigos 

que concentra a discussão mais intensa dos nossos temas de interesse, dentre os 

306 com ocorrências dos termos de busca — 61 deles pertencendo à área de 

História e Epistemologia. 

Ao constituir nosso núcleo empírico com os 19 artigos da área temática 

de História e Epistemologia, consideramos que a análise qualitativa ganharia em 

aprofundamento, possibilitando uma compreensão mais consistente e ampliada dos 

caminhos seguidos na abordagem da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade 

nas 5 edições do ENANCIB realizadas no período 2003-2008. A partir daí, 

abordamos seu conteúdo por meio de uma análise interpretativa, considerando em 

detalhe as linhas de argumentação, os temas abordados e eventuais correlações 

que apresentam, além de aspectos relacionados ao contexto discursivo. 

É necessário ponderar que, por opção metodológica, restringimo-nos a 

documentos que são comunicações de pesquisa. Um implicação disso é a 

necessidade de reconhecer que, para algumas das pesquisas em questão, é 
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possível e até mesmo provável que existam documentos complementares ou 

correlatos, com informações cuja consideração poderia aportar novos elementos à 

discussão aqui realizada. Isso não invalida nossa análise, mas pode limitar a 

extensão de sua validade, em certos aspectos. 

Com base em relações percebidas entre os assuntos abordados e entre 

os autores das comunicações, estas foram reunidas em subgrupos, conforme 

indicado no QUADRO 12. Os subgrupos são a estrutura básica segundo a qual é 

apresentada a análise qualitativa. Além do tema de maior destaque — 

interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade —, também serviram como critério de 

reunião das comunicações nos subgrupos as afinidades percebidas nas abordagens 

apresentadas, seja no sentido da afirmação, da problematização ou da adoção de 

um ponto de vista ligado a uma área profissional específica. 

 

QUADRO 12 

Subgrupos de comunicações INTER 10+ da área de História e Epistemologia 
 

Número de artigos 
Subgrupo 

Parcial Subtotal

1. Formulações teórico-metodológicas afirmatórias da 
interdisciplinaridade na Ciência da Informação ............................. 

4 4 

2. Panoramas teórico-empíricos problematizadores da 
interdisciplinaridade na Ciência da Informação ............................. 

3 3 

3. Discussões sobre interdisciplinaridade com a Ciência da 
Informação do ponto de vista de áreas profissionais específicas 

  

3.1. Autores relacionados à área de Arquivologia ......................... 3 

3.2. Autores relacionados à área de Comunicação ....................... 2 

3.3. Autores relacionados à área de Museologia ........................... 3 

8 

4. Abordagens teóricas e empíricas voltadas para a 
transdisciplinaridade ...................................................................... 

4 4 

Total ............................................................................................................................    19 

 

No caso das áreas profissionais, a especificidade desse ponto de vista 

está ligada principalmente à atuação e aos interesses de pesquisa dos autores, e 

não necessariamente à formação obtida em curso de graduação. Nas seções 

específicas, encontram-se informações mais detalhadas sobre cada autor. 
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6.1  Formulações teórico-metodológicas afirmatórias da 

       interdisciplinaridade na Ciência da Informação 

O QUADRO 13 representa 4 comunicações apresentadas em 2005, 2006 

e 2007, propondo discussões teórico-metodológicas sobre a interdisciplinaridade, do 

ponto de vista da Ciência da Informação, com abordagens afirmatórias dessa 

modalidade, em graus diversificados. Para cada comunicação, são exibidos os 

seguintes dados: ano de apresentação; código de identificação referente ao arquivo 

presente nos anais eletrônicos; título, autores e vínculos institucionais; número de 

ocorrências de termos INTER e TRANS. A mesma estrutura é usada nos quadros 

descritivos das comunicações pertencentes aos demais subgrupos analisados no 

restante deste capítulo. 

As comunicações deste subgrupo apresentam frequências de ocorrência 

de termos INTER variando de 15 a 95, com total igual a 153 e média igual a 38,3, 

valor que se mostra ligeiramente abaixo da média por artigo para a totalidade da 

área temática de História e Epistemologia — 38,6. Entretanto, este subgrupo contém 

a comunicação com maior frequência de termos INTER de toda essa área. Em 

relação às ocorrências TRANS, essa mesma comunicação pertence à faixa 6-10. 
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QUADRO 13 

Formulações teórico-metodológicas afirmatórias da interdisciplinaridade na Ciência da Informação (faixa INTER 10+) 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2005 
GT1_Orri
co_Oliveir

a 

As metáforas da identidade nas redes do conhecimento em tempo de comunicação 
globalizada 
Evelyn Goyannes Dill Orrico, Carmen Irene Correia de Oliveira (UNIRIO) 

24 – 

2006 
119-130 (*) 

[GT1] 
As metáforas na interdisciplinaridade: uma proposta possível? 
Evelyn Goyannes Dill Orrico (UNIRIO) 

19 – 

2006 
61-72 (*) 

[GT1] 
Movimentos interdisciplinares e rede conceitual na Ciência da Informação 
Lena Vania Ribeiro Pinheiro (IBICT) 

95 8 

2007 GT1--226 
Cenário da pós-graduação em Ciência da Informação no Brasil, influências e tendências 
Lena Vania Ribeiro Pinheiro (MCT/IBICT) 

15 1 

(*) páginas inicial e final nos anais eletrônicos 

Células em tom de cinza indicam artigos com ocorrências INTER e/ou TRANS apenas fora dos campos referenciais 
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Orrico; Oliveira – 2005 

Na comunicação “As metáforas da identidade nas redes do conhecimento 

em tempos de comunicação globalizada”, Orrico e Oliveira abordam o cenário 

ambivalente estabelecido com as mudanças na comunicação científica ocorridas da 

modernidade à contemporaneidade, o qual conjuga as facilidades decorrentes das 

novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) e as barreiras criadas pela 

multiplicação das especialidades. A interdisciplinaridade é um aspecto importante da 

discussão, que focaliza as representações metafóricas como elemento organizador 

das relações entre memória e identidade na formação de campos ou grupos de 

pesquisa, a partir de múltiplas representações disciplinares, tal como ocorre no 

diálogo entre distintas culturas.2 

Investigando empiricamente um grupo de pesquisa em engenharia de 

transportes, as autoras apresentam a primeira fase de um projeto, na qual buscam 

perceber a construção temática produzida quanto ao objeto central de estudo — o 

transporte —, por meio da interação interna, face à nova configuração disciplinar. 

Observamos que a indicação do escopo do projeto menciona construções realizadas 

por grupos interdisciplinares de pesquisa e a estruturação de campos 

interdisciplinares, mas sem a explicitação dos critérios que dão base à 

categorização. Ainda assim, as confluências de campos interdisciplinares servem de 

razão para discutir — com base em teorizações de Manuel Castells — as relações 

interconstitutivas que as autoras consideram existir entre identidade e memória nos 

grupos sociais, como contexto para a compreensão do impacto das representações 

metafóricas no processo de relações e trocas de conteúdo informacional. 

Exemplos históricos datados dos séculos 15 a 19 ilustram a constituição 

de grupos de pesquisa como fenômeno antigo, hoje reconfigurado pelo atual cenário 

das TICs, com a introdução de novas mediações tecnológicas para as relações intra 

e entre grupos. No entanto, parece-nos um pouco prematura a afirmação de que, 

nesse contexto, “a construção identitária [...] não pode ser pensada sem o 

entrelaçamento das representações do objeto de estudo e do campo do saber com a 

                                                 
2 No resumo da comunicação, as autoras afirmam que “as formas de representação metafórica que 
grupos interdisciplinares de pesquisa constroem de sua área e de seus objetos de estudo evidenciam 
o sentido compartilhado acerca de determinados conceitos como elo de ligação identitária, embora o 
olhar disciplinar diferenciado permita a maleabilidade, possibilitando criar liames com outros grupos” 
(ORRICO; OLIVEIRA, 2005, p. 1). 



 175

interdisciplinaridade” (p. 5). A alusão ao interdisciplinar é usado sem antes ser 

apontado o esgotamento das possibilidades ligadas ao multidisciplinar. 

A necessidade de alguma relativização, a esse respeito, é admitida pelas 

próprias autoras, ainda que de passagem, ao discutirem a metáfora como elemento 

estruturante de significações nas interações discursivas, afirmando deslocar o 

conceito de metáfora ontológica — Lakoff e Johnson — de uma aplicação ligada à 

representação do homem no mundo para outra, referente à representação temática 

e do objeto de estudo do grupo de pesquisa. Nesse contexto teórico, consideram 

que “identificar os conjuntos metafóricos que circulam por distintos grupos sociais e 

que representam as características de identidade e memória [...] é, de algum modo, 

contribuir para estabelecer condições de trabalho no entremeio disciplinar” (p. 6, 

nosso destaque). Essa afirmação soa mais parcimoniosa e seu foco parece 

evidenciar que a “interdisciplinaridade” antes aludida bem pode significar uma entre-

disciplinaridade ainda por precisar. 

Na discussão sobre grupos interdisciplinares, traça-se um panorama das 

grandes metáforas da organização do conhecimento — a árvore, o mapa-múndi — e 

os processos históricos a elas relacionados. Nesse contexto, Japiassu é a referência 

principal para uma caracterização da interdisciplinaridade — ladeada pelas outras 

“disciplinaridades” (multi e trans). Além dos benefícios para as Ciências Humanas e 

das demandas às quais responde, nos âmbitos epistemológico, acadêmico, 

profissional e social, destaca-se e reitera-se a marca característica que assumem "a 

intensidade das trocas entre os especialistas e o grau de integração real das 

disciplinas no interior de um projeto específico de pesquisa” (Japiassu, 1976, p. 74). 

As autoras apontam o conceito de rede como representativo dos arranjos 

organizativos demandados pelo novo contexto epistemológico, mas seus 

procedimentos metodológicos não explicitam como as categorias e os critérios de 

análise usados possibilitariam sondar a intensidade e a integração presentes nas 

interações estudadas. Esse projeto parece tomar por base uma abordagem 

semelhante à adotada por González de Gómez e colaboradores, em 2003 —

comunicação analisada adiante, neste capítulo —, para mapear o perfil intelectual de 

grupos de pesquisa em Saúde.3 Porém, a atribuição das categorias 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade é tratada com menos parcimônia do que 

                                                 
3 A menção à abordagem de projetos nas áreas de Saúde e Transportes, à página 3 daquele artigo, 
também sugere a existência de proximidade entre as duas pesquisas. 



 176

naquela comunicação. Observa-se, nesta, uma afirmação mais imediata do caráter 

interdisciplinar das interações estabelecidas no grupo estudado. É o que se verifica 

no trecho seguinte: 

 
as relações compartilhadas em torno de questões teórico-conceituais e as 
novas formas de abordagem e de percepção de objetos que, assim, se 
tornam interdisciplinares redimensiona o enfoque das trocas informacionais 
e da constituição identitária de grupos científicos. O pertencimento parece 
agora passar pelo estatuto do objeto e não mais pela formação em 
determinada área de conhecimento, o que podemos perceber pelo objeto 
transporte, que é abordado em diferentes interseções, conforme as 
problemáticas e seus lugares (p. 10). 

 

O delineamento metodológico da pesquisa de Orrico e Oliveira parece 

aproximar-se daquele utilizado no trabalho de Sanz-Menéndez et alii (2001),4 

publicado no âmbito da Unidade de Políticas Comparadas do Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) da Espanha. No documento de trabalho publicado 

na web, verifica-se que os autores espanhóis, considerando as diferenciações e 

interrelações dos termos multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, na referência à 

constituição de equipes e ao trabalho desenvolvido por elas, explicitam a opção de 

usar o termo interdisciplinaridade num sentido amplo, cobrindo todos os possíveis 

usos e situações (cf. parágrafo inicial da seção 2.1, p. 3-4). Já na comunicação em 

análise, a opção pelo sentido amplo do termo parece ficar no plano tácito. Isso, no 

entanto, confronta critérios de diferenciação preconizados por Japiassu, que é citado 

pelas autoras, abrindo portas a uma inconsistência teórico-metdológica que implica o 

risco de se afirmar mais do que é de fato inferível ou verificável. 

Assim, soa vaga e pouco definida a “interdisciplinaridade” afirmada e 

reafirmada pelas autoras. É certo que o cenário de policompetências e mediações 

tecnológicas descrito na comunicação é propício às negociações conjugadas de 

identidades e visões disciplinares, estabelecendo a necessidade de retrabalhar os 

limites da disciplinaridade. Porém, essa “necessidade” prática não pode ser 

                                                 
4 As categorias “formação acadêmica principal”, “formação acadêmica secundária” e “graduação”, 
usadas por Orrico e Oliveira, correspondem àquelas adotadas no artigo de González de Gómez et alii 
(2003) — analisado adiante neste capítulo —, onde também é citado o artigo de Sanz-Menéndez et 
alii (2001). O mesmo se dá em relação ao termo “poli-competência”, que é explicitamente usado por 
esses autores e também por Orrico e Oliveira, que afirmam o seguinte: “a poli-competência, segundo 
Sanz-Menéndez (2001) refere-se à formação diferenciada do indivíduo no âmbito de sua trajetória 
acadêmico-profissional” (p.8). Entretanto, no artigo dos pesquisadores espanhóis, não figura esse 
termo, especificamente, nem outro termo compacto equivalente. Verifica-se uma única ocorrência de 
termo ligado à ideia de “competência” - na expressão “disciplinary competencies of the research 
team” (p. 13). No mais, são usados os termos “training” e “specialization”, respectivamente com 
referência à formação profissional de graduação e à formação complementar para a pesquisa. 
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confundida com uma suposta necessidade lógica de atribuir um caráter 

interdisciplinar a algum aspecto desse processo de (re)construção. A eventual 

desatenção para com o nível multidisciplinar, que talvez pareça mero obstáculo pelo 

caminho, pode levar não à valorização do interdisciplinar, pela insistência no 

afirmado, mas ao desgaste e à despotencialização dessa modalidade, pela 

insuficiência do pressuposto, comprometendo a pretendida compreensão das 

construções identitárias. 

 

Orrico – 2006 

Na comunicação intitulada “As metáforas na interdisciplinaridade: uma 

proposta possível?”, Orrico propõe um papel para a metáfora na Ciência da 

Informação. A justificativa do tema sugere que a atribuição da interdisciplinaridade à 

área, desde seu início — ainda que suscite “muitas questões não muito bem 

resolvidas” (p. 2) —, reflete a sintonia com demandas profissionais de polivalência e 

pluralidade para mobilizar conhecimentos e significados na solução de situações 

complexas e conflitantes. Isso teria levado à percepção de relações estreitas entre 

informação, significação e linguagens, ampliando a importância das reflexões sobre 

a língua na Ciência da Informação. Considerada elemento fundamental de conexão 

entre esferas de significação, a metáfora relaciona-se a processos de construção de 

identidade contextualizados nas mesmas relações discursivas que ensejam fluxos 

informacionais. 

O diálogo com a Linguística é buscado “assumindo [...] que a linguagem é 

tema importante nas interfaces que a Ciência da Informação estabelece para o 

exercício de sua natureza” (p. 120, nosso destaque). A afirmação parece revelar 

indícios de adesão não tanto à aludida polêmica referente à interdisciplinaridade na 

Ciência da Informação, mas sim ao discurso sobre uma suposta natureza 

interdisciplinar. Esse tipo de pressuposto conecta-se a uma lógica de naturalização 

que entra em conflito — vale reiterar — com as condições e os critérios decorrentes 

de reflexões epistemológicas tais como as de Japiassu (1976). O filósofo é citado 

pela autora, na discussão do contraste entre o caráter reducionista, diferenciador e 

demarcatório da disciplina e a visão de integração, complementaridade, 

coordenação e transformação que a interdisciplinaridade preconiza. Porém, a 

necessidade de “acordo prévio sobre os métodos a seguir ou sobre os conceitos a 
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serem utilizados” no “exercício interdisciplinar” (p. 121) não é confrontada com o 

exercício da “natureza” da área antes mencionado. 

Esse indício de visão naturalizadora contrasta também com a referência 

da autora à construção interdisciplinar como mudança de paradigma, no sentido 

kuhniano, pressupondo ruptura epistemológica. A ponderação sobre as dificuldades 

aí envolvidas remete à imprecisão conceitual e à inexperiência da comunidade 

acadêmica.5 Na relação específica entre Ciência da Informação e Linguística, a 

autora reconhece que “inicialmente houve uma apropriação dos conceitos da 

segunda pela primeira” (p. 121), antes de propor “de fato entrelaçar as duas áreas, 

considerando que a construção discursiva é inerente ao ciclo informacional” e tendo 

em mente que falar em “interdisciplina” exige integrar disciplinas em dois estágios 

fundamentais: definição e ajustes dos conceitos, ajuste dos métodos. 

A Ciência da Informação é apontada pela autora como ciência pós-

moderna, com um arcabouço teórico interdisciplinar, construído com métodos e 

técnicas buscados em diversas disciplinas, tais como Biblioteconomia, Terminologia, 

Informática, Psicologia e Linguística. Neste último caso, porém, observamos que o 

trecho precedente da comunicação aponta diferenças entre a apropriação inicial de 

conceitos e o tipo de entrelaçamento necessário à efetiva aplicação da categoria 

“interdisciplina” (p. 122). Isso indica uma apreciação ambivalente da 

interdisciplinaridade, baseada em critérios ora mais estritos, ora mais amplos. 

Na defesa do caráter pós-moderno da Ciência da Informação, a autora 

cita clássicos da área — especialmente, Wersig (1993) — e recorre ao argumento de 

que ela atende aos quatro princípios propostos por Boaventura Santos (1999), em 

Um discurso sobre as ciências. Orrico articula o princípio de que “todo conhecimento 

é local e total” à visão de que “a fragmentação pós-moderna não é disciplinar e sim 

temática” (p. 123), evocando a interdisciplinaridade para qualificar a demanda de 

reunião de saberes e competências de campos diversos em torno de temas e 

problemas. Novamente, aqui, parece entrar em cena um sentido amplo do termo, 

numa situação que bem pode envolver construções no nível da multidisciplinaridade. 

A diferenciação e a exclusão destas seriam requisito para uma afirmação indubitável 

da interdisciplinaridade. 

                                                 
5 Orrico refere-se, aqui, a considerações registradas na seguinte obra: SEVERINO, Antônio Joaquim. 
Subsídios para uma reflexão sobre novos caminhos da interdisciplinaridade, In: SÁ, Jeanete L. 
Martins de (Org.). Serviço social e interdisciplinaridade: dos fundamentos filosóficos à prática 
interdisciplinar no ensino, pesquisa e extensão. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1995. 
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No restante da comunicação, não surgem novas ocorrências diretas de 

termos ligados à interdisciplinaridade. Em linhas gerais, Orrico apresenta um 

apanhado de aspectos históricos e teóricos da Linguística, atendo-se especialmente 

ao entrelaçamento dos conceitos de discurso, identidade e metáfora. Esboça, assim, 

um referencial que dá sentido à proposta apontada como aspecto inovador do 

trabalho: colocar a metáfora no centro das investigações sobre informação. Porém, 

ainda que mencione às “trocas simbólicas que ocorrem em ambiente conformado 

por diferentes disciplinas” (p. 128), a autora não discute o estatuto dessas interações 

nem as contrapartidas que, na relação entre Ciência da Informação e Linguística, 

validariam epistemologicamente a interdisciplinaridade. Com isso, a autora formula 

uma proposta teoricamente valiosa em relação à metáfora, mas, ao oscilar entre 

uma apreciação mais clara e uma mais vaga da interdisciplinaridade, não parece 

oferecer uma base consistente para alcançar resposta clara à convergência 

assinalada no título da comunicação. 

 

Pinheiro – 2006 

A comunicação “Movimentos interdisciplinares e rede conceitual na 

Ciência da Informação” registra a maior frequência de termos INTER de todas as 

comunicações da área temática de História e Epistemologia. Pinheiro propõe-se a 

apresentar um estudo epistemológico da interdisciplinaridade e de circunstâncias 

históricas, científicas, tecnológicas e socioculturais de seu surgimento, atendo-se a 

conceitos e metáforas que reúnem as noções de permeação e cruzamento de 

fronteiras e ao conceito de disciplina. Outros aspectos propostos são: causas e 

formas de concretização da interdisciplinaridade da Ciência da Informação com a 

Ciência da Computação e a Biblioteconomia; introdução da Ciência da Informação e 

da noção de informação em estudos teóricos sobre interdisciplinaridade; presença 

de noções interdisciplinares nos conceitos de sistemas e redes. A comunicação 

corresponde à fundamentação teórica sobre interdisciplinaridade do projeto de 

pesquisa “A Ciência da Informação no Brasil: historiografia de uma área do 

conhecimento contemporânea no cenário nacional”, financiado pelo CNPq e 

coordenado pela autora.6 

                                                 
6 No currículo Lattes de Pinheiro, o período de vigência informado para o projeto é 2002-2009. 
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Merecem uma discussão atenta alguns aspectos da aproximação com o 

trabalho de importantes autores, construída ao longo do texto. A comunicação apoia-

se fortemente na obra Crossing boundaries; knowledge, disciplinarities and 

interdisciplinarities, de Julie Klein (1996). Apesar de esta ser apontada como autora 

de destaque na discussão da interdisciplinaridade, verificamos que a referenciação 

de seus textos no ENANCIB ainda não reflete seu reconhecimento internacional. 

Conforme a análise de citações para a faixa INTER 10+,7 apresentada no capítulo 

anterior (QUADROS 6 e 7), Klein figura em nono lugar no conjunto das áreas 

temáticas e em sétimo lugar na área de História e Epistemologia, sempre ao lado de 

outros autores. 

No apanhado histórico inicial, Pinheiro cita Klein para discorrer sobre o 

impulso inicial dado pela OCDE aos estudos sobre interdisciplinaridade. Nesse 

contexto descritivo, insere-se o seguinte trecho: 

 
De acordo com o trabalho (OCDE,1972), a “primeira força” que conduziu à 
interdisciplinaridade foi a especialização das ciências, desdobradas em 
campos cada vez mais restritos e chegando próximo ao que corresponderia 
à interseção de duas disciplinas. Para Klein (p.45), dependendo do caso, a 
interdisciplinaridade pode ser pensada como símbolo da “crise” 
representada pela “... explosão de uma disciplina muito rígida ou a 
fundação de uma nova disciplina”. (PINHEIRO, 2006b, p. 62, nosso 
destaque)8 9 

 

No segundo período desse parágrafo, verifica-se uma alteração de 

sentido, apontada a seguir. A afirmativa feita por Klein, ao discutir as acepções do 

termo, é a seguinte: “dependendo do caso, ‘interdisciplinaridade’ pode ser usado 

como um símbolo de crise, o meio de fragmentar uma disciplina rígida demais ou o 

fundamento de uma nova disciplina” (KLEIN, 1996, p. 45, nossa tradução).10 Assim, 

na enumeração presente no original, a palavra “crise” é um dos três sentidos 

possíveis do termo “interdisciplinaridade”. Já no trecho citado da comunicação, este 

termo simboliza uma crise específica, associada à alternativa explosão/fundação. 

                                                 
7 No conjunto total das áreas, essa faixa Inclui também os 5 artigos TRANS 10+ e os 5 TRANS 6-10. 
8 A menção da publicação da OCDE datada de 1972 parece também decorrer da paráfrase do texto 
de Klein (1996) feita por Pinheiro, uma vez que esta autora não registra um item referente àquela 
organização entre as referências usadas em sua comunicação. 
9 Todas as grafias das citações textuais foram mantidas na forma como constam nos originais. 
10 “Depending on the case, ‘interdisciplinarity’ may be used as a symbol of crisis, the means of 
exploding an overrigid discipline, or the foundation for a new discipline.” (KLEIN, 1996, p. 45) 
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No parágrafo seguinte, Pinheiro identifica essa “crise” àquilo que é 

nomeado com a expressão metafórica presente no título do livro Interdisciplinaridade 

e patologia do saber, de Japiassu (1976). É citado um trecho 

 
no qual [o autor] afirma: “não podemos alimentar ilusões: está por ser 
construída uma teoria do interdisciplinar”. Passados 30 anos, constatamos 
que houve um crescimento e aprofundamento de estudos interdisciplinares, 
inclusive no Brasil, e alguns autores têm se destacado mais recentemente, 
a partir da década de 90, por exemplo, a já citada Klein (1996). (PINHEIRO, 
2006b, p. 62, nosso destaque) 

 

Esse trecho também apresenta uma divergência em relação à obra 

original. Japiassu (1976) manifesta, de fato, que  “não podemos alimentar ilusões: 

ainda está por ser construída uma teoria do interdisciplinar” (p. 81, nosso destaque). 

Na citação de Pinheiro, a ausência do vocábulo “ainda” modifica o tom da afirmação, 

convertendo uma recomendação de prudência em uma manifestação de otimismo. A 

atitude otimista da própria autora é perceptível na menção posterior ao crescimento 

e ao aprofundamento subsequentes dos estudos interdisciplinares. A atitude 

cautelosa do autor citado, por sua vez, fica clara nos períodos seguintes de seu 

próprio texto, nos quais é explicitado o desafio envolvido nessa construção. 

 
Para tanto, talvez fosse preciso confrontar as experiências já realizadas e 
suscitar novas experiências, a fim de precisar em que condições se fazem 
as descobertas e se efetuam os progressos nas ciências. Neste domínio, os 
encontros são quase sempre fortuitos entre os especialistas, resultando 
quase invariavelmente de uma imaginação criadora e combinatória em 
condições de manejar conceitos e métodos diversos e de colocá-los em 
presença uns dos outros, dando origem a combinações imprevistas. 
(JAPIASSU, 1976, p.81-82) 

 

A divergência destacada evade-se ao texto e ao contexto articulados por 

Japiassu na obra que nossa análise quantitativa apontou como a mais citada nas 

comunicações INTER 10+, tanto no âmbito global do ENANCIB quanto na área 

temática de História e Epistemologia, no período estudado. É importante observar 

que o autor reafirma sua postura de cautela, ao avançar na discussão feita no livro, 

contribuindo para evitar ambiguidades. 

As numerosas referências a Julie Klein ao longo da comunicação 

tornaram-se também objeto de uma atenta averiguação, em cotejo com a obra 

original. Klein é citada por Pinheiro (p. 62) em alusão a uma famosa crítica ao 

primeiro seminário sobre interdisciplinaridade promovido pela OCDE, feita no 

segundo evento. No livro de Klein (1996), observa-se que a menção ao nonsense de 
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Nice é apenas uma introdução anedótica à importante discussão realizada na seção 

“Interdisciplines”, ocupando meia-dúzia de páginas (78-84). Porém, a referência à 

seção original estaca no início, restringindo-se a essa anedota introdutória e 

deixando de alcançar os aspectos teóricos relevantes ali apresentados. 

Ao mencionar os estudos interdisciplinares discutidos por Klein (1996), 

Pinheiro compõe uma paráfrase (p. 62) com os parágrafos inicial e final da última 

seção do capítulo 1 do livro — “Interdisciplinary studies as categories of knowledge”, 

mas novamente sem abordar o conteúdo mais específico. A reunião de alusões 

históricas ou teóricas esparsas e fragmentárias sugere ter sido realizado apenas um 

mapeamento global do conteúdo da obra original. Parece necessário, inclusive, 

relativizar a afirmação de Pinheiro (p. 63) sobre Klein como um dos nomes aos quais 

ela teria recorrido desde suas primeiras pesquisas epistemológicas sobre a Ciência 

da Informação, uma vez que verificamos não ter havido, em geral, uma discussão 

aprofundada da obra dessa autora nos estudos teóricos de Pinheiro (PINHEIRO; 

LOUREIRO, 1995; PINHEIRO, 1997, 1998, 1999, 2005).11 

Sendo Edgar Morin outro teórico ao qual Pinheiro afirma recorrer com 

destaque, teria sido importante precisar melhor esta alusão (p. 63), feita a propósito 

de metáforas geográficas e espaciais presentes no estudo da interdisciplinaridade. 

 
Klein (1996) não somente desenvolve uma diversidade de denominações 
como fronteiras, “cruzamento de fronteiras”, estruturas complexas, 
hibridismo, fertilização cruzada, mas também aborda outras como 
arquipélago, sistema, circularidade e complexidade, oriundas de diferentes 
teóricos, no caso das últimas, especialmente Morin. (PINHEIRO, 2006b, p. 
63, nosso destaque) 

 

Como o texto não precisa quais noções Pinheiro remete a Morin, 

consideramos as três últimas, que poderiam ser objeto da associação: sistema, 

circularidade e complexidade. Entretanto, verificamos os seguintes aspectos: Edgar 

Morin não figura na referências do livro Crossing boundaries. Nem o nome de Morin 

nem o termo circularity figuram no índice analítico da obra.12 O termo complexity 

consta no índice, mas seu uso no texto é genérico, sem correspondência com um 

                                                 
11 Em todo o âmbito do ENANCIB, no período 2003-2008, apenas seis comunicações registram 
referências a Julie Klein: BICALHO; BORGES, 2003; GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003; PINHEIRO, 
2006b; LIMA, 2008; MORAES, 2008; BICALHO; OLIVEIRA, 2008. Todos esses trabalhos encontram-
se analisadas neste capítulo da tese. 
12 Mecanismos de busca automática permitem verificar que o termo figura à página 83 da outra obra 
de Klein citada por Pinheiro, mas num sentido genérico, não explicitamente relacionado àquele que 
eventualmente lhe atribui Morin: “In all of these models of interdisciplinary knowledge, circularity has 
replaced linearity” (KLEIN, 1990, p. 83, nosso destaque). 
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conceito teórico específico e sem conexão com o pensamento moriniano. No caso 

do sistema, o único termo correlato no índice é systems theory, mas também sem 

indícios de conexão. Assim, a obra original não aponta uma aproximação entre Klein 

e Morin que parece sugerida na citação. 

Pinheiro busca nova aproximação entre Klein e Japiassu, no início da 

seção “Fundamentos conceituais para discussão da interdisciplinaridade”, a 

propósito dos níveis de interdisciplinaridade e da adoção da disciplinaridade como 

ponto de partida para o estabelecimento destes. 

 
Klein (p.42), por sua vez, denomina um tópico de seu livro de “permeação e 
especialização”, ressaltando que o “cruzamento de fronteiras ocorre “no 
nível de especialidades, e não numa disciplina, na sua totalidade”. Além 
disso, destaca que certos sub-campos emergem com o “... carimbo oficial 
de organizações disciplinares como associações profissionais, periódicos e 
programas de estudos de pósgraduação”. A discussão de 
interdisciplinaridade pressupõe a inclusão, no debate de conceitos e 
definições, de disciplinaridade, entendida como “primeiro princípio”, porque 
as especialidades são os “fundamentos nos quais tudo é construído” (Clerk 
apud Klein, 1996, p.6). (PINHEIRO, 2006b, p. 63)13 

 

Apesar de o complexo conteúdo da seção “Permeation and specialization” 

ocupar um quinto do capítulo 2 do livro de Klein (1996) — p. 42-46 —, Pinheiro 

focaliza apenas dois aspectos do parágrafo inicial, sem a contextualização 

correspondente. No original, Klein destaca o caráter parcial e sinedóquico14 dos 

conhecimentos especializados: cada um é aceito como se representasse uma 

categoria — comportamento, natureza, experiência —, à qual dedica apenas uma 

abordagem limitada, do tipo “paroquial”. Ainda assim, os praticantes de cada 

especialidade enfatizam as diferenças em relação às demais como justificativa para 

exigir status e recursos departamentais. É nesse contexto que Klein insere uma 

afirmação, referida a trabalhos de Whitley: 

 
... nem sempre emergem comunidades identificáveis, mas determinados 
subcampos ostentam selos de organização disciplinar, tais como 
associações profissionais, publicações periódicas e programas de pós-
graduação. (KLEIN, 1996, p. 42, nossa tradução)15 

                                                 
13 No final do trecho, encontra-se grafado como Clerk o nome de Burton Clark, autor citado por Klein. 
14 Sinédoque: tipo especial de metonímia baseada na relação quantitativa entre o significado original 
da palavra usada e o conteúdo ou referente mentado; os casos mais comuns são: parte pelo todo: 
braços para a lavoura por 'homens, trabalhadores'; gênero pela espécie ou vice-versa: a sociedade 
por 'a alta sociedade', a maldade do homem por 'da espécie humana'; singular pelo plural ou vice-
versa: é preciso pensar na criança por 'nas crianças'. (HOUAISS; VILLAR, 2001) 
15 “Identifiable communities do not always emerge, but certain subfields bear such hallmarks of 
disciplinary organization as professional associations, journals, and programs of graduate study 
(Whitley 1976, 472-73; 1984, 17).” 
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Pinheiro não se atém ao contexto original mais restrito nem explicita uma 

função argumentativa clara para essa referência em sua comunicação. Esses 

aspectos dificultam a construção de um diálogo teórico mais profícuo. 

Na sequência, Pinheiro contrasta os conceitos de disciplinaridade e 

interdisciplinaridade, recorrendo a Japiassu (1976) e Japiassu e Marcondes,16 antes 

de afirmar que “portanto, a interdisciplinaridade é delineada, também, por campo, 

área e linha de pesquisa...” (p. 64) e expor conceitos de campo, área e linha 

propostos por Amaral.17 A afirmação não mantém uma relação clara com os dois 

conceitos iniciais e parece ser relacionada àqueles buscados em Amaral pelo fato de 

o autor mencionar aspectos tais como temas aglutinadores e colaboração entre 

pesquisadores. Entretanto, Pinheiro não discute por que essa “rede conceitual” de 

Amaral seria aplicável mais especificamente a relações interdisciplinares do que a 

relações disciplinares ou multidisciplinares. 

Ao parafrasear observações de Klein sobre permeação de fronteiras, 

Pinheiro indica o duplo papel destas — barreiras divisórias, membranas permeáveis 

— e as razões apontadas para a ocorrência do fenômeno. Observam-se problemas 

especialmente na seguinte passagem: 

 
Algumas disciplinas, de “alta permeabilidade” ou “inerentemente 
interdisciplinares” são divididas em dois tipos, as aplicadas e as sinópticas. 
As primeiras apresentam “ ... um campo vocacional bem estabelecido e 
tendem a ser mais ecléticas do que as puristas, por sua própria concepção 
epistemológica” (Heckhausen, 1976 apud Klein, 1996, p. 39). As disciplinas 
sinópticas ou sintéticas têm menos agregação de interesses e são mais 
abertas a idéias advindas de outras disciplinas. (PINHEIRO, 2006b, p. 64-65) 

 

No original, Klein (1996) afirma o seguinte: 

 
Dois tipos de disciplinas, as aplicadas e as sinóticas, estão associadas a 
uma permeabilidade tão elevada que elas são, muitas vezes, descritas 
como “intrinsecamente interdisciplinares”. (KLEIN, 1996, p. 39, nossa 
tradução)18 

 

                                                 
16 JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 2. ed. revista. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1991. 265 p. 
17 AMARAL, Márcio Tavares d’. Nota sobre a organização de um curso de pós-graduação nos moldes 
de um programa de pesquisa. Boletim Informativo IBICT/DEP, Rio de Janeiro, v. 10, n. 6, 1990. 
18 “Two kinds of disciplines, the applied and the synoptic, are associated with such high permeability 
that they are often described as ‘inherently interdisciplinary.’” 
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A paráfrase estabelece uma equivalência não verificada no original entre 

a elevada permeabilidade dos dois tipos de disciplinas e uma suposta 

interdisciplinaridade inerente. Entretanto, Klein não afirma essas disciplinas como 

tal, mas sim que essa classificação é frequente. Estamos, aí, no campo das 

sutilezas próprias ao debate epistemológico. Em seguida, Klein (1996) agrega: 

 
Disciplinas que enfatizam a aplicação e possuem campos vocacionais bem 
estabelecidos tendem a ser mais ecléticas do que puristas na concepção 
epistemológica de si mesmas (Heckhausen 1972, 86). (KLEIN, 1996, p. 39, 
nossa tradução)19 

 

Novamente, Klein não afirma que todas as disciplinas aplicadas 

apresentam um campo vocacional bem estabelecido e tendem a ser ecléticas, num 

suposto cotejo com as disciplinas puristas. O sentido é outro: aquelas dentre as 

disciplinas aplicadas que apresentam campos vocacionais (profissionais) com esse 

grau de definição tendem mais ao ecletismo do que ao purismo, na concepção 

epistemológica que constroem de si mesmas. Vale observar que, na sequência de 

sua discussão, Klein fornece elementos contextuais potencialmente valiosos sobre 

questões tais como as razões pelas quais outras expressões são preferidas ao 

termo “interdisciplinaridade” e seus correlatos nesses campos profissionais. 

No período subsequente da citação, Pinheiro afirma que “as disciplinas 

sinópticas ou sintéticas têm menos agregação de interesses e são mais abertas a 

idéias advindas de outras disciplinas” (p. 65). O texto de Klein não estabelece um 

contraste tão direto entre o grau de abertura das disciplinas sinóticas (ou sintéticas), 

em comparação com as aplicadas. A comparação assume um tom menos 

peremptório: “a identidade ‘sinótica’ ou ‘sintética’ tem base na crença de que 

algumas disciplinas apresentam uma agregação de interesses mais fragmentária, 

fazendo supor maior abertura a ideias vindas de outras disciplinas” (KLEIN, 1996, p. 

40, nossa tradução).20 A comparação encontrada em Klein baseia-se em 

exemplificações e relativizações que contribuem para aprofundar a percepção dos 

pontos de vista focalizados e propiciam esclarecimentos valiosos. A menção desses 

aspectos facilitaria uma compreensão mais precisa do argumento da autora e do 

contexto que lhe assegura justificativa e validade. 

                                                 
19 “Disciplines emphasizing application and having well-established vocational fields tend to be more 
eclectic than purist in their epistemological conception of themselves (Heckhausen 1972, 86).” 
20 “’Synoptic’ or ‘synthetic’ identity is rooted in the belief that some disciplines have a looser 
aggregation of interests, implying greater openness to ideas from other disciplines.” 
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Ao focalizar as relações entre Ciência da Informação e áreas 

interdisciplinares, Pinheiro retoma uma discussão feita em sua tese de doutorado 

(PINHEIRO, 1997), com base no livro The study of information: interdisciplinary 

messages (MACHLUP; MANSFIED, 1983).21 22 O objetivo do projeto que originou a 

obra é descrito da seguinte forma: 

 
abordar disciplinas de informação que “exploram a inter-relação entre as 
numerosas disciplinas, metadisciplinas, interdisciplinas e subdisciplinas que 
tratam com informação como sua preocupação central ou periférica” e 
examinar as interrelações entre as disciplinas cognatas ou 
complementares à Ciência da Informação (prefácio, p.XIII apud Pinheiro, 
1997, p.241 ). (PINHEIRO, 2006b, p. 66, nosso destaque) 

 

O trecho articula aspectos apresentados no prefácio do livro. Porém, a 

frase destacada em negrito não se atém apropriadamente ao contexto ali descrito. 

Una Mansfield, que assina essa parte da obra, menciona a encomenda de artigos a 

especialistas de várias disciplinas como meio de formar a base empírica para uma 

análise de interrelações cuja versão preliminar é apresentada no prólogo e no 

epílogo da obra. Para dar uma visão mais clara da finalidade dos textos reunidos na 

coletânea, Mansfield cita um trecho da proposta submetida por Fritz Machlup à 

National Science Foundation, em 1979: “Este projeto visa a examinar as 

interrelações entre algumas disciplinas que são hoje consideradas constituintes da, 

cognatas da ou complementares à ciência da informação” (MACHLUP; MANSFIELD, 

1983, p. xiii, nossa tradução).23 Percebe-se certo cuidado de Machlup ao referir-se 

às relações entre as disciplinas em questão e a Ciência da Informação: ele próprio 

não afirma as relações de constituição, cognação ou complementaridade, mas sim 

que essas relações são afirmadas por outrem. O trecho subsequente da citação feita 

por Mansfield reafirma essa postura parcimoniosa de Machlup: 

 
As visões expressas pelos representantes das distintas disciplinas são 
inconsistentes e obscuras. ... Especialistas nas ... disciplinas serão 
convidados a escrever artigos sobre as relações intra- e interdisciplinares, 
tais como as veem. ... O estudo não se destina a ser meramente um 
levantamento [survey] ou uma síntese das visões manifestadas na 
profissão, mas sim uma séria ... análise das relações lógicas e 

                                                 
21 Pinheiro registra referências ao capítulo 10 de sua tese, e não diretamente à obra original, que, 
entretanto, consta como referência ao final da comunicação. 
22 Na tese, verifica-se que a discussão tomou por base o sumário, o prefácio e o prólogo da obra. 
23 “This project is designed to examine the interrelations among a number of disciplines that are now 
regarded as constituent of, cognate to, or complementary with information science.” 
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metodológicas entre abordagens passadas e presentes. (MACHLUP; 
MANSFIELD, 1983, p. xiii-xiv, nossa tradução)24 

 

Assim, não parece algo pacífico considerar que a análise feita na obra de 

Machlup e Mansfield tenha girado em torno da Ciência da Informação. Num sentido 

distinto, os autores dão sinalizações de que a abordagem realizada abarca um 

amplo conjunto de disciplinas, incluindo a “ciência da informação”, mas sem uma 

distinção especial. No próprio título da coletânea, fala-se no estudo da informação, 

de modo amplo, sem adotar uma nomenclatura ligada a uma área mais específica. 

Já no Prólogo (cf. p. 18), os autores esclarecem terem detectado pelo menos quatro 

usos para o termo “ciência da informação” na literatura pesquisada na fase de 

delineamento do projeto.  

Na sequência da comunicação, encontra-se este parágrafo: 

 
Entre as diferentes visões de informação, sob o enfoque de também 
diferentes áreas, estão incluídas as relações e perspectivas da Ciência 
da Informação sob o ponto de vista de Ciência Cognitiva; ideologia, 
metodologia e sociologia da Informática (Computação e Ciência da 
Informação); Biblioteconomia e Ciência da Informação, suas divergências, 
competição e convergência; teoria dos sistemas e sua relevância para 
problemas da Ciência da Informação. (PINHEIRO, 2006b, p. 66, nosso 
destaque) 

 

O trecho é construído em torno de uma lista parcial de títulos dos artigos 

principais do livro de Machlup e Mansfield (1983), contemplando as seções 1, 2, 5 e 

8. De acordo com a estrutura cíclico-interativa adotada no projeto — cf. p. xiv —, 

cada um desses artigos abre um debate que tem sequência com as contribuições 

registradas em três ou quatro outros artigos e é encerrado pelo último da seção, 

escrito pelo mesmo autor do artigo principal, em diálogo com os demais. Em cotejo, 

percebem-se, no trecho citado da comunicação, alguns problemas de nomenclatura 

e de tradução. O primeiro item da enumeração (cf. destaque em negrito) encontraria 

uma tradução mais adequada na frase “Ciência da Informação, suas raízes e 

relações na perspectiva da Ciência Cognitiva”.25 No seguinte caso, as diferenças 

amplificam o destaque dado à expressão “Ciência da Informação” nas frases 

                                                 
24 “The views expressed by representatives of different disciplines are inconsistent and obscure. . . . 
Specialists in the ... disciplines will be invited to prepare papers on the intra- and interdisciplinary 
relationships as they see them. ... The study is not intended as a mere survey or synthesis of views 
held in the profession but rather as a serious ... analysis of the logical and methodological relations 
among past and present approaches.” 
25 O título correspondente, no original, é “Information Science, Its Roots and Relations as Viewed 
From the Perspective of Cognitive Science”. 
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originais: “Computação e Ciência da Informação” não traduz adequadamente o 

termo “Computer and Information Science”, uma vez que se trata não de duas áreas 

em relação, mas de uma única área, ostentando uma das denominações que os 

organizadores do livro apontam como especialmente confusas, significando algo 

com uma ciência da informação e do computador.26 Já “Biblioteconomia e Ciência 

da Informação” é uma tradução mais aceitável para o termo “Library and Information 

Sciences”, no qual o uso do plural indica que se reúnem dois termos numa única 

expressão, referindo-se à conjugação de duas áreas: Library Science e Information 

Science. Presentes no Prólogo do livro de Machlup e Mansfield (1983),27 tais 

explicações ilustram como o diálogo com esses autores exige especial atenção às 

questões de nomenclatura e tradução, para situar de modo adequado o destaque 

realmente dado, na obra, à Ciência da Informação, em meio aos diversos “estudos 

de informação” abordados. 

Pinheiro passa, em seguida, a um condensado de aspectos tratados no 

prólogo da obra. Destacamos algumas diferenças de sentido que nos parecem 

significativas, a começar pela paráfrase registrada no trecho a seguir: 

 
Os editores e organizadores da coletânea (Machlup e Mansfield, 1983, apud 
Pinheiro, 1997,p.241-242) afirmam que nela estão presentes cerca de 30 ou 
40 culturas e que as disciplinas incluídas podem ser constituintes de 
uma disciplina maior, com princípios comuns, especialidades ou 
disciplinas cognatas ou complementares de outros campos - relações 
interdisciplinares. (PINHEIRO, 2006b, p. 66, nosso destaque) 28 

 

A afirmação destacada em negrito contém imprecisões que podem induzir 

leituras equívocas. No original, os organizadores abordam esse aspecto ao 

esclarecerem o contexto no qual adotaram, na exploração das áreas de pesquisa 

relacionadas à informação, o procedimento de convidar especialistas de várias 

disciplinas a explicarem como viam as relações entre suas próprias especialidades e 

outras disciplinas, metadisciplinas, interdisciplinas ou subdisciplinas. 

 
Sua especialidade pode ser constituinte de uma disciplina maior; pode 
ter princípios em comum com especialidades ou disciplinas cognatas; 
pode ser complementar a outros campos; mas quaisquer que sejam as 
relações interdisciplinares percebidas por nossos autores, eles devem 

                                                 
26 O título correspondente, no original, é “Informatics (Computer and Information Science): Its 
Ideology, Methodology, and Sociology”. 
27 Prólogo, seção “Profiles of some selected disciplines”, p. 18-56. 
28 Com o uso do termo “cultura”, Machlup e Mansfield estabelecem um paralelo metafórico com a 
célebre discussão de C. P. Snow sobre as duas culturas, e com a revisão do tema feita pelo autor. 
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descrevê-las. (MACHLUP; MANSFIELD, 1983, p. 4, nossa tradução, nossos 
destaques)29 

 

Na explicação de Machlup e Mansfield, a lista de atributos — afirmações 

destacadas em negrito — refere-se a cada especialidade representada pelos 

pesquisadores convidados. Ao integrar a primeira dessas afirmações, a expressão 

“disciplina maior” contribui para caracterizar um dos atributos listados. Assim, ela 

assume um caráter disperso e plural: disperso por dizer respeito a qualquer uma das 

especialidades abordadas; plural por poder significar diferentes disciplinas para 

diferentes especialistas, com o vocábulo precedente (“uma”) assumindo a função de 

artigo indefinido. Nesse sentido, qualquer das especialidades abordadas pode ser 

percebida, pelo especialista que sobre ela se manifesta, como parte de alguma 

disciplina maior. E essa é apenas uma das três possibilidades explicitamente 

aventadas pelos autores. 

Já no trecho citado da comunicação, a afirmação destacada é construída 

em torno da expressão “disciplina maior”, que assume um caráter central e singular: 

central por ser ele o termo em relação ao qual se afirma a relação de (possível) 

constituição pelas disciplinas incluídas no estudo — as quais se estendem às 30 ou 

40 “culturas” representadas — e também o referente da lista de atributos 

subsequente (“princípios comuns, especialidades ou disciplinas cognatas ou 

complementares de outros campos”); singular por caracterizar uma única entidade, 

com o vocábulo precedente (“uma”) assumindo a função de numeral. Nesse sentido, 

as disciplinas incluídas na coletânea poderiam (todas) constituir uma (única) 

disciplina maior, possuidora dos atributos listados neste parágrafo. 

Também a expressão “relações interdisciplinares” muda de foco: no 

trecho de Machlup e Mansfield, refere-se a qualquer relação entre disciplinas 

percebida pelos diversos especialistas consultados, do ponto de vista de sua 

especialidade. Já no trecho da comunicação, a expressão refere-se à constituição 

da “disciplina maior” pelas “disciplinas incluídas” (na coletânea). Na comunicação, 

essa “disciplina maior” não é explicitamente nomeada. Entretanto, é importante 

considerar que o leitor é previamente informado, no parágrafo imediatamente 

anterior à seção “Ciência da Informação e áreas interdisciplinares”, na qual se 

                                                 
29 “Their specialty may be a constituent of a larger discipline; it may share principles in common with 
cognate specialties or disciplines; it may be complementary with other fields; but whatever 
interdisciplinary relations our authors see, they should describe.” 
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encontra o trecho agora em consideração, de que essa terceira seção volta-se à 

seguinte questão: "Como a Ciência da Informação estabelece elos interdisciplinares 

com outros campos?" (p. 65). Desde o início da seção, o nome “Ciência da 

Informação” é mencionado uma vez no título e outras seis vezes nos quatro 

parágrafos (26 linhas) que precedem aquele citado por nós. 

Esse contexto discursivo parece-nos estabelecer uma correlação entre o 

nome “Ciência da Informação” e a expressão “disciplina maior”. Ainda que não seja 

explicitada a equivalência entre elas — o que caracterizaria uma sinonímia30 —, o 

contexto estabelecido pela questão abordada, pelo título da seção e pelo uso 

reiterado do nome “Ciência da Informação” torna muito provável que a expressão 

“disciplina maior” seja lida como equivalente àquele nome. Com efeito, no trecho 

destacado na citação da comunicação, essa expressão é conectada, de um lado, 

por vínculo de constituição, às disciplinas incluídas na coletânea e, de outro lado, 

por vínculo de caracterização, a “princípios comuns, especialidades ou disciplinas 

cognatas ou complementares” que pertenceriam a “outros campos” (p. 66). O uso da 

expressão “relações interdisciplinares” ao final do trecho destacado complementa a 

construção de uma afirmativa que apresenta estreita convergência com a questão 

abordada na terceira seção: "Como a Ciência da Informação estabelece elos 

interdisciplinares com outros campos?" (p. 65) O efeito contextual de equivalência 

aqui apontado aproxima-se do que é caracterizado por outra figura de linguagem: a 

antonomásia.31 Esse efeito contribui para que a paráfrase não reflita, de modo 

consistente, aquilo que é exposto no trecho correspondente de Machlup e Mansfield. 

A esse propósito, é importante considerar a seguinte ponderação dos 

próprios organizadores da famosa coletânea: 

 
Uma descoberta imediata do(a) explorador(a) é o fato de encontrar aqui um 
notável exemplo de homonímia: informação não é uma coisa apenas. Ela 
significa coisas diferentes para aqueles que esquadrinham suas 
características, propriedades, elementos, técnicas, funções, dimensões e 
conexões. Evidentemente, deve haver algo que todas as coisas chamadas 
informação têm em comum, mas certamente não é fácil descobrir se isso vai 

                                                 
30 Sinonímia (rubrica: estilística, retórica): ato ou efeito de exprimir uma mesma coisa por palavras 
sinônimas (HOUAISS; VILLAR, 2001). 
31 Antonomásia (rubrica: estilística, retórica): variedade de metonímia que consiste em substituir um 
nome de objeto, entidade, pessoa etc. por outra denominação, que pode ser um nome comum (ou 
uma perífrase), um gentílico, um adjetivo etc., que seja sugestivo, explicativo, laudatório, eufêmico, 
irônico ou pejorativo e que caracterize uma qualidade universal ou conhecida do possuidor. 
(HOUAISS; VILLAR, 2001). A antonomásia caracteriza situações tais como a que se dá no contexto 
da cultura popular ocidental, na qual é altamente provável que a expressão “os quatro rapazes de 
Liverpool” seja lida ou ouvida como uma menção a certo grupo musical. 
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ou não muito além do nome. Se tivermos fracassado e ficarmos ainda à 
deriva, talvez seja nossa própria culpa: os exploradores nem sempre 
conseguem aprender a língua dos nativos e seu modo de pensar. 
(MACHLUP; MANSFIELD, 1983, p. 4-5, nossa tradução)32 

 

Ao apontar o caráter arriscado e incerto da aventura exploratória 

enfrentada na obra, o trecho estabelece um contraponto com visões mais otimistas 

do desafio de estudar as relações “interdisciplinares” — ou, melhor, relações entre 

disciplinas —, fazendo lembrar o tipo de dificuldade a enfrentar em estudos que se 

proponham entrar no terreno do debate epistemológico. 

Ocorre outro comprometimento de contexto e sentido no trecho seguinte: 

 
Sobre as relações interdisciplinares da Computação com a Ciência da 
Informação não há “completa união” mas “co-habitação”, ou a coexistência 
das duas disciplinas, reconhecidas pelo uso do plural para Ciências da 
Informação, com a intenção de abrigar disciplinas, numa espécie de 
“guarda-chuva” curricular. Machlup e Mansfield (1983, apud Pinheiro, 1997, 
p.241-243) sugerem adotar Ciência da Computação e Ciência da 
Informação e reconhecem “boas razões” para essa junção, pois os 
primeiros têm interesse em informação e tendem a “ficar confinados ao seu 
papel nos sistemas de computação e envolver signos, símbolos e assim por 
diante (a abordagem semiótica) e seus processadores (a abordagem da 
informática)”. (PINHEIRO, 2006b, p. 66) 

 

Para abordar as relações entre Ciência da Computação e Ciência da 

Informação, Pinheiro recorre a uma subseção do prólogo do original. Frente à 

complexidade do cenário investigado e da potencial diversidade do público visado 

pela obra, os organizadores dedicam uma expressiva parte do prólogo a apresentar 

breves esboços — a que chamam perfis — de algumas das disciplinas focalizadas 

pelos colaboradores. Explicam, porém, que esses perfis “não se destinam a 

sumarizar as mensagens transmitidas pelos artigos, e menos ainda a criticar ou a 

tomar partido”, podendo, sim, até onde esperam, “prestar algum serviço aos leitores 

que não estão muito familiarizados com o assunto” (Machlup; Mansfield, 1983, p. 18, 

nossa tradução). A primeira seção dessa parte, “Information Science”, contém a 

                                                 
32 “One easy discovery of the explorer is the fact that he or she finds here a prize example of 
homonymity: Information is not just one thing. It means different things to those who expound its 
characteristics, properties, elements, techniques, functions, dimensions, and connections. Evidently, 
there should be something that all the things called information have in common, but it surely is not 
easy to find out whether it is much more than the name. If we have failed and are still at sea, it may be 
our fault: Explorers do not always succeed in learning the language of the natives and their habits of 
thought.” 
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subseção denominada “Computer and Information Science”,33 que é o objeto de 

atenção no trecho em análise. Há, porém, um alerta explícito dos organizadores, no 

início da seção, sobre os pelo menos quatro usos principais que detectaram na 

literatura para a expressão information science. No trecho, há breves 

esclarecimentos sobre: 1) o sentido mais amplo, 2) a expressão computer and 

information science, 3) a expressão library and information science e 4) o sentido 

restrito. Interessa-nos aqui o segundo esclarecimento: “quando incluído na 

expressão computer and information science, information science denota o estudo 

dos fenômenos de interesse para aqueles que lidam com computadores como 

processadores de informação” (MACHLUP; MANSFIELD, 1983, p. 18, nossa 

tradução).34 

Assim, na subseção referenciada na comunicação, os organizadores 

abordam — e de forma básica — essa área mais específica de estudos, conforme 

percebida a partir do levantamento que realizaram. Por isso, é muito grande o risco 

de produzir e induzir inferências inconsistentes ao usar as considerações de cunho 

mais restrito apresentadas nessa subseção para chegar a qualquer apreciação de 

caráter mais amplo sobre as relações entre Ciência da Computação e Ciência da 

Informação. A subseção pode até fornecer indícios para a investigação de aspectos 

particulares da questão, mas não constitui uma base consistente para conclusões 

imediatamente generalizáveis. Além da questão de âmbito, seria também pertinente 

considerar eventuais mudanças ocorridas ao longo do tempo e possíveis diferenças 

de nomenclatura e estrutura acadêmica, uma vez que, objetivamente, o estudo foi 

realizado nos Estados Unidos, na passagem entre as décadas de 1970 e 1980. 

De todo modo, o que se discute na subseção é muito mais o problema da 

nomenclatura específica daquela área, que foi objeto de regulamentação, em fins da 

década de 1960, pelo Comitê Curricular da ACM — Association for Computing 

Machinery. Esse é o contexto das considerações tecidas pelos autores. 

 
A omissão do s indicativo de plural na combinação computer and 
information science também se mostrou capciosa. O que se pretendeu foi 
reunir duas ciências na mesma unidade organizacional ou forjar uma única 
ciência a partir de duas? Neste último caso, teria sido necessário usar 
hífens para mostrar que a palavra computer compartilha com information 

                                                 
33 Neste parágrafo da tese, tomaremos a liberdade de não propor traduções para os termos ligados à 
nomenclatura das disciplinas/áreas citadas, exatamente para evitar incorrer nas mesmas imprecisões 
que apontamos como problemáticas. 
34 “When included in the phrase computer and information science, information science denotes the 
study of the phenomena of interest to those who deal with computers as processors of information.” 
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a função de modificador de science: computer-and-information science. Por 
outro lado, no caso em que não se pretendesse uma união completa, mas 
somente uma coabitação, essa continuação da coexistência das duas 
ciências deveria ter sido reconhecida por meio do uso do s indicativo de 
plural. Evidentemente, essa era um das preocupações dos primeiros 
cientistas envolvidos; por isso, o Comitê Curricular de Computer Science da 
Association of Computing Machinery declara, no relatório de 1968, que, 
apesar de ter-se decidido pelo uso do termo computer science, outros, 
“talvez desejando assumir um escopo mais amplo e enfatizar a informação 
processada, defendem que essa disciplina seja chamada ‘information 
science’ ou, numa solução conciliatória, ‘the computer and information 
sciences’.” (Comitê Curricular da ACM, 1968, p. 153) Note-se que o s de 
plural destina-se, aqui, a indicar duas ciências separadas — computer 
science e information science —, e não as ciências da informação no 
sentido de um termo guarda-chuva. Incidentalmente, apesar de o uso da 
forma composta computer and information science ser mais comum, alguns 
autores realmente usam os termos computer science e information science 
de modo intercambiável. (MACHLUP; MANSFIELD, 1983, p. 20, nossa 
tradução; ver nota de esclarecimento sobre os destaques) 35 36 

 

O cotejo com o original permite verificar os seguintes aspectos na citação: 

1) confirma-se o fato de os autores referirem-se especificamente a uma área mais 

restrita, e não a supostas relações entre Ciência da Computação e Ciência da 

Informação. 2) Os autores não defendem uma visão de coabitação/coexistência, ao 

tempo em que negam uma suposta visão de completa união. O que apresentam, de 

fato, é um confronto entre o caráter ambíguo da expressão computer and information 

science e nomenclaturas que seriam adequadas à tradução de uma ou outra dessas 

visões: computer-and-information science, para união; computer and information 

                                                 
35 Nota de esclarecimento: o uso do itálico indica termos não traduzidos, em vista de opção 
metodológica; a combinação negrito/itálico indica destaques presentes — em itálico — no texto 
original. Tal solução tornou-se necessária para compatibilizar nossa opção de não traduzir termos 
referentes às nomenclaturas específicas com a norma vigente em língua portuguesa, de grafar em 
itálico os termos estrangeiros mantidos na forma original. 
36 “The omission of the plural s in the combination of computer and information science has also 
proved misleading. Was it intended to bring two sciences into the same organizational unit or to forge 
one science out of two? In the latter case, hvphens would have been needed to show that the word 
computer shared with information the function of a modifier of science: computer-and-information 
science. On the other hand, if no complete union, but only cohabitation was intended, the continued 
coexistence of the two sciences should have been recognized by a plural s. This had evidently been in 
the thoughts of earlier concerned scientists; thus, the Curriculum Committee on Computer Science of 
the Association of Computing Machinery told us in their report in 1968 that although they had decided 
to use the term computer science, others, “wishing perhaps to take in a broader scope and to 
emphasize the information being processed, advocate calling this discipline ‘information science’ or, 
as a compromise, ‘the computer and information sciences’.” (ACM Curriculum Committee, 1968, p. 
153.) Note that the plural s here is intended to indicate two separate sciences — computer science 
and information science — and not the information sciences in the sense of an umbrella term. 
Incidentally, although the use of the compound computer and information science (with or without the 
plural s) is more usual, some authors do use the terms computer science and information science 
interchangeably.” 
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sciences, para coabitação/coexistência.37 3) O uso do plural seria aplicável a essa 

última denominação, compatível com a ideia de coexistência, e não a uma 

nomenclatura plural para Ciências da Informação. 4) A expressão “guarda-chuva” é 

mencionada quando os autores negam — ao contrário do sugerido na citação — 

que se procure traduzir alguma visão totalizante de ciência da informação com o uso 

do s indicativo de plural na expressão the computer and information sciences. 5) Os 

autores não afirmam que o “guarda-chuva” a que se referem teria caráter 

eminentemente curricular e nem explicitam qualquer intenção — seja de quem for — 

de supostamente abrigar disciplinas sob essa estrutura. Apenas aproveitam a força 

metafórica da expressão para dar mais ênfase ao alerta sobre a diferença entre a 

perspectiva individualizadora das duas disciplinas e a perspectiva totalizante. 6) 

Machlup e Mansfield não sugerem adotar nenhuma das denominações específicas 

que comentam. Contrariamente ao que é declarado na citação, quanto à expressão 

“Ciência da Computação e Ciência da Informação”, eles se limitam a analisar, 

semanticamente, a que se prestaria melhor cada uma delas. 

Quanto às “boas razões” citadas na comunicação para uma junção de 

nomenclaturas, seu contexto deve ser esclarecido em cotejo com o seguinte 

parágrafo do texto original. 

 
É claro que houve uma boa razão para colocar sob o mesmo teto os 
estudos sobre computador e informação. O interesse dos cientistas da 
computação pela informação tende a ficar confinado ao papel desta nos 
sistemas de computação e a envolver signos, símbolos e assim por diante 
(a abordagem semiótica) e seus processadores (a abordagem informática). 
(MACHLUP; MANSFIELD, 1983, p. 18, nossa tradução) 38 

 

A “boa razão” reconhecida pelos autores possui um âmbito e um contexto 

pertinentes à história da Ciência da Computação. Por um lado, a junção de que 

falam Machlup e Mansfield possui âmbito temático — colocar os estudos sobre 

computador e informação sob o mesmo teto —, e não diretamente disciplinar, tal 

como dá a entender a paráfrase, onde se menciona uma junção de Ciência da 

Computação e Ciência da Informação. Por outro lado, não se trata de uma junção 

                                                 
37 Para ilustrar a propagação desse tipo de equívoco, registramos que o entendimento de Pinheiro 
sobre a “co-habitação” da Computação com a Ciência da Informação é mencionado, por exemplo, na 
comunicação de Brambilla e Stumpf (2007) — cf. páginas 4 e 13 —, também analisada por nós. 
38 “There was, of course, a good reason for getting studies of the computer and information under one 
roof. The interest of computer scientists in information tends to be confined to its role in computer 
systems and to involve signs, symbols, and so forth (the semiotic approach), and their processors (the 
informatic approach).” 
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que os autores sugiram, tal como sutilmente transparece na paráfrase, a partir do 

paralelismo e do jogo de relações referenciais presentes na frase “sugerem... e 

reconhecem ‘boas razões’ para essa junção” (p. 66). No contexto histórico-

acadêmico considerado é que os autores reconhecem que houve uma boa razão 

para a ocorrência dessa “junção” — ou aproximação temática. Além disso, a 

“justificativa” sugerida na paráfrase envolve mais uma alteração de sentido, ao 

referir-se aos cientistas da computação — menção indireta: “os primeiros...” —, 

enquanto os autores referem-se aos interesses desses cientistas pela informação. 

Isso implica outra ligeira diferença, que diz respeito ao referente da alusão feita ao 

confinamento: no original, o confinamento refere-se ao interesse dos cientistas, 

indicando o foco mais específico de sua atenção à informação, relacionado aos 

sistemas de computação; na paráfrase, o confinamento refere-se ao papel dos 

cientistas nos sistemas de computação, e não ao papel da informação. 

Todos esses problemas conjugam-se numa construção parafrásica que 

apresenta uma relação imprecisa com o texto de Machlup e Mansfield. O cotejo 

apresentado mostra que o original não corresponde à maioria das inferências 

registradas na paráfrase. As afirmações presentes nesse trecho da comunicação 

não apenas não refletem apropriadamente o conteúdo referenciado, mas também 

decorrem do recurso a uma subseção do texto original que traz uma abordagem 

inadequada tanto ao grau de especificidade e generalidade quanto ao caráter 

epistemológico pretendido para a discussão. 

Na sequência da discussão, Pinheiro cita o artigo “Information science: 

the study of postmodern knowledge usage”, de Gernot Wersig (1993). A apropriação 

das discussões desse autor também apresenta aspectos controversos, relacionados 

à tradução, às citações parafrásicas e a outras, a nosso ver, indevidamente 

apontadas como literais. Inicialmente, é atribuída a Wersig a seguinte posição: 

 
A Ciência da Informação, como inicialmente foi ressaltado, tem reconhecida 
a sua interdisciplinaridade desde o seu aparecimento e um dos seus 
teóricos, Wersig (1993, p.230) enfatiza que a Ciência da Informação, 
assim como a Ecologia, já nasceram interdisciplinares. (PINHEIRO, 
2006b, p. 67, nosso destaque) 

 

O texto original não dá sustentação à afirmação destacada. Na página 

indicada pela autora (p. 230), não consta nenhuma ocorrência de interdisciplinary/ity 

ou ecology, passando por outras questões a discussão ali registrada. No artigo como 
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um todo, verificamos apenas duas ocorrências do termo interdisciplinary/ity (p. 234 e 

238) e outras duas do termo ecology (p. 229 e 234). Nenhuma delas, porém, 

relaciona-se ao conteúdo ou à ênfase apontados na comunicação. 

No parágrafo seguinte da comunicação, uma paráfrase é apresentada 

entre aspas, fazendo supor uma citação textual: 

 
Wersig (1993, p.230) distingue a Ciência da Informação das ciências 
clássicas, cuja origem, assim como outras áreas surgidas nas últimas 
décadas, está na mudança do papel do conhecimento e da informação para 
os indivíduos, organizações e cultura, em decorrência da complexidade 
acentuada pelas modernas tecnologias. “Esta mudança é revolucionária e 
tem pelo menos duas dimensões, filosófica e tecnológica. Começou a 
acontecer aproximadamente nos anos 60, e tornou-se parte de um 
movimento algumas vezes denominado pós-modernismo. Como ciência, a 
Ciência da Informação está diante de uma situação teórica nova”. 
(PINHEIRO, 2006b, p. 67, nossos destaques) 

 

O artigo de Wersig traz uma afirmação relacionada ao conteúdo desse 

trecho, mas, no original, o contexto é a discussão sobre uma mudança em curso, no 

papel do conhecimento, que o autor considera ainda mais fundamental do que o 

próprio dilúvio de publicações que ensejou o surgimento da Ciência da Informação. 

 
O que realmente ocorreu e ainda ocorre é uma mudança no papel do 
conhecimento para indivíduos, organizações e culturas. Essa mudança é 
evolucionária e tem pelo menos duas dimensões — uma “filosófica”, outra, 
tecnológica. Em suma: podemos observar que, ao longo de vários séculos, 
o papel do conhecimento para indivíduos, organizações e sociedades 
mudou de várias maneiras, com essas alterações ficando evidentes a partir 
do início deste século e, aproximadamente desde a década de 1960, 
tornando-se parte de um grande movimento às vezes chamado “pós-
modernismo”. Mas é também possível dizer isso de modo inverso: aquilo 
que é muitas vezes chamado o desenvolvimento rumo às sociedades “pós-
industriais” ou “pós-modernas” (Welsch, 1988a, 1988b), deve ser ao menos 
parcialmente descrito como uma mudança no papel do conhecimento. 
(WERSIG, 1993, p. 230-231, nossa tradução, nosso destaque) 39 

 

O cotejo com o original mostra que o conteúdo do trecho entre aspas na 

citação não corresponde ao do artigo de Wersig, consistindo num híbrido de 

paráfrase e citação textual com as seguintes características: as supressões não são 

                                                 
39 “What really took and takes place is a change of the role of knowledge for individuals, organizations 
and cultures. This change is evolutionary and has at least two dimensions — one being 
‘philosophical,’ the other one technological. In brief: We can observe that through several centuries the 
role of knowledge for individuals, organizations, and societies changed in several ways, and these 
changes became apparent from the beginning of this century and approximately since the 1960s are 
becoming a part of a large turnover which sometimes is called ‘postmodernism.’ Or one can take it the 
other way round: What often is called the development towards ‘postindustrial’ or ‘postmodern’ 
societies (Welsch, 1988a, 1988b) at least partly is to be described as a change in the role of 
knowledge.” 
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indicadas; ocorre a troca de um termo de conteúdo significativo no discurso original 

(a palavra “evolucionária” passa a “revolucionária”); acrescenta-se um período 

completo — destacado em negrito — que não possui correspondente no texto citado 

(ainda que talvez seja paráfrase de alguma outra parte do artigo). Uma característica 

adicional evidencia outra forma de mudança: o deslocamento da referência temporal 

relativa à década de 1960, por meio do qual a citação pode induzir uma leitura 

daquilo que Wersig declara sobre os reflexos contemporâneos de um processo 

histórico evolucionário de longo prazo — séculos, início do século 20, década de 

1960 — como sendo uma suposta afirmação do autor sobre um processo histórico 

revolucionário de médio prazo — com suposto início aproximado nos anos 60. Numa 

análise atenta, não soa consistente a conexão que a citação sugere quanto ao 

significado que esse período histórico mais recente — década de 1960 em diante — 

teria no discurso de Wersig: o período pós-1960 remete a um desenvolvimento 

expressivo na história da área que passou a ser conhecida como Ciência da 

Informação. Por isso, a citação pode implicar risco de imprecisão no entendimento 

desse aspecto do pensamento de Wersig, em vez de dialogar com a construção 

teórica proposta pelo autor e contribuir para o entendimento. 

Em outro trecho logo adiante, observam-se características semelhantes. 

 
O trabalho de intertecer conceitos ou a interconceptualização deve ser um 
exercício evolucionário, sinóptico e transdisciplinar, proporcionando à 
Ciência da Informação “desenvolver algum tipo de navegação conceitual 
que poderia, por sua vez, se desenvolver dentro de uma teoria sob a forma 
pós-moderna, numa rede centrada no conhecimento, sob a ótica do 
problema do uso do conhecimento em condições pós-modernas de 
informatização.” (Wersig,1993, p.237-239). (PINHEIRO, 2006b, p. 67, nosso 
destaque) 

 

O que vai entre aspas é outro híbrido entre paráfrase e citação textual, 

composto a partir do conteúdo de diversos trechos do original. O seguinte trecho do 

autor relaciona-se ao início da suposta citação literal (antes do destaque). 

 
Uma vez que tudo está conectado a tudo de algum modo, a ciência da 
informação teria de desenvolver um tipo de sistema de navegação 
conceitual (que talvez se revele a forma pós-moderna de teoria). (WERSIG, 
1993, p. 239, nossa tradução) 40 

 

                                                 
40 “Since everything is connected with everything somehow information science would have to develop 
some kind of conceptual navigation system (which perhaps develops into the postmodern form of 
theory).” 
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O cotejo faz notar a exclusão do termo sistema, associado à ideia de 

navegação, e uma diferença quanto ao tipo de relação que o autor prognostica como 

forma pós-moderna de teoria. Este parece ser o trecho do último parágrafo do artigo 

de Wersig relacionado ao final citação de Pinheiro (após o destaque): 

 
Se existe algo parecido com uma ciência da informação, ou seja lá como 
esse campo possa ser chamado, ele não possuirá uma teoria, mas sim um 
referencial de conceitos ou modelos, de caráter científico amplo, e de 
conceitos comuns reformulados, entrelaçados sob dois aspectos: o modo 
como foram desenvolvidos; o modo como podem ser agregados, do ponto 
de vista do problema do uso do conhecimento, em condições pós-
modernas de informatização. (WERSIG, 1993, p. 238-239, nossa 
tradução, nosso destaque) 41 

 

Na comunicação, houve deslocamento da frase de Wersig aqui 

destacada, que associa à noção de rede uma relação que o autor estabeleceu, 

originalmente, com o modo de agregação dos elementos constituintes do referencial 

que prognostica. A noção de rede, por sua vez, parece vir do período seguinte do 

original, onde Wersig remete o leitor a uma figura usada para exemplificar, a partir 

do termo conhecimento, o tipo de construção conceitual-reticular que ele propõe na 

última seção do artigo. 

 
Algumas estruturas iniciais de uma rede centrada em “conhecimento” 
são dadas na Fig. 3. (WERSIG, 1993, p. 238, nossa tradução, nosso 
destaque, aspas no original). 42 

 

Nesse período, Wersig refere-se a um exemplo de uma das protorredes 

que ele propõe sejam desenvolvidas em torno daquilo a que chama interconceitos, 

exemplificado com o termo “conhecimento”. Ao longo do mesmo parágrafo, o autor 

esclarece o caráter paulatino e microssociológico dos esforços envolvidos nessas 

construções, que podem vir a ser articuladas aos poucos, de tempos em tempos, por 

pessoas ou grupos. Já na citação, as noções de rede e de conhecimento são 

guindadas a um patamar teórico mais amplo e a uma perspectiva histórica mais 

dilatada, conectando-se à evolução da Ciência da Informação como um todo. 

                                                 
41 “If there is something like information science or whatever this field may be called, it will not have a 
theory, but a framework of broad scientific concepts or models and reformulated common concepts 
which are interwoven under two aspects: how they have developed and how they can be put together 
from the viewpoint of the problem of knowledge usage under postmodern conditions of 
informatization.” 
42 “Some first structures of a network centered around ‘knowledge’ are given in Fig. 3.” 
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Os cotejos que apresentamos evidenciam um diálogo pouco consistente 

com o pensamento de Wersig. Vale observar que construções textuais do tipo 

analisado parecem presentes desde há mais de uma década em publicações de 

Pinheiro: até alcançar a comunicação em análise, datada de 2006, elas são 

encontradas, por exemplo, na tese de doutorado da autora (PINHEIRO, 1997) — cf. 

p. 160 — e no artigo “Campo interdisciplinar da Ciência da Informação: fronteiras 

remotas e recentes” (PINHEIRO, 1999) — cf. p. 158. Pode ser importante considerar 

a influência exercida por essas publicações, de acordo com a análise de citações 

apresentada no capítulo anterior. Elas aparecem entre as obras mais citadas nas 

comunicações do ENANCIB, na faixa INTER 10+, no período 2003-2008 (cf. 

QUADRO 9). No âmbito das 28 comunicações totais dessa faixa, o artigo de 

Pinheiro aparece em 3º lugar, com 8 citações, enquanto sua tese vem em 6º lugar, 

com 3 citações. Por sua vez, o artigo de Wersig aparece em 4º lugar, com 7 

citações. Já na área temática de História e Epistemologia (cf. QUADRO 10), o artigo 

de Pinheiro aparece em 3º lugar, com 6 citações, e a tese, em 5º lugar, com 4 

citações, enquanto o artigo de Wersig figura em 2º lugar, com 7 citações. 

Na discussão das relações com áreas interdisciplinares, Pinheiro recorre 

ainda a Saracevic, apontado como “um dos teóricos que mais tem aprofundado a 

interdisciplinaridade da Ciência da Informação”, com destaque para os 

“conhecimentos amplos e solidamente construídos” que o pesquisador reuniu ao 

longo de seus “tantos anos de atividades de ensino e pesquisa” (p. 67). 

Pinheiro atém-se, especificamente, ao artigo “Information Science”, que o 

próprio autor apresenta como “uma análise pessoal da ciência da informação como 

um campo de investigação científica e de prática profissional que se desenvolveu ao 

longo do meio-século passado” (SARACEVIC, 1999, p. 1051, nossa tradução).43 

Dos assuntos tratados pelo autor, Pinheiro focaliza as razões externa e interna para 

a interdisciplinaridade da Ciência da Informação e os casos específicos da 

Biblioteconomia e da Ciência da Computação. Em relação à Biblioteconomia, 

Pinheiro registra o seguinte: 

 
Assim, por serem campos distintos e porque problemas e soluções dessas 
duas áreas “diferem de forma significativa”, o autor, embora reconheça as 
controvérsias, considera inadequada a denominação “Library and 
Information Science”, tanto do ponto de vista gerencial quanto, 

                                                 
43 “a personal analysis of information science as a field of scientific inquiry and professional practice 
that has evolved over the past half-century.” 
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particularmente, em universidades e sociedades profissionais. (PINHEIRO, 
2006b, p. 68) 

 

No original, o autor não afirma explicitamente considerar inadequada a 

denominação library and information science, nem tece uma consideração específica 

sobre essa questão para o âmbito das universidades e sociedades profissionais: 

 
A conclusão44 não está livre de uma candente controvérsia. Dentre outros 
autores, Vakkari (1996) sustenta que information science e librarianship são 
um único campo, com o nome hoje comum de “library and information 
science”. E isso importa? Administrativamente, sim, e muito, particularmente 
em universidades e associações profissionais. Mas não de outro ponto de 
vista. A questão está, e estará sempre, nos problemas abordados e nas 
soluções adotadas. Eu sustento que eles diferem significativamente. 
(SARACEVIC, 1999, p. 1060, nossa tradução; itálico: língua inglesa)45 46 

 

Na comunicação, a declaração de Saravevic é relatada com um sentido 

distinto desse, em termos de ênfase e de foco. 

Pinheiro abre a quarta seção da comunicação, “Ciência da Informação e 

informação em rede conceitual de interdisciplinaridade”, afirmando que “a Ciência da 

Informação é também introduzida por Klein (1996) nos seus estudos 

interdisciplinares, em diferentes momentos de sua obra” (p. 68). Em defesa da 

afirmação, ela apresenta quatro exemplos. Porém, o cotejo com o original mostra 

que eles correspondem, em geral, a menções fortuitas encontradas no texto de 

Klein. Ainda que estas sejam relacionáveis à Ciência da Informação, o quadro geral 

que compõem difere substancialmente daquilo que é afirmado na comunicação. 

Em caráter preliminar, é importante observar que o próprio índice analítico 

do livro de Klein (1996) registra, para o termo information, duas ocorrências de 

information science (p. 28 e 34), uma de information technology (p. 33) e duas de 

information theory (p. 59 e 62), além de uma ocorrência referente à metáfora do 

ruído (metaphor of noise), no contexto de transmissão referente à teoria matemática 

da informação (p. 84). Apenas a primeira dessas ocorrências é mencionada por 

Pinheiro, constituindo o primeiro exemplo: 

                                                 
44 O autor refere-se à sua conclusão de que biblioteconomina (librarianship) e ciência da informação 
(information science) são campos distintos, ainda que relacionados. 
45 Novamente, optamos por não traduzir os termos referentes a nomenclaturas de áreas que podem 
não encontrar correspondências precisas em língua portuguesa. 
46 “The conclusion is not without heated controversy. Among other authors, Vakkari (1996) contends 
on information science and librarianship being one and the same field, with the now commonly used 
name of “library and information science.” Does it matter? Administratively yes, very much so, 
particularly in universities and professional societies. Otherwise, no. The issue is, and always will be, 
in the problems addressed and solutions undertaken. I contend that they differ significantly.” 
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Entre as estruturas características da interdisciplinaridade, no âmbito 
acadêmico, Klein (1996,p.19) aponta programas, centros e projetos, em 
contraposição a departamentos, faculdades e instituições autônomas. O 
centro reúne “interesses amplos” e os exemplos apontados pela autora são 
extraídos de campi universitários dos EUA e agrupados por tipo, entre os 
quais aparecem, juntos, “Ciência Cognitiva e Ciências da Informação”, esta 
última no plural (Klein,1996,p.28). (PINHEIRO, 2006b, p. 68) 

 

O termo information sciences está, de fato, presente na lista de áreas 

apresentada por Klein. Porém, a discussão desenvolvida na seção “The Ambiguity of 

the Center” (KLEIN, 1996, p. 27-32) não versa sobre as information sciences, mas 

sobre os centros, como estrutura organizacional comum em iniciativas ditas 

interdisciplinares e cujo nome opõe-se ironicamente ao caráter periférico e a outras 

características que em geral assumem. Assim, a autora não discute especificamente 

a Ciência da Informação em relação à interdisciplinaridade, mas apenas menciona a 

área, de modo incidental, na discussão em pauta. Mesmo existindo alguma conexão 

entre as duas possibilidades, a menção é pouco expressiva para constituir um 

exemplo legítimo daquilo que é afirmado na comunicação. 

O segundo exemplo é assim apresentado: 

 
Os campos interdisciplinares são denominados, ainda, de “ciências 
diagonais” para as quais muito contribuem métodos e instrumentos 
analíticos, por sua capacidade de generalização entre assuntos. Alguns 
exemplos seriam: “experimentação, estatísticas, modelagem computacional 
e simulação, cibernética e política de informação” (Heckhansen,1972 apud 
Klein, 1996, p. 47)[.] (PINHEIRO, 2006b, p. 68, nosso destaque) 

 

O cotejo com o original revela a citação como um agregado fragmentário 

e não contextualizado de aspectos presentes no texto de Klein (1996). O contexto 

prévio da discussão, desenvolvida na seção “Permeation and criteria of 

(re)marcation” (p. 46-52), é o caráter ambíguo que certos critérios tradicionais de 

demarcação de disciplinas passaram a assumir, funcionando hoje também como 

indicadores de pontos de conexão: “ironicamente, critérios de demarcação são 

também critérios para fertilização cruzada e interrelação” (KLEIN, 1996, p. 46, nossa 

tradução).47 Nesse sentido, o cenário contemporâneo envolve uma série de 

aspectos: a insuficiência do campo material e do assunto como critério demarcatório; 

a eventual prioridade de método, teoria e referencial conceitual no estabelecimento 

de colaboração entre estudiosos de áreas distintas; a inconsistência das pretensões 

                                                 
47 “Ironically, criteria of demarcation are also criteria for cross-fertilization and interrelation.” 
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classificatórias estritas, baseadas em teorias e leis; o caráter transfronteiriço dos 

agrupamentos disciplinares baseados em teorias (funcionalismo, estruturalismo, 

semiótica, marxismo); o contexto de revisão de teorias estimulado pelo intercâmbio 

de critérios que as conexões disciplinares propiciam. 

O aspecto subsequente discutido por Klein (1996) são os métodos e 

instrumentos analíticos, que se aproximam do que é abordado na citação de 

Pinheiro. São apresentados como constituindo um terreno conjunto de diferenciação 

e conexão, no qual formas de observação, experimentos de laboratório, 

questionários e pesquisas de opinião servem, ao mesmo tempo, para aproximar 

disciplinas de áreas diversas e para estabelecer distinções. Uma vez que pode 

ocorrer a presença de métodos diversos na mesma disciplina, os agrupamentos 

organizados com base em método transcendem fronteiras ligadas a assuntos. 

Nesse contexto, Klein parafraseia Heinz Heckhausen: 

 
Os métodos e os instrumentos analíticos são altamente generalizáveis de 
assunto para assunto. Experimentação, estatística, modelagem e simulação 
computacionais, cibernética e política de informação funcionam como 
“ciências diagonais”, que estimulam a fertilização cruzada de instrumentos 
analíticos (Heckhausen,1972, 84–85). (KLEIN, 1996, p. 47, nossa tradução, 
nosso destaque) 48 

 

É em torno desse par de períodos que Pinheiro estrutura sua paráfrase. 

Cotejando os dois trechos, percebe-se que a expressão “ciências diagonais” aplica-

se às seis abordagens listadas no original, a partir de Heckhausen, e não a supostos 

“campos interdisciplinares”, tal como pretende Pinheiro. Estes, aliás, não constituem 

objeto de menção explícita em nenhum ponto do amplo contexto de discussão 

abarcado no texto de Klein. No original, o que se afirma é que as chamadas 

“ciências diagonais” estimulam a fertilização cruzada de instrumentos analíticos, e 

não que contribuam para supostos “campos interdisciplinares”. 

Pombo, Guimarães e Levy (2006) incluem, na antologia que organizaram, 

uma tradução de Heckhausen (2006/1972) que sugere uma controvérsia à parte, ao 

registrar a menção da teoria da informação, e não da política de informação.49 

Averiguar qual é a tradução precisa é tarefa que foge ao nosso escopo. De todo 

                                                 
48 “Methods and analytical tools have been highly generalizable across subject matter. 
Experimentation, statistics, computer modeling and simulation, cybernetics, and information policy 
have functioned as ‘diagonal sciences,’ stimulating cross-fertilization of analytical tools (Heckhausen 
1972, 84–85).” 
49 Cf. item “instrumentos de análise”, p. 83. O texto sugere haver outras imprecisões em Klein. 
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modo, no texto de Klein, a expressão “ciências diagonais” — oriunda de Heckhausen 

— possui sentido nitidamente metafórico, ligado à “redemarcação” não formal de 

fronteiras. O contexto da alusão à “política de informação” não deixa dúvida sobre 

que esta é uma dentre várias abordagens que estimulam a fertilização cruzada dos 

instrumentos analíticos. Texto e contexto configuram, claramente, a breve menção 

de um aspecto relacionável à Ciência da Informação. Não há evidências textuais que 

deem consistência à identificação da expressão “política de informação” como 

exemplo da introdução da Ciência da Informação nas discussões de Klein sobre 

interdisciplinaridade. Se essa pretensão fosse dirigida à cibernética ou à estatística, 

ela tampouco alcançaria legitimidade. A menção de nenhuma dessas áreas significa 

sua colocação no foco da discussão teórica desenvolvida. Novamente, portanto, a 

simples menção da política de informação — ou teoria da informação, como seja — 

não constitui exemplo legítimo daquilo que é afirmado na comunicação. 

O terceiro exemplo de Pinheiro é descrito nos seguintes termos: 

 
Quando aborda as tecnologias, Klein (1996, p.64) discorre sobre o trabalho 
de fronteiras e as relações entre disciplinas e se detém no computador e 
nas matemáticas para ilustrar “como a mesma entidade pode ser apropriada 
de diferentes maneiras”. A autora ressalta a contribuição do computador 
para o aprofundamento da compreensão de problemas já existentes e, com 
o processamento de palavras e números, para “assimilação de métodos 
quantitativos e geração de novas descobertas teóricas”. 

O impacto de computadores foi inicialmente vertical em algumas áreas, para 
adaptação dessas novas tecnologias, mas posteriormente os efeitos 
horizontais foram evidenciados, ficando claro, ainda, que o contexto não é 
somente de C&T. Para as Humanidades e Ciências Sociais o computador é 
potencialmente tão poderoso quanto o microscópio para as Ciências 
Biológicas (Hershberg apud Klein,1996,p.64). Um dos exemplos citados é a 
aplicação de computadores em bibliotecas, considerada a “maior 
inovação em métodos de pesquisa”, sendo mencionado também o 
trabalho em arquivos. (PINHEIRO, 2006b, p. 68-69, destaques nossos) 

 

A citação de Pinheiro menciona questões tratadas por Klein na seção 

“Cross-fertilization of borrowing” do capítulo “Boundary work in inter/disciplinary 

relations”, ao discutir aspectos do processo de “empréstimo” — ou apropriação —, 

incluindo os níveis de conectividade entre disciplinas que nele podem se manifestar. 

A multiplicidade de modos pelos quais uma mesma entidade pode ser apropriada é 

ilustrada com alusões ao computador e à matemática. Klein destaca que, para além 

do campo de ciência e tecnologia, as humanidades e as ciências sociais também se 

beneficiaram do uso do computador. O exemplo específico disso é o surgimento da 
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cliometria50 como ramo autônomo, numa conjugação de técnicas estatísticas com 

outros métodos quantitativos e com a tecnologia dos computadores. 

 
Desde a Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores americanos vinham 
utilizando evidências quantitativas. Em meados da década de 1950, essa 
tendência tornou-se mais visível entre os historiadores da economia e da 
política. O desenvolvimento de bibliotecas de dados legíveis por 
computador [machine readable data libraries] foi uma inovação capital 
nos métodos de pesquisa. Ali pelos anos 1960 e 1970, os computadores 
já tinham se disseminado por outros ramos da disciplina, incluindo a nova 
história política e o trabalho com arquivos. (KLEIN, 1996, p. 64, nossa 
tradução, nossos destaques) 51 

 

À parte as diferenças de sentido entre a paráfrase e o original, nota-se que a 

alusão de Klein aos benefícios dos computadores para bibliotecas e arquivos ocorre 

no contexto da cliometria e de outros ramos da História. Não há qualquer menção 

específica à Ciência da Informação, ainda que o contexto aludido seja relacionável a 

esta. Assim, tampouco esse ponto da obra de Klein constitui, sem relativizações ou 

ponderações, um exemplo direto da afirmativa feita na comunicação. 

O quarto exemplo explorado diz respeito a uma figura que Klein (1996) 

apresenta (p. 223) e Pinheiro reproduz, antecedida do seguinte comentário: 

 
Para ilustrar o processo integrativo Klein (1996, p.222-223), baseada em 
trabalho seu de 1990, traça uma figura de modelo genérico, sintetizando 
seus principais aspectos, como forma de ação comunicativa. No modelo são 
descritos as principais etapas e tipos de conhecimento, nos quais são 
incluídos dado, informação e conhecimento, noções presentes na maioria 
dos estudos de teóricos da Ciência da Informação, principalmente nas 
abordagens de informação. 

Como podemos observar, entre as etapas centrais e tipos de conhecimento 
apresentados numa seqüência crescente estão definidas a estrutura 
conceptual e habilidades, por sua vez explicitadas em termos de 
interdisciplinaridade. Assim, na passagem de dado para informação as 
diferenças disciplinares são clarificadas e são identificados os conceitos 
interdisciplinares mais evidentes ou questão global. Após a etapa do 
conhecimento e dependendo de intuição e discernimento são resolvidos os 
conflitos disciplinares, há tradução de perspectiva e instrumentos 
disciplinares para questão global, a fim de obter uma resposta global ou um 
conceito composto. Na chegada à etapa final do processo, a de retrospecto 
e tomada de decisão, efetiva-se a conclusão e tomada de decisão, e são 

                                                 
50 Cliometria: aplicação de métodos desenvolvidos em diferentes campos (tais como matemática, 
estatística, processamento de dados) para aprofundamento dos estudos históricos. O termo é datado 
de 1966 e, etimologicamente, formado pelo nome da musa grega da História (Clio) e pelo elemento 
de composição -metria, referente a medida (HOUAISS; VILLAR, 2001). 
51 “Since World War II, some American historians had been utilizing quantitative evidence. During the 
mid-1950s this tendency became more visible among economic and political historians. The 
development of machine readable data libraries was a major innovation in research methods. By the 
1960s and 1970s computers had spread to other branches of the discipline, including the new political 
history and archival work.” 
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reavaliados os “inputs” disciplinares para responder a um conceito evidente 
ou questão global. (PINHEIRO, 2006b, p. 69, destaques nossos) 

 

A figura abordada aparece na conclusão do livro, “Interdisciplinary 

futures”, onde Klein discute critérios para o julgamento da interdisciplinaridade, o 

papel das disciplinas no processo integrativo, a interdisciplinaridade como ação 

comunicativa e estratégias institucionais. A figura é apresentada na seção 

“Interdisciplinarity as communicative action” (p. 217-224), num contexto definido pela 

discussão da abordagem interdisciplinar como um diálogo que se desenvolve de 

modo mais favorável quando construído em torno de uma competência comunicativa 

capaz de propiciar adequadas condições de síntese — aquela, o grande desafio. 

Desse ponto de vista, o conceito de situação discursiva ideal, de Habermas, é 

tomado como base de uma discussão na qual se apontam os três princípios centrais 

da ação comunicativa interdisciplinar: maturação e aprofundamento; cooperação e 

interação [interplay]; criatividade. Na figura em questão, Klein representa um modelo 

global sintetizando os distintos aspectos do processo integrativo que pode ser 

contemplado na interdisciplinaridade, vista como forma de ação comunicativa. 

Pinheiro, por sua vez, faz uma descrição global do conteúdo da figura, 

destacando aspectos ligados aos termos dado, informação e conhecimento — 

três dos muitos aspectos modelados —, com imprecisões de tradução, terminologia 

e estruturação lógica. Neste último caso, a descrição de algumas das conexões 

entre os blocos do modelo de Klein soa artificial, em cotejo com a leitura imagético-

textual direta da figura. Como essas conexões estão particularmente relacionadas 

ao destaque dado à tríade de termos afetos à Ciência da Informação, esse destaque 

também soa artificial. Além disso, as habilidades (skills) citadas na descrição não 

são propriamente “explicitadas em termos de interdisciplinaridade”, tal como 

indicado na comunicação (p. 69), mas sim em decorrência da feição dialógico-

comunicacional do referencial teórico adotado. 

O cotejo com o texto original mostra que a descrição de Pinheiro não 

reflete o conteúdo das considerações tecidas por Klein, já que esta faz apenas um 

rápido comentário sobre o modelo representado na figura e logo retoma a discussão 

principal, sobre a interdisciplinaridade como forma de ação comunicativa. Em todo o 

conjunto de 7 parágrafos que vão da apresentação da figura ao final da seção (p. 

222-224), Klein não menciona explicitamente a Ciência da Informação em nenhum 

momento, nem estabelece qualquer tipo de relação direta com as discussões feitas 
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nessa área sobre os termos data, information e knowledge. As frequências de 

ocorrência dos três termos nessa parte do texto — 1, 2 e 13, respectivamente — 

evidenciam que a autora discute uma visão específica das relações componentes de 

um processo integrativo voltado à construção interdisciplinar do conhecimento, não 

se atendo, particularmente, ao papel que os dados e a informação podem 

desempenhar nessa construção. 

Assim, esse quarto aspecto tampouco constitui um exemplo consistente 

da afirmação que Pinheiro procura defender. Klein não aborda a Ciência da 

Informação nem se aproxima das discussões típicas da área, de modo específico, 

ao tratar a interdisciplinaridade como forma de ação comunicativa. 

Analisados os quatro exemplos, o quadro geral resume-se do seguinte 

modo: as situações apresentadas na comunicação não evidenciam que Klein de fato 

inclua a Ciência da Informação em suas discussões sobre interdisciplinaridade. 

Seria mais correto afirmar — relativizando a proposição — que a autora menciona 

aspectos relacionados ou relacionáveis à área. Tais aspectos poderiam ser tomados 

como indícios para uma discussão potencialmente valiosa sobre formas de presença 

e/ou possibilidades de concretização da presença da Ciência da Informação na 

oferta de subsídios para processos interdisciplinares experimentados em certas 

áreas do conhecimento. Entretanto, o caminho argumentativo explorado na 

comunicação é a tentativa de defesa de um suposto destaque da Ciência da 

Informação na obra de Klein, como forma de abordagem da  seguinte questão: 

“como a Ciência da Informação aparece no pensamento de teóricos da 

interdisciplinaridade de outros campos do conhecimento?” (p. 65). Nossa análise 

procura evidenciar que ocorre uma exorbitação das possibilidades de inferência na 

forma pela qual, nessa abordagem, Pinheiro busca “identificar em Klein (1996) 

algumas percepções interdisciplinares dessa área” (p. 65). Com isso, a aproximação 

teórica proposta mostra-se frágil e inconsistente. 

É importante considerar, ainda, um comentário presente na penúltima 

seção da comunicação. Há nele indícios de que não escapa a Pinheiro a 

necessidade de relativizar o grau da inclusão que ela defendeu para a Ciência da 

Informação nas discussões de Klein. O contexto do comentário é mais uma das 

ocorrências do termo informação apontadas no índice analítico do livro de Klein 

(1996) e destacadas no início de nossa análise dos quatro exemplos listados por 
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Pinheiro: a metáfora da autoorganização a partir do ruído — metaphor of noise (p. 

84) —, derivada da teoria da informação. 

 
Embora nesta discussão não seja introduzida a Ciência da informação, 
é oportuno mencionar que a informação, obscurecida pela ambigüidade da 
mensagem, é uma questão relacionada à representação, indexação e 
sistema de recuperação da informação. (PINHEIRO, 2006b, p. 70, nosso 
destaque). 

 

A frase em destaque indica que Pinheiro tem clareza quanto ao fato de a 

Ciência da Informação não ter sido realmente introduzida naquela discussão 

específica. Tal ponderação contribui para a adequada indicação do tipo e do grau da 

conexão existente entre a discussão de Klein e os temas de estudo afetos à Ciência 

da Informação. Trata-se de um contraponto valioso com a argumentação 

desenvolvida na seção anterior, envolvendo as quatro situações que nossa análise 

revelou serem não-exemplares. 

Na penúltima seção, Pinheiro dedica-se ao objetivo de “analisar dois 

conceitos relevantes para a Ciência da Informação, sistemas e redes, em relação às 

noções e idéias que norteiam a interdisciplinaridade” (p. 63). O conceito de sistema 

é exemplificado com um aglutinado de referências a teorizações de Japiassu, Morin, 

Klein e Bertallanfy, acrescido de breves observações sobre a relação do conceito de 

sistema com as abordagens e disciplinas da Ciência da Informação. Há também 

uma menção global a trabalhos da própria Pinheiro e a uma dissertação de 

mestrado coorientada por ela, nos anos 1980, que aponta interligações e 

complementaridades entre os conceitos de sistema e rede. Já o conceito de rede 

recebe breves comentários sobre seu uso na Biblioteconomia, especialmente no 

contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, bem como no 

trabalho teórico de Manuel Castells. Para os dois conceitos, entretanto, não há uma 

discussão que contemple, com maior embasamento, o objetivo anunciado. 

Nas considerações finais, o subtítulo remete ao exercício de repensar 

pontes e fronteiras na Ciência da Informação. Entretanto, o que se lê é uma 

reafirmação categórica da interdisciplinaridade na área: 

 
Estudos interdisciplinares da Ciência da Informação demonstram, com 
base na sua natureza e complexidade do seu objeto, a informação, que 
suas questões essenciais não são passíveis de solução por uma única 
disciplina e exigem profissionais de múltiplas formações. [...] 

A interdisciplinaridade da Ciência da Informação vai além dos estudos 
teóricos da própria área, uma vez que estudiosos da interdisciplinaridade, 
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cujo melhor exemplo é Klein, a incluem nas suas análises e nos 
exemplos desse fenômeno ... 

Assim, a Ciência da Informação, da teoria às aplicações, está 
freqüentemente permeada por conceitos, noções e idéias 
interdisciplinares, estabelecendo pontes e fronteiras com múltiplas 
disciplinas, nas mutações de seu território epistemológico. (PINHEIRO, 
2006b, p. 71, nossos destaques) 

 

Com base em nossa análise do conteúdo argumentativo da comunicação, 

especialmente a forma como Klein é citada nesse trecho faz-nos parecer necessário 

relativizar a referência à ideia de demonstração e a consistência epistemológica do 

caráter interdisciplinar atribuído às relações disciplinares mencionadas. 

 

Pinheiro – 2007 

Na comunicação “Cenário da pós-graduação em Ciência da Informação 

no Brasil, influências e tendências”, Pinheiro apresenta resultados da parte empírica 

de seu projeto de pesquisa “A Ciência da Informação no Brasil: historiografia de uma 

área do conhecimento contemporânea no cenário nacional”, analisando a trajetória 

da pós-graduação em Ciência da Informação no Brasil, para demarcar as principais 

etapas, influências e tendências. Conquanto a discussão da interdisciplinaridade não 

seja tão privilegiada quanto na comunicação de 2006, o tema ainda comparece de 

forma expressiva — 15 ocorrências dos termos INTER —, notadamente na última 

seção. Procuramos compor aqui uma visão geral que possibilite uma análise 

contextualizada dessa discussão. 

O surgimento da Ciência da Informação no Brasil é apresentado no 

cenário de transformações que levou, no início dos anos 50, à criação do CNPq, da 

CAPES e do IBBD, atual IBICT. Destaca-se o papel pioneiro das iniciativas deste 

último ligadas à formação de recursos humanos, à gestão de ações de informação 

em Ciência & Tecnologia e à implantação de órgãos e cursos. 

A institucionalização acadêmica da Ciência da Informação é abordada, na 

seção 3, em articulação com os objetivos específicos do projeto. Em relação ao 

primeiro deles, apresenta-se um mapeamento dos então nove cursos de pós-

graduação brasileiros da área, em termos de localização geográfica, vinculação 

institucional e ano de criação.52 

                                                 
52 O Programa de Comunicação e Informação da UFRGS não é incluído, mesmo abrangendo estudos 
de informação, por pertencer à área de Comunicação da CAPES. O teor das comunicações de 
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A autora afirma importante abordar a trajetória dos programas e cursos e 

apresenta quadros-síntese mapeando localização geográfica, vinculação 

institucional e ano de criação. Nota-se, porém, uma ênfase especial no IBICT, com a 

menção das peculiaridades na forma de institucionalização do mestrado (mandato 

acadêmico e convênios), a valorização da presença do termo “Ciência da 

Informação” desde o princípio no nome do curso, o destaque da atípica filiação 

inicial ao Instituto de Matemática da UFRJ, “que abrange a Ciência da Computação” 

(p. 5)53 e o expressivo detalhamento da participação de professores estrangeiros no 

processo de implantação. Apesar de sua proposta de compor um cenário, uma visão 

panorâmica, as considerações registradas pela autora colocam em evidência o 

IBICT, dos pontos de vista quantitativo e qualitativo: ao ocupar uma extensão de 

texto visivelmente maior (IBICT: 12 linhas; UFBA, USP e UFPB: 8 linhas no total; 

nenhuma alusão às 5 outras instituições incluídas); ao constituir menções mais 

pormenorizadas e de caráter mais positivo e mesmo laudatório, tal como na 

afirmação final de que “a Ciência da Informação teve, no Brasil, berço sólido” (p. 6). 

Em relação ao segundo objetivo específico, é apresentado um quadro 

com o mapeamento das áreas de concentração dos programas e cursos brasileiros 

de pós-graduação em Ciência da Informação. A análise apresentada não contempla 

algumas áreas e resume-se ao destaque, dentre os nomes mapeados, do termo 

conhecimento e de indicações de abordagens ligadas à gestão e à tecnologia. Esses 

elementos parecem ser a ponte para a menção da pesquisa internacional conduzida 

por Chaim Zins — e da participação da autora—, abordando a cadeia conceitual 

dado-informação-conhecimento-mensagem e produzindo o vislumbre de uma 

                                                                                                                                                         
Brambilla et alii (2006) e Brambilla e Stumpf (2007) analisadas adiante faz questionar se a opção não 
desconsidera aspectos relevantes para o entendimento da pesquisa brasileira de pós-graduação com 
potencial para produzir construções interdisciplinares no campo da Ciência da Informação. 
53 Parece-nos que mereceria maior detalhamento essa menção apenas incidental à Computação. 
Estaria mais de acordo com o caráter histórico-epistemológico declarado para a pesquisa que 
embasa a comunicação apresentar uma caracterização explícita e clara da relação estabelecida com 
essa área, que a autora menciona com frequência em suas discussões sobre interdisciplinaridade. 
Esse esforço de precisão torna-se especialmente importante, devido ao fato de o atual curso de 
Computação da UFRJ ter passado por diversas denominações: Bacharelado em Matemática 
(Modalidade Informática), em 1974; Bacharelado em Matemática Aplicada (Modalidade Informática), 
em 1983, época do reconhecimento pelo MEC; Bacharelado em Informática, em 1988; Bacharelado 
em Ciência da Computação, em 2003 (conforme indicado na página eletrônica do Departamento de 
Ciência da Computação do Instituto de Matemática da UFRJ. Endereço eletrônico: 
<http://www.dcc.ufrj.br/sobre-o-curso.html>. Acesso em: 23 jun. 2010), Saber que ênfase acadêmica 
e que horizonte investigativo reflete a nomenclatura vigente à época em questão, constitui um 
aspecto que a autora parece valorizar, a julgar pela importância que atribui ao fato de o nome do 
mestrado do IBICT explicitar o vínculo com a Ciência da Informação desde o início. 
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Ciência do Conhecimento, com destaque para a organização e a gestão do 

conhecimento. Não é apresentada uma discussão teórica articulando tais aspectos. 

Um mapeamento complementar das linhas de pesquisa é sintetizando 

num amplo quadro acompanhado de breves comentários gerais, destacando 

recorrências e peculiaridades, abarcando apenas 15 das 21 linhas. Além de seus 

caráter geral, eles ocupam um espaço equivalente a apenas um quarto daquele 

dedicado ao próprio quadro de dados. Tal como no caso anterior, essa configuração 

não contribui para aprofundar a abordagem e dar satisfatório cumprimento ao 

objetivo de explicitar as convergências e as especificidades entre os programas e 

cursos, por meio da análise das áreas de concentração e das linhas de pesquisa. 

Um quadro com levantamento do número de teses e dissertações dos 

programas por década, no período 1970-2006, atende ao terceiro objetivo 

específico. As considerações são de caráter geral e dão visível destaque ao 

Programa IBICT/UFRJ, em linhas de texto (7) e em riqueza de detalhes, ao enfatizar 

a superioridade quantitativa e justificar o decréscimo observado no período 2000-

2006. Apenas três outros programas merecem observações bem mais sucintas (total 

de 4 linhas), apontando seja a produção significativa (PUCCAMP e UFMG, 2000-

2006) ou a diminuição relacionada a suspensão de credenciamento (UFPB). 

Em caráter complementar, Pinheiro menciona o mestrado profissional da 

Universidade Estadual de Londrina e dedica quase meia página a um apanhado 

sobre a pós-graduação lato sensu no país. As iniciativas do IBICT novamente 

recebem destaque, comparativamente, em termos de espaço, detalhamento e 

apreciações valorativas. 

Parece-nos que os resultados expostos na seção 3 não contribuem 

satisfatoriamente para o cumprimento dos objetivos enunciados. Especialmente as 

comparações estabelecidas não evidenciam um tratamento isonômico e apreciações 

equilibradas em relação aos diversos programas e cursos. O discurso da autora 

assume um tom que se aproxima, de certo modo, mais da defesa de uma causa do 

que de uma discussão científica visando à composição de um cenário objetivo da 

pós-graduação no país. Nessa tensão de linhas com entrelinhas, nessa penumbra 

entre sombra e luz, o leitor vai sendo instigado a perseguir traços de uma 

mensagem que parece nem se revelar nem se ocultar completamente. O próprio fato 

de a autora pertencer aos quadros do IBICT torna especialmente delicado posicionar 

essa instituição em tal destaque, num cenário composto por tantos atores 
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institucionais, cada qual com suas contribuições. A forma como esse destaque é 

produzido, em vários pontos do texto, parece divergir da parcimônia, do equilíbrio e 

da consistência empírico-metodológica desejáveis no terreno da pesquisa. Ao 

contrário, lê-se um tom retórico-laudatório que soa artificial para um estudo com 

pretensões historiográficas, como se estivesse em jogo algum antagonismo velado, 

a exigir atitudes de afirmação. Por esse caminho, podem-se abrir frestas, quiçá 

portas, para admitir o formalismo científico abrigando discursos de objetivos 

conflitantes com a abertura ao debate demandada por um saudável processo de 

construção teórico-epistemológica. 

A importância dessa ponderação é reiterada pela declaração, presente na 

abertura da comunicação, de que a pesquisa inscreve-se na epistemologia histórica 

(p. 2). Segue-se a afirmação de que esta consiste na 

 
... corrente liderada por Bachelard, que visa a construção de uma 
epistemologia para a produção dos conhecimentos sob todos os seus 
aspectos: lógico, ideológico, histórico ou as “relações susceptíveis de 
existir entre a ciência e a sociedade, entre a ciência e as diversas 
instituições científicas ou entre as diversas ciências” (JAPIASSU, 1977). 
Nesse sentido, tem por finalidade a descoberta da gênese, da estrutura e do 
funcionamento dos acontecimentos científicos. (PINHEIRO, 2007, p. 2, 
nosso destaque) 

 
As referências a Japiassu e à epistemologia histórica de Bachelard estão 

presentes em diversas produções da autora (PINHEIRO, 1997, 1998, 2005, 2006a), 

o que faz supor uma familiaridade teórica construída ao longo de muitos anos de 

trabalho intelectual. Por isso mesmo, soa peculiar a leitura evidenciada na paráfrase 

destacada, já que o texto correspondente de Japiassu registra o seguinte: 

 
Não querendo construir uma epistemologia a priori, dogmática, impondo 
autoritariamente dogmas aos cientistas, Bachelard se opôs a A. Comte, 
sobretudo quando este pretendeu coordenar as diversas ciências e indicar-
lhes os caminhos definitivos a seguir. Bachelard se propôs a construir uma 
epistemologia visando à produção dos conhecimentos sob todos os 
seus aspectos: lógico, ideológico, histórico... Para ele, as ciências 
nascem e evoluem em circunstâncias históricas bem determinadas. Por 
isso, a epistemologia deverá interrogar-se sobre as relações susceptíveis de 
existir entre a ciência e a sociedade, entre a ciência e as diversas 
instituições científicas ou entre as diversas ciências. O que importa é que se 
descubram a gênese, a estrutura e o funcionamento dos conhecimentos 
científicos. (JAPIASSU, 1979, p. 66, nosso destaque)54 

 

                                                 
54 Verificamos, no tocante à parte aqui considerada, que existe exata correspondência entre o texto 
da segunda edição (1977) — referenciada por Pinheiro — e o da terceira edição (1979) — 
referenciada por nós — do livro Introdução ao pensamento epistemológico, de Hilton Japiassu. 
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O cotejo faz perceber uma diferença de sentido crucial entre o trecho 

original e a paráfrase, explicitando o que parece ser um equívoco conceitual. Na 

condição de comentarista, Japiassu (1979) deixa clara, em toda a sua discussão do 

tema, a forte oposição de Bachelard à visão dogmática da epistemologia positivista 

de Comte, cujos aspectos ideológicos busca identificar e denunciar. Assim, 

Bachelard visa à produção dos conhecimentos no sentido de tomar o processo de 

sua produção e o produto desse processo como objetos de análise, sob os aspectos 

lógico, ideológico e histórico, dentre outros, por meio da abordagem crítica que 

preconizou, lastreada numa atitude de oposição e resistência. 

Na paráfrase, o sentido assumido pelo trecho análogo é distinto, 

implicando a perspectiva de construir uma epistemologia para — ou seja, voltada a, 

destinada a, para dar base a — o processo em si de produzir conhecimentos sob 

aspectos diversos, que incluem o ideológico. O que resta textualmente declarado é 

uma concordância em admitir incluído na pesquisa em questão um aspecto que 

Bachelard propõe lutar para ser excluído do processo de produção do conhecimento 

científico. Isso contradiz frontalmente a abordagem histórico-epistemológica, que 

pressupõe uma clara consciência do jogo histórico-dialético em curso no campo 

científico. Especialmente quando o pesquisador que se lança ao desafio da reflexão 

epistemológica é também praticante da área científica em questão, essa consciência 

abarcará, certamente, o papel assumido por sua própria produção. 

No debate epistemológico, não se pode desprezar, sem perdas 

eventualmente lamentáveis, uma tal sutileza, comumente reveladora de aspectos 

importantes de questionar. O indício representado por esse aspecto soma-se a 

outros, apontados na análise da comunicação anterior, sobre a frágil relação com 

outras referências teóricas, para sugerir ao leitor uma atitude não apenas de 

precaução perante a declaração de que a pesquisa se inscreve na abordagem 

histórico-epistemológica, mas também de prevenção perante construções textuais 

que constituem indício de parcialidade na relação com o objeto investigado. 

Afinal, o texto vai constituindo muito mais uma seleção de registros 

históricos factuais sobre a pós-graduação da área do que a apresentação de uma 

análise consistente, que amplie a compreensão do significado do processo histórico 

correspondente. Desse ponto de vista, talvez a comunicação contribua para o 

registro de alguma história. Chegar, mais propriamente, ao exercício historiográfico 
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sugerido no título do projeto de pesquisa, implicaria uma revisão crítica sobre o 

modo como se escreve a história da área.55 Não parece ser o caso. 

Japiassu contribui para aprofundar ainda mais a questão, ajudando a 

esclarecer as condições a atender para pleitear inserção no debate epistemológico, 

especialmente na tradição histórico-epistemológica de Bachelard. 

 
O projeto da epistemologia não pode contentar-se com a simples descrição 
de uma evolução no tempo, com uma historiografia, pois ficaria impedido de 
uma compreensão real dos fenômenos. Não se trata de descrever as 
grandes descobertas científicas, mas de encontrar o fio dos problemas e 
dos conceitos que lhes dão corpo. Trata-se de um projeto de “explicação” 
cujo objeto é a sucessão dos conhecimentos científicos, não para 
determinar suas causas, mas para detectar as “leis” reais de sua produção. 
Contudo, a epistemologia deve também integrar, em sua démarche, o 
estudo das condições sociais, econômicas, históricas e ideológicas das 
ciências, embora não se reduza a nenhuma dessas dimensões. 
(JAPIASSU, 1994, p. 5) 

 

Na sequência da comunicação, Pinheiro aborda a trajetória da Ciência da 

Informação no Brasil, da implantação à consolidação, destacando marcos e 

conquistas institucionais das décadas de 1970 a 1990: implantação dos mestrados; 

revista Ciência da Informação; ANCIB e ENANCIBs; fomento à pesquisa (CNPq e 

CAPES); novos eventos nacionais e internacionais; projetos infraestruturais, 

institucionais e de serviços ligados ao movimento da Sociedade da Informação. 

Além de nova referência à produção expressiva de teses e dissertações, são 

também destacados os diversos periódicos hoje em atividade. 

Também aqui, observamos um texto que permanece no nível descritivo 

factual, não alcançando um caráter propriamente analítico. Um esboço de crítica à 

descontinuidade político-administrativa das instituições brasileiras no setor de 

informação científica e tecnológica é posto em conexão apenas com percalços 

administrativos experimentados pelo IBICT e  superados por certa administração. 

Evidencia-se também a participação do órgão no movimento de acesso livre à 

informação científica, em expansão do âmbito latinoamericano e caribenho a outros 

países lusófonos. Menções que tais reiteram e ampliam o destaque dado ao IBICT, 

ao tempo em que fazem minguar, no leitor atento, a impressão de equidade na 

construção do cenário pretendido pela autora. 

                                                 
55 Registramos agradecimentos ao professor Marcelo Vasconcelos Oliva, da área de História, pelas 
discussões esclarecedoras. 
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A última seção concentra a maioria das ocorrências do termo 

interdisciplinaridade e seus derivados. O contexto, entretanto, é fragmentário e 

apresenta parca conexão com o conteúdo global da comunicação. Após uma breve 

alusão às direções geral/macro e específica/micro das abordagens temáticas 

percebidas nas áreas de concentração e linhas de pesquisa, o leitor é remetido a um 

apanhado de teorizações globais sobre a área. 

Primeiramente, vem uma nova referência à pesquisa conduzida por Zins, 

na qual Pinheiro considera reafirmado, pelos pesquisadores participantes, o caráter 

social da Ciência da Informação. Dentre as 50 definições dessa ciência propostos 

por aqueles, apenas a de Pinheiro vai reproduzida na comunicação, apontando o 

caráter interdisciplinar da abordagem do fenômeno informação feita pela área, num 

contexto histórico, cultural e social (p. 11). Porém, no artigo de Zins (2007), verifica-

se que o conceito de Pinheiro não reflete os principais aspectos consensuais 

identificados na pesquisa. Especialmente quanto aos dois que destacamos em 

negrito, verifica-se o seguinte: apenas 8 dos 50 pesquisadores (16%) fazem algum 

uso do termo “social” nos conceitos que propõem, enquanto apenas 4 deles (8%) 

fazem alguma menção ao aspecto interdisciplinar na caracterização da área.56 Em 

especial, não convergem com esse ponto de vista os dois outros pesquisadores 

brasileiros participantes da pesquisa: Aldo Barreto não usa nenhum dos dois termos 

e Anna da Soledade Vieira usa apenas o termo “social” — conhecimento humano e 

comunicação social. O próprio Zins comenta, ao final do artigo, que, em termos da 

tendência geral apurada, o painel que conduziu “endossa apenas as abordagens 

cultural e de alta tecnologia, enquanto a abordagem tecnológica é um tanto teórica” 

(ZINS, 2007, p. 340, nossa tradução).57 58 

A seguir, Pinheiro afirma a natureza interdisciplinar da Ciência da 

Informação como um dentre os possíveis fatores de algumas das transformações 

percebidas por autores estrangeiros e brasileiros, e que “a interdisciplinaridade 

desponta com intensidade, tanto em estudos teóricos quanto empíricos, no Brasil e 

exterior” (p. 11). Em contraste com essas afirmações de caráter vago, a pesquisa de 

Zins (2007) não parece dar base ao otimismo que elas podem inspirar no tocante a 

                                                 
56 Zins (2007) reproduz, no artigo, os 50 conceitos de Ciência da Informação propostos pelos 
pesquisadores participantes. 
57 “In fact, the panel endorses only the cultural and the hi-tech approaches, whereas the technological 
approach is rather theoretical.” (ZINS, 2007, p. 340) 
58 O autor denomina abordagem de alta tecnologia (hi-tech) aquela baseada em computador, e 
abordagem tecnológica, aquela baseada em tecnologias convencionais. 
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um suposto — e talvez inexistente — consenso quanto a essa modalidade de 

relação entre disciplinas na conceituação da Ciência da Informação. 

No caso do Brasil, Pinheiro refere-se a seus próprios estudos sobre o 

domínio epistemológico e o campo interdisciplinar da Ciência da Informação, 

colocando em sequência uma citação textual própria, sobre a forma como se move 

esse campo, no âmbito nacional, e uma nova referência a Zins, sobre as constantes 

mudanças do campo no âmbito internacional. A forma análoga como são iniciados 

os parágrafos principais desse trecho evidencia a construção de um paralelismo 

discursivo na referência aos trabalhos dos dois pesquisadores. De um lado, lê-se: 

“Em nosso País, Pinheiro (1997, 1998, 2006 a,b) nos seus estudos e pesquisas 

teóricos e empíricos ...” (p. 11). De outro lado, está: “No exterior, Zins (2007 

a,b,c,d),59 no estudo já citado ...” (p. 11). Para situar melhor o contexto desse 

paralelismo, é importante levar em conta o tema do ENANCIB em 2007: 

“Promovendo a inserção internacional da pesquisa brasileira em Ciência da 

Informação”. Esse contexto soma-se às condições de inferência propiciadas pelas 

evidências textuais diretas. 

De fato, os dois autores falam em mudanças no campo da Ciência da 

Informação. Entretanto, Pinheiro propõe um vislumbre bastante específico do padrão 

de evolução da área: alude à noção de circularidade recursiva, vinda do pensamento 

complexo de Edgar Morin, e dá especial destaque ao papel da interdisciplinaridade. 

Já a afirmativa de Zins — frase inicial do resumo de seu artigo sobre o painel de 

pesquisadores — possui um caráter muito mais genérico: simplesmente declara, 

como ponto de partida, o fato básico e geral de que o campo da ciência da 

informação encontra-se em constante mudança, o que gera a necessidade de um 

esforço regular de revisão por parte dos cientistas que o integram.60 Mas essa é 

uma observação aplicável a todo campo ativo do conhecimento. 

                                                

Como Pinheiro não explicita uma motivação teórica específica para citar 

Zins, nesse ponto, o paralelismo estabelecido tende a um caráter retórico: o modo 

como as afirmações são postas lado a lado abre portas à leitura — para além das 

evidências objetivas — de que existiriam aproximações teóricas mais expressivas 

entre a pesquisa de Zins e as pesquisas de Pinheiro. Isso, no entanto, não é objeto 

 
59 A citação refere-se aos quarto artigos que integram a divulgação da pesquisa de Zins. 
60 “The field of information science is constantly changing. Therefore, information scientists are 
required to regularly review—and if necessary—redefine its fundamental building blocks.” (ZINS, 
2007, p. 340) 
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de discussão em nenhum ponto da comunicação. Ademais, observa-se que, apesar 

de essa e outra citação de Zins — ambas feitas à página 11 — englobarem os 

quatro artigos que comunicam a pesquisa do autor, Pinheiro menciona algum 

conteúdo específico apenas daquele referente ao painel de que participou. A forma 

global de referência também tende a reforçar efeitos de indução na leitura. 

Ainda outras evidências textuais apontam o risco de o paralelismo textual 

sugerir existência de paralelismo teórico. O uso dos verbos e substantivos ligados à 

metáfora do mapa também contribui para aproximar as referências feitas ao trabalho 

da autora e à pesquisa internacional de Zins, denominada “Knowledge Map of 

Information Science”. Tais formas verbais e nominais aparecem em dois trechos do 

início da comunicação: 1) em um dos objetivos específicos: “mapear os programas 

e cursos de pós-graduação em Ciência da Informação brasileiros, a fim de mapear 

a sua estrutura acadêmica e identificar prioridades disciplinares” (p. 2, destaques 

nossos); 2) na indicação do enfoque usado na parte teórica da pesquisa que 

originou a comunicação: “... sobretudo conceitos de interdisciplinaridade aplicados à 

Ciência da informação, para a compreensão do campo e mapeamento do seu 

domínio (PINHEIRO, 2006 a ,b)” (p. 2, nosso destaque). 

Ao final da comunicação, tais formas reaparecem em dois trechos que 

reforçam a sugestão de paralelismo: 1) a autora qualifica parte de seus próprios 

estudos e pesquisas teóricos e empíricos como um esforço de “mapear as 

disciplinas e interdisciplinas” do campo (p. 11, nosso destaque); 2) as áreas de 

concentração e as linhas de pesquisa dos Programas de Pós-Graduação, 

articuladas a disciplinas, projetos de pesquisa, dissertações e teses, são apontadas 

como “norteadores e indicadores das prioridades e tendências de cada Programa e 

Curso e podem, no seu conjunto, representar o mapa do conhecimento da área em 

nosso País, juntamente com temáticas de eventos” (p. 11, nosso destaque). Assim, 

o “cenário” presente no título parece metamorfosear-se em “mapa”. 

A reunião das alusões à metáfora do mapa presentes na comunicação 

ajuda a esclarecer o seguinte aspecto: ainda que, em outras publicações, Pinheiro 

tenha trabalhado em mapeamentos referentes a domínio epistemológico ou 

disciplinas e interdisciplinas do campo no Brasil, o mapeamento de fato abordado na 

comunicação de 2007 é o dos programas e cursos de pós-graduação, chegando 

apenas de modo incipiente à consideração das estruturas acadêmicas e das 

prioridades disciplinares. Na última das alusões que reiteram a sugestão de 
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paralelismo, a autora associa esse tipo de levantamento ao mapa do conhecimento 

da área no Brasil. Observe-se que o significado da expressão, nesse contexto, é o 

de um mapa da produção do conhecimento, no sentido de indicar a estrutura 

acadêmico-institucional que sustenta essa produção e os resultados que essa 

estrutura gerou como produto. Aqui, portanto, o termo produção assume uma 

acepção ligada às noções de produto e de estrutura produtiva. 

O cotejo dessa acepção com as ocorrências da expressão knowledge 

map no artigo de Zins (2007) evidencia uma acentuada diferença. Já no resumo, o 

autor esclarece que o estudo Knowledge Map of Information Science objetivou 

explorar os fundamentos da Ciência da Informação.61 Dois outros trechos reiteram 

e aprofundam esse esclarecimento, ainda na página inicial. No primeiro deles, Zins 

traça um panorama completo da pesquisa, aludindo, inclusive, ao conteúdo dos 

outros três artigos produzidos, que, à época, ainda se encontravam no prelo. 

 
O estudo “Mapa do Conhecimento da Ciência da Informação” explora os 
fundamentos teóricos da Ciência da Informação. Ele mapeia as abordagens 
conceituais voltadas a definir dados, informação e conhecimento (Zins, no 
prelo, a); mapeia as principais concepções de ciência da informação, 
apresentadas aqui [neste artigo]; retrata o perfil da ciência da informação 
contemporânea, documentando 28 esquemas de classificação compilados 
por acadêmicos renomados, durante o estudo (Zins, no prelo, b); e culmina 
com o desenvolvimento de um mapa teórico, sistemático e cientificamente 
contextualizado do campo (Zins, no prelo, c). (ZINS, 2007, p. 335, nossa 
tradução, nosso destaque)62 

 
No segundo trecho, o autor reafirma o foco do artigo. 

 
O conceito de ciência da informação, foco deste artigo, possui caráter 
constitutivo. Ele molda as fronteiras do domínio de conhecimento da ciência 
da informação e suas perspectivas focais. Por essa razão, formular uma 
concepção sistemática de ciência da informação é crucial para a formulação 
de um mapa do conhecimento do campo que seja sistemático e 
compreensivo. (ZINS, 2007, p.335, nossa tradução, nosso destaque)63 

 

                                                 
61 “The study, ‘Knowledge Map of Information Science,’ was aimed at exploring the foundations of 
information science.” (ZINS, 2007, p.335) 
62 “The study, ‘Knowledge Map of Information Science,’ explores the theoretical foundations of 
information science. It maps the conceptual approaches for defining data, information, and knowledge 
(Zins, in press-a), maps the major conceptions of information science, which are presented here, 
portrays the profile of contemporary information science by documenting 28 classification schemes 
compiled by leading scholars during the study (Zins, in press-b), and culminates in developing a 
systematic, scientifically grounded and theoretical map of the field (Zins, in press-c).” 
63 “The concept of information science, which is the focus of this article, is a constitutive concept. It 
shapes the boundaries of the information science knowledge domain and its focal perspectives. For 
this very reason, formulating a systematic conception of information science is crucial for the 
formulation of a systematic and comprehensive knowledge map of the field.” 



 218

As duas citações deixam claro que o sentido atribuído por Zins à 

expressão mapa do conhecimento possui um nítido caráter teórico-epistemológico. 

A atenção do autor está voltada, numa abordagem ampla e sistemática, a questões 

tais como concepção e conceituação referentes ao campo, delimitação de fronteiras 

e perfil do conhecimento atualmente produzido. Percebe-se, então, que Pinheiro 

aproxima, sem a necessária discussão de compatibilidade, sua noção de mapa do 

conhecimento, de caráter descritivo temático-organizacional, e a noção de mapa do 

conhecimento de Zins, cujo caráter é eminentemente teórico-epistemológico. 

Deve-se destacar que o uso isolado da expressão feito pelos dois autores 

é perfeitamente legítimo, em cada caso, pois sua base é uma metáfora territorial de 

aplicação bastante ampla. Isso fica evidenciado em outro trabalho da própria 

Pinheiro (2006a), na qual aparecem expressões que remetem a diversas noções 

baseadas na mesma metáfora: mapa conceitual; mapa do conhecimento (em 

relação a levantamento bibliométrico); mapa do conhecimento (em referência à 

pesquisa de Zins); mapeamento de conexões interdisciplinares; mapeamento de  

literatura; mapeamento do território epistemológico. 

Na comunicação em análise, porém, em vista do contexto discursivo, a 

expressão “mapa do conhecimento” finda por assumir um sentido mais específico, 

com uma aparência gerada pela proximidade das referências à pesquisa de Zins. 

Talvez haja possibilidade de estabelecer alguma linha de convergência entre as 

abordagens desenvolvidas por Zins e Pinheiro, mas isso seria o resultado de um 

árduo trabalho teórico que a comunicação não evidencia ter sido realizado. A forma 

artificial como a aproximação é sugerida estimula uma confusão conceitual e 

metodológica que não pode ser benéfica à consolidação teórica da área. 

Com efeito, o uso da mesma denominação no mesmo texto, sem um 

esclarecimento específico, abre caminho para a criação de um paralelismo forçado 

entre duas abordagens distintas e não articuladas, ainda que talvez articuláveis. 

Essa percepção é reiterada pelo fato, já assinalado, de ter sido prestada uma 

atenção apenas parcial ao conteúdo e às conclusões do artigo de Zins. Por exemplo, 

a interdisciplinaridade é um aspecto presente no conceito de Pinheiro sobre a 

ciência da informação e frequente no discurso da autora a respeito desta. Zins, por 

sua vez, não destaca esse aspecto no conceito oriundo do painel que conduziu, 

por não aparecer como um dos elementos centrais. Assim, o paralelismo presente 

na comunicação implica o risco de o leitor estabelecer uma falsa conexão entre duas 
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concepções distintas sobre a área. Esse é um risco que não nos parece prudente 

neglicenciar, em se tratando de trabalhos com pretensões epistemológicas e com 

potencial para influenciar a discussão teórica da área. 

 

6.2  Panoramas teórico-empíricos problematizadores da 

       interdisciplinaridade na Ciência da Informação 

O QUADRO 14 apresenta as 3 comunicações, de 2005, 2007 e 2008, 

com discussões panorâmicas sobre questões teóricas, metodológicas e conceituais 

da Ciência da Informação, que problematizam aspectos da temática interdisciplinar. 

As comunicações apresentam frequências de ocorrência de termos INTER variando 

de 34 a 55, com total igual a 124 e média igual a 41,3, ligeiramente acima da média 

por artigo da área de História e Epistemologia — 38,6. Quanto aos termos TRANS, o 

subgrupo apresenta uma comunicação na faixa 6-10 e outra na faixa 10+. 
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QUADRO 14 

Panoramas teórico-empíricos problematizadores da interdisciplinaridade na Ciência da Informação (faixa INTER 10+) 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2005 GT1_Silva 
Faces da pesquisa e da interdisciplinaridade em Ciência da Informação no Brasil 
Renato José da Silva (PUC-CAMP, UFMT) 

55 1 

2007 GT1--026 
Diversidade na visão dos docentes da Ciência da Informação sobre sua área 
Carlos Alberto Ávila Araújo (PPGCI/UFMG) 

35 6 

2008 
1576 
[GT1] 

Dimensões teórico-metodológicas da Ciência da Informação: dos desafios à consolidação 
epistemológica 
Edivanio Duarte de Souza (PPGCI/UFMG) 

34 12 

Células em tom de cinza indicam artigos com ocorrências INTER e/ou TRANS apenas fora dos campos referenciais 
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Silva – 2005 

A comunicação “Faces da pesquisa e da interdisciplinaridade em Ciência 

da Informação no Brasil” resulta da dissertação de mestrado de Silva — defendida 

na PUC-Campinas, em 2003, sob orientação do Prof. Dr. Raimundo Nonato Macedo 

dos Santos — e apresenta um estudo exploratório sobre a consistência dos 

conceitos de pesquisa e interdisciplinaridade utilizados pelos PPGCIs brasileiros, 

para a construção do campo científico da área. A premissa do trabalho é que a 

imprecisão desses conceitos inibe a produção de novos conceitos científicos aptos a 

integrarem o arcabouço teórico da Ciência da Informação.  

Referenciado em pesquisadores brasileiros de destaque, o autor aponta a 

pesquisa em Ciência da Informação no Brasil como de perfil insuficiente nas 

temáticas teóricas e pouco voltado à realidade do país,64 bem como realizada num 

contexto de amadorismo prevalente na América Latina.65 Menciona o predomínio de 

abordagens quantitativas e pontuais, pouco significativas para a evolução teórica da 

área, com apenas 5% das pesquisas realizadas no período 1994-2000 relacionando-

se à epistemologia. Frente a esse cenário, Silva repercute preocupações quanto aos 

grandes objetivos, à capacidade de obter financiamento e ao desafio de ponderar as 

pretensões interdisciplinares com a necessidade de demarcação e delimitação. O 

autor considera que a busca de um conceito unívoco do que seja a pesquisa é 

apontada como parte do desafio de amadurecimento. 

Mesmo valorizando os esforços em prol da interdisciplinaridade, Silva 

pondera — apoiado em Lyotard, Severino66 e Japiassu — que o uso conceitual do 

termo na Ciência da Informação é acrítico e produz dificuldades de delimitação e 

articulação, em face de uma “suposta pluralidade de caminhos” que “conduz a 

múltiplas interpretações dos aspectos do real” (p. 4). Entre alertas sobre a 

necessidade de legitimação e os riscos de ideologização — em especial, quando o 

próprio discurso legitimador ancora-se em saberes pré-científicos —, o autor advoga 

                                                 
64 MUELLER, Suzana P. M; MIRANDA, Antonio; SUAIDEN, Emir J. A pesquisa em Ciência da 
Informação: análise dos trabalhos apresentados no IV Enancib, Brasília, 2000. Revista de 
Biblioteconomia de Brasília, Brasília, v. 23/24, n. 3, p. 293-308, 1999/2000. Edição especial. 
65 SUAIDEN, Emir J. A Pesquisa em Ciência da Informação na América latina. Revista de 
Biblioteconomia de Brasília, Brasília, v. 23/24, n. 3, p. 329-332, 1999/2000. 
66 SEVERINO, Antonio Joaquim. Subsídios para uma reflexão sobre novos caminhos da 
interdisciplinaridade. In: SÁ, Jeanete Liasch Martins de (Org). Serviço Social e interdisciplinaridade. 
São Paulo: Cortez, 1989. 
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uma avaliação crítica da tradição positivista, mas também da inovação 

interdisciplinar, que possibilite reconhecer as ambivalências de cada uma. 

No panorama esboçado, destacam-se a dificuldade de conceituar a 

interdisciplinaridade e os riscos de apropriação ideológico-estratégica do discurso a 

seu respeito pelo sistema político e produtivo,67 bem como de deslegitimação de 

áreas científicas, devido à adesão a um generalismo indefinido e à manutenção de 

carências não supríveis por outras disciplinas.68 Assim, Silva aponta que, em se 

considerando a interdisciplinaridade inerente ao campo da Ciência da Informação, é 

necessário superar imprecisões e ambiguidades, definindo o que ela significa e 

representa, bem como demarcando o objeto do campo. À falta disso, ela “não pode 

ser considerada um conceito científico apto a auxiliar na edificação de um campo 

científico na Ciência da Informação, uma vez que seu entendimento tem propiciado 

múltiplas interpretações, o que não condiz com um conceito científico” (p. 4). 

Silva afirma ter adaptado um esquema metodológico de Durkheim para 

construir seu modelo de análise, com base na proposição de definições específicas 

(unívocas e comunicáveis) de conceito científico, arcabouço teórico e campo 

científico da Ciência da Informação, a serem utilizados como instrumentos de 

análise. A relação de pertinência de um conceito científico com um campo científico 

e sua relação constitutiva com o arcabouço teórico conformam a estrutura do 

modelo de análise estabelecido por Silva como base para verificar, na literatura da 

área, indicadores empíricos da imprecisão dos conceitos de pesquisa e 

interdisciplinaridade e, portanto, a não obediência aos requisitos necessários à sua 

classificação como conceitos científicos do campo da Ciência da Informação. 

O primeiro indicador remete às vertentes que divergem quanto à origem e 

aos objetivos da Ciência da Informação, implicando uma variedade de percepções e 

orientações de pesquisa que não produziriam convergência para a definição do perfil 

da área. O segundo indicador diz respeito ao entendimento do que é pesquisa 

científica na Ciência da Informação. O predomínio da solução de problemas 

advindos da prática profissional, com acentuado viés empirista-positivista, é 

considerado sinal de imprecisão conceitual, já que a simples utilização de 

metodologia científica não caracteriza um trabalho como científico. O terceiro 

indicador refere-se especificamente à interdisciplinaridade: explicita a existência de 

                                                 
67 Referência a Japiassu (1976). 
68 Referência a Lyotard — O pós-moderno, 1986 — e a Severino — op. cit., 1989. 
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um espectro de pontos de vista, indo de uma afirmação convicta — Targino (1995) 

— a um ceticismo crítico que associa ao conceito dificuldades ligadas à identidade e 

à consolidação — Kobashi et alii,69 Smit.70 Frente a esse amplo espectro e a alertas 

sobre que o conceito submete o campo a um tipo de “imposição que foge do seu 

escopo” e “leva à mera limitação de descrição de processo”, Silva afirma que ele não 

atende “aos requisitos de um conceito científico, já que [...] não nos orienta a 

desenvolver esta interdisciplinaridade de forma clara no núcleo da área” (p. 9). 

Em vista desses resultados, Silva advoga uma reformulação do 

entendimento dos conceitos de pesquisa e de interdisciplinaridade, que propicie 

maior clareza quanto ao que é prioritário explorar no campo da Ciência da 

Informação, bem como uma crítica à “postura dominante das metodologias da 

ciência dita pós-moderna” (p. 10). Entretanto, soa-nos pouco consistente o esboço 

de crítica a esse aspecto: primeiro, uma citação textual Japiassu71 denuncia um 

“imperialismo” epistemológico-metodológico de viés tecnocrático cujo contexto não 

parece convergente com o que Silva aborda. Este defende, a seguir, numa linha 

etnopolítica associada a Ubiratan D’Ambrosio,72 a produção de soluções teóricas 

locais para problemas de socialização do conhecimento. Parece-nos, entretanto, que 

teorizações assim estão em melhor sintonia com perspectivas ditas pós-modernas 

ou relacionadas a essa visão do que com concepções mais tradicionais da ciência e 

da educação. Isso impõe algum risco de inconsistência à crítica de Silva. 

Em continuação, Silva articula a recomendação de abandonar a lógica 

positivista à de buscar a demarcação do objeto da Ciência da Informação e de 

constituir um projeto simultaneamente interdisciplinar e transdisciplinar. Parece-nos, 

entretanto, que a ideia de demarcação possui mais raízes na abordagem denegada 

do que naquela defendida.73 Ademais, as duas características do novo projeto 

estariam ligadas, respectivamente, à “necessidade de se estabelecer formas de 

cooperação com outros campos” e à “necessidade de transcender os limites 

estabelecidos por uma única disciplina” (p. 10). De um lado, tais descrições não 

                                                 
69 KOBASHI, Nair Yumiko; SMIT, Johanna W.; TÁLAMO, Maria de Fátima G. M. A função da 
terminologia na construção do objeto da Ciência da Informação. Datagramazero, v.2, n.2, abr. 2001. 
70 SMIT, Johanna W. A Pesquisa na área de Ciência da Informação. Transinformação, Campinas, v. 
14, n. 1, p. 17-24, 2002. 
71 A obra não se encontra listada nas referências na comunicação. 
72 D`AMBROSIO, Ubiratan. Da realidade à ação: reflexões sobre educação e matemática. São Paulo: 
Summus; Campinas: Ed. da Universidade Estadual de Campinas, 1986. 
73 Silva afirma basear-se em Durkheim, referenciando especificamente O suicídio, mas não faz 
qualquer menção à polêmica sobre os aspectos da obra apontados como positivistas. 
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parecem diferenciar adequadamente a interdisciplinaridade da multidisciplinaridade, 

nem a transdisciplinaridade da interdisciplinaridade. De outro lado, a aspiração de 

“abranger as múltiplas perspectivas necessárias para a compreensão do real” (p. 10) 

corre risco de conflito com a concepção teórica sobre Real e realidades introduzida 

por Nicolescu (2000b, 2002) no movimento transdisciplinar. Caberia, portanto, 

perguntar quais conceitos — supostamente, científicos — de interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade seria possível utilizar, pelo menos como ponto de partida. 

A abordagem crítica apresentada faz parecer estranha a afirmação de 

Silva, ao final da comunicação, de que “a interdisciplinaridade é inerente a Ciência 

da Informação” (p. 10). O contraponto com uma ponderação sobre excessos a evitar 

não exclui o risco de aproximação com as afirmações generalizantes, mencionadas 

pelo autor como elemento de imprecisão conceitual. Torna-se confusa, nesse 

contexto, a defesa que Silva procura fazer, de uma construção teórica mais 

consistente quanto à interdisciplinaridade. 

A menção ao ponto de vista de Gusdorf (1976) sobre que a diversificação 

disciplinar leva as disciplinas a perderem a ligação com o humano parece contrastar 

com a observação de Silva sobre que a “aparente imensidão de possibilidades e 

perspectivas que se tem vislumbrado na área somente nos conduz ao isolamento e 

à diversificação disciplinar” (p. 10). Como Gusdorf foi um dos mais eminentes e 

perseverantes defensores de uma proposta interdisciplinar profunda, o contexto 

argumentativo não esclarece a articulação de sua posição com a crítica esboçada 

por Silva, uma vez que não é desenvolvido de forma consistente o contraponto entre 

profundidade e superficialidade, que é o cerne do argumento. 

À parte os aspectos aqui problematizados, a comunicação formula uma 

proposta de reflexão crítica relevante para a busca de maior consistência na 

discussão do tema interdisciplinaridade na área, indo ao encontro de alertas 

registrados por Pombo (2004b) e Fazenda (2007/1991) e de esforços de precisão 

terminológica e conceitual tais como os realizados por Japiassu (1976). 

 

Araújo – 2007 

Na comunicação “Diversidade na visão dos docentes da Ciência da 

Informação sobre sua área”, Araújo discute os resultados de duas pesquisas: uma 

foi baseada em entrevistas com todos os então 31 professores da Escola de Ciência 
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da Informação da UFMG; na outra, analisaram-se questionários respondidos por 

outros 31 professores de faculdades brasileiras de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação. As questões, abertas e com pedido de justificativa, abordaram os 

seguintes aspectos: se a Ciência da Informação é uma Ciência Social, 

interdisciplinar, pós-moderna; qual a natureza da relação Ciência da Informação-

Biblioteconomia. Visando a uma maior clareza quanto aos marcos definidores da 

Ciência da Informação, solicitou-se também aos respondentes apontar dez autores e 

dez obras dessa área julgados relevantes. Na comunicação, são comparados os 

resultados das duas pesquisas, consideradas as frequências totais das respostas, 

que foram agrupadas em categorias obtidas a partir da análise comparativa das 

justificativas. 

Atemo-nos aqui às discussões sobre a interdisciplinaridade, cujo foco 

principal é a questão “A Ciência da Informação é uma ciência interdisciplinar? 

Justifique sua resposta” (p. 4). De início, Araújo apresenta um sucinto apanhado 

teórico-histórico, destacando: a presença frequente do termo em definições da 

Ciência da Informação associadas a nomes e instituições; a introdução da 

problemática interdisciplinar nas discussões epistemológicas, em termos mundiais, 

como reação à superespecialização e tentativa de reaproximação das áreas e 

disciplinas científicas; as denominações associadas — pluri-, multi-, inter-, trans- —, 

para os progressivos níveis de integração entre as disciplinas. 

Os 62 participantes ofereceram 56 respostas positivas e 6 negativas. Em 

cada grupo e no total, cerca de 90% vê como interdisciplinar a Ciência da 

Informação. Porém, as justificativas apresentam disparidades que evidenciam uma 

concordância apenas aparente, conforme o autor. A apresentação é feita por ordem 

de frequência: o primeiro grupo (UFMG: 12; Brasil: 8)74 considera a apropriação feita 

pela Ciência da Informação de contribuições de outras áreas/disciplinas — 

conceitos, práticas, métodos, pesquisas, teorias ou produtos — suficiente para 

caracterizá-la como interdisciplinar. O segundo grupo (UFMG: 4; BR: 9) converge 

com o primeiro, mas agrega que a contribuição externa é necessária à própria 

existência da Ciência da Informação, como condição para o êxito na abordagem dos 

problemas de pesquisa e na compreensão do objeto de estudo. Isso motivaria “a 

incidência tão significativa do termo ‘interdisciplinaridade’ como definidor da área” (p. 

                                                 
74 Nas próximas indicações, a sigla BR representará o âmbito do Brasil (externo à UFMG). 
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5). O terceiro grupo (UFMG: 4; BR: 2) aproxima-se mais do conceito proposto pelos 

teóricos da interdisciplinaridade, ao mencionar as formas de diálogo que 

caracterizaram a modalidade — mútua integração de contribuições (conceitos, 

teorias ou métodos) — e considerar que a Ciência da Informação estabelece-as com 

outras áreas. O quarto grupo (UFMG: 0; BR: 5) situa a caracterização em um âmbito 

externo ao campo da Ciência da Informação, considerando-a ciência interdisciplinar 

porque outras ciências precisam de suas produções, a saber: catalogação, 

classificação, indexação, indicadores, disseminação. O quinto grupo (UFMG: 3; BR: 

0) considera que a Ciência da Informação já nasceu interdisciplinar, apresentando 

essa característica, portanto, como parte da própria constituição. O sexto grupo 

(UFMG: 2; BR: 3), por fim, apresenta justificativas diversas para considerar a Ciência 

da Informação uma ciência interdisciplinar.75 Os seis professores que responderam 

negativamente (UFMG: 2; BR: 4) apontam como justificativa, em geral, o 

descompasso entre o discurso sobre interdisciplinaridade na Ciência da Informação 

e a falta de êxito em alcançar, na prática, esse objetivo. 

Outra breve alusão à interdisciplinaridade ocorre na apresentação dos 

resultados referentes à questão de se a Ciência da Informação é pós-moderna. 

Dentre as 34 respostas positivas (UFMG: 14; BR: 20), dois professores da UFMG 

apresentaram a justificativa de que “a Ciência da Informação é pós-moderna por ser 

interdisciplinar” (p. 8). Já as 6 menções à transdisciplinaridade na comunicação — 3 

no corpo do texto; 3 nas referências — possuem caráter apenas complementar, 

contribuindo mais para a contextualização conceitual. 

Na discussão dos resultados, Araújo destaca a diversidade encontrada 

nas respostas às questões como caracterizadora de um baixo grau de consenso em 

relação a elementos definidores da área: características, natureza, autores e obras 

relevantes. No tocante à interdisciplinaridade, o autor aponta o discurso sobre essa 

modalidade como elemento explicativo-legitimador da presença expressiva na área 

de docentes com formações diversificadas, articulado a um processo de 

canonização/naturalização das primeiras definições de Ciência da Informação, que 

surgiram na década de 1960 e são objeto de uma aceitação pouco questionadora. 

Assim, o espectro de opiniões apresenta, de um lado, uma problematização 

referente ao caráter e à qualidade do diálogo estabelecido com outras disciplinas; e 

                                                 
75 No texto, consta “ciência social” (cf. p. 5). 
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de outro lado, um entendimento de que a interdisciplinaridade é caracterizada, de 

modo suficiente, por uma convivência com outras áreas muitas vezes restrita à 

justaposição ou à apropriação unilateral de ideias. Entretanto, Araújo aponta essa 

controvérsia como parte de um debate que segue em aberto num contexto mais 

amplo, no qual outras disciplinas também se definem como interdisciplinares — 

Ciências Cognitivas, Engenharia de Produção — e universidades e centros de 

pesquisas discutem a implementação de práticas interdisciplinares e mesmo 

transdisciplinares. Por isso, pondera que a diversidade verificada não é, 

necessariamente, sinônimo de fragilidade ou limitação, podendo ser pensada como 

potência, possibilidade de abertura e pluralismo explicativo, o que não 

comprometeria a validade epistemológica de disciplinas ainda recentes. 

A comunicação revela um desenho de pesquisa sintético, cujo 

desenvolvimento mostra-se consistente e eficaz, do ponto de vista metodológico, 

propiciando resultados quantitativos que, em articulação com questões conceituais e 

qualitativas, compõem um perfil bastante útil à reflexão teórica da área. 

 

Souza – 2008 

Na comunicação “Dimensões teórico-metodológicas da Ciência da 

Informação: dos desafios à consolidação epistemológica”, Souza discute alguns dos 

desafios postos à área para uma abordagem mais consistente dos problemas que 

levaram à sua criação e justificam sua existência. As menções à interdisciplinaridade 

ocupam boa parte do espaço dedicado à discussão das bases históricas e 

epistemológicas da Ciência da Informação. Conforme o autor, o privilégio dado a 

processos e práticas de organização e transferência de informação posiciona a 

Biblioteconomia e a Documentação no limite das relações interdisciplinares. Esse 

privilégio significaria maior valorização das relações sujeito-objeto (sujeito-máquina) 

e implicaria risco de atenção insuficiente ao enfoque sujeito-sujeito, necessário ao 

estudo das relações informação-conhecimento, importantes para a fundamentação 

daquelas práticas e a consolidação epistemológica da área. 

Souza considera que o “estatuto de campo interdisciplinar por natureza” 

(p. 5) apontado por certos autores — Pinheiro (2002), Pinheiro e Loureiro (1995), 

Saracevic (1996), Oliveira (2005) — advém da ligação de origem da área com um 

movimento contradisciplinar de resposta ao esfacelamento da ciência e ao caos 



 228

documental e implica um “vínculo direto do fenômeno informacional com o processo 

de conhecer” (p. 5). Esclarece, entretanto, que esse “entendimento interdisciplinar 

genético” da área apoia-se principalmente “na origem dos profissionais envolvidos 

nesse processo, em detrimento da prática e dos conteúdos e/ou temáticas que a 

fundamentavam” (p. 5). Assim, com base em Domingues (2005), faz um alerta sobre 

que é necessário submeter a afirmação da interdisciplinaridade a critérios 

epistemológicos consistentes, ligados aos excedentes de produção decorrentes das 

interlocuções estabelecidas, e não apenas considerá-la, aprioristicamente, 

decorrência da “constituição de zonas e/ou campos de interlocuções” (p. 5). 

As “complexas e indefinidas relações interdisciplinares” (p. 6) da área são 

remetidas também à complexidade de seu objeto de estudo e à fluidez/indefinição 

de seu campo de conhecimento. Dentre os autores que se dedicam a entender 

essas relações, Souza comenta aspectos abordados por Pinheiro e Loureiro (1995), 

tais como a relação com a diversidade dos especialistas que contribuíram para a 

constituição da área; a vinculação com o pensamento de Saracevic e as relações 

entre campos por ele apontadas; o mapeamento de áreas baseado em estudos 

histórico-bibliométricos e na produção do PPGCI/IBICT. Destaca também os 

benefícios para a consolidação da Ciência da Informação advindos das fortes 

relações interdisciplinares com a Biblioteconomia e a Bibliometria,76 dentre outras 

áreas, a despeito das transformações disciplinares e interdisciplinares recentes, no 

contexto da sociedade da informação. Souza volta a chamar a atenção, porém, para 

a necessidade de uma atitude de vigilância epistemológica que contribua para evitar 

a adesão a teorias e metodologias que não propiciem excedentes epistemológicos. 

A articulação entre vigilância e ruptura epistemológicas é discutida no 

contexto da superação da perspectiva disciplinar. Com Domingues (2005) e 

Japiassu (1976), Souza traça um breve panorama conceitual dos níveis pluri-, multi-, 

inter- e transdisciplinar, apontando a insuficiência das perspectivas abertas pelos 

dois primeiros, em termos das necessidades contemporâneas, e o caráter ainda 

irrealizado deste último. Assim, localiza o atual ápice de uma metodologia 

contradisciplinar “na produção de conhecimentos interdisciplinares”, a qual, mesmo 

                                                 
76 Em sua comunicação, Silva parece usar o termo “área” no sentido tanto de ciência (CI, 
Biblioteconomia) quanto de disciplina, ou subárea (Bibliometria), tal como exemplifica o seguinte 
trecho: “... algumas áreas, a exemplo a Biblioteconomia e a Bibliometria, mantêm fortes relações 
interdisciplinares com a área [Ciência da Informação] e tende a torná-la mais consolidada, em função 
da suas proximidades teórico-metodológicas, principalmente, no campo da produção e comunicação 
científica” (p. 6, nosso destaque). 
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sem contar com “uma precisão conceitual epistemológica”, é caracterizada “pela 

intensidade das trocas entre os estudiosos e pelo grau de integração real das 

disciplinas no interior das pesquisas” (p. 8). 

Souza pondera que a “ruptura epistemológica com a estrutura moderna 

de construção do conhecimento pode apresentar maior complexidade” na Ciência da 

Informação, devido à dificuldade de identificar um campo específico — múltiplas 

contribuições foram agregadas no arcabouço teórico-metodológico original — e 

delimitar um objeto de estudo — a informação é objeto empírico reivindicado por 

diversas áreas. Sugere a busca de “um ponto de equilíbrio entre a disciplinarização 

do saber e a flutuação contínua em movimentos multidisciplinares, pluridisciplinares, 

interdisciplinares e transdisciplinares” (p. 8-9). O autor considera que esse caminho 

exigiria reinventar o pesquisador — a ruptura maior —, articulando as ideias de 

inteligência coletiva e tópica de rede com o exercício de uma vigilância contínua, 

para que se construa uma interlocução adequada com outras áreas, de modo a 

obter sínteses de aportes teórico-epistemológicos advindos da abordagem de 

problemas de pesquisa ligados aos aspectos físico, cognitivo e social da informação. 

Apesar dos alertas anteriores do autor quanto à atribuição de estatutos de 

cunho epistemológico, a Ciência da Informação é mencionada — em citação de 

Marciano77 — como “campo interdisciplinar” com fragilidades epistemológicas 

relacionadas à interação com outras áreas (p. 10). Para favorecer a consolidação 

teórico-metodológica, Souza reafirma a importância de adotar a “tópica de 

conhecimento reticular” (p. 11). Ele a relaciona a abordagens transdisciplinares, em 

articulação com pressupostos apresentados por Domingues (2005) e com a 

proposta de geração de excedentes epistemológicos formulada por González de 

Gómez (2000), autora que associa o caráter interdiscursivo das relações mantidas 

pela Ciência da Informação à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade. Porém, 

a tentativa de Souza de articular esses pontos de vista admite uma “relação 

transdisciplinar” e advoga a “fuga das zonas de indefinição e dos espaços de 

ignorância a partir da construção de excedentes epistemológicos” (p. 11). De um 

lado, parece-nos haver uma mudança de enfoque no tocante à transdisciplinaridade, 

cuja realização foi antes considerada incipiente demais. De outro lado, os termos 

“zonas de indefinição” e “espaços de ignorância” assumem significados peculiares. 

                                                 
77 MARCIANO, João Luiz Pereira. Abordagens epistemológicas à Ciência da Informação. 
Transinformação. Campinas, v. 18, n. 3, p. 181-190, set./dez. 2006. 



 230

Na abordagem de Domingues (2001, 2005), trata-se não de lugares dos quais se 

possa ou deva fugir, mas sim de espaços produzidos à revelia, por insuficiência das 

abordagens disciplinares, a serem reconhecidos como geradores de oportunidades 

de convergência em esforços que possam ir além dessa perspectiva. Já a noção de 

excedente epistemológico não se limita aos “acréscimos à produção das áreas com 

as quais [a Ciência da Informação] mantém interlocuções” (p. 11), uma vez que 

González de Gómez (2000) fala sobre “excedente de problematização a toda 

hipótese construída num domínio interdisciplinar ou inter-discursivo” (não paginado). 

Parece haver, assim, alguma imprecisão nessa articulação conceitual entrevista por 

Souza. 

A interdisciplinaridade é também mencionada pelo autor ao acompanhar 

Frota (2007) na discussão dos desafios teórico-metodológicos que se apresentam à 

Ciência da Informação — com base em Domingues (2004) e Bourdieu, 

Chamboredon e Passeron (2007) — e na defesa da adoção de estratégias que 

ampliem a consistência de suas abordagens, nos níveis da descrição, da explicação 

e da interpretação. Souza endossa os alertas de Frota quanto aos desafios de 

delimitar o conceito de informação adotado nas pesquisas e as perspectivas teóricas 

disciplinares e interdisciplinares que o fundamentam, problematizar as relações 

interdisciplinares estabelecidas com outras áreas e constituir um discurso 

epistemológico próprio. Já em diálogo com o trio de autores franceses quanto à 

construção do objeto de estudo da área, Souza pondera, de um lado, sobre a 

atenção à linguagem que é necessária ao produzir-se o “corte epistemológico” entre 

noções científicas e pré-noções, a fim de favorecer as condições de comunicação na 

relação com uma "comunidade diversa e dispersa, que se encontra nos limites das 

relações interdisciplinares com diversos campos do conhecimento" (p. 13). De outro 

lado, a necessidade de pertinência a um arcabouço teórico-metodológico e de 

prevalência do racional sobre o real, nesse processo, leva Souza a negar a 

 
pré-noção de que o objeto de estudo da Ciência da Informação se encontra 
circunscrito nos diversos campos do saber e que, em função disso, existem 
algumas relações interdisciplinares do campo que são, em menor ou maior 
grau, estabelecidas pela sua complexidade e, conseqüentemente, pela 
necessidade de contemplação teórico-metodológica. (p. 14) 

 

Uma parte do mérito da discussão proposta na comunicação é chamar a 

área a esforços de consolidação que também outros autores apontam necessários. 
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Entretanto, percebemos indícios da sutileza dos desafios de que trata o próprio 

Souza no fato de as menções às “relações interdisciplinares” parecerem assumir 

dois tons distintos: um deles, mais discretamente afirmativo, presente na 

caracterização da comunidade da área, contrasta com o outro, mais objetivo ou 

crítico, presente nas linhas e entrelinhas da adesão que o autor declara à 

problematização da interdisciplinaridade. Menções aparentemente inadvertidas a 

uma interdisciplinaridade de sentido lato, ou vago, indicam uma das dificuldades a 

enfrentar na busca da consistência necessária à consolidação da área. 

Mais adiante, com efeito, Souza pondera sobre consequências negativas, 

para essa consolidação, da excessiva flexibilidade que pode habitar o imaginário de 

pesquisadores oriundos de outras áreas. Aponta esse fator como possível efeito do 

“discurso genuinamente interdisciplinar – natural e espontâneo – presente na 

Ciência da Informação e sobre [sic] fortes influências de outras áreas com as quais 

mantém interlocuções” (p. 17, nossos destaques). Parecem-nos problemáticas a 

forma como o discurso interdisciplinar é descrito pelo autor. De um lado, as diversas 

críticas que ele apresenta fazem perceber que o suposto caráter “genuíno” não 

reflete um ponto de vista epistemologicamente avalizado. O termo “genuíno” parece 

assumir, imprecisamente, o lugar de outro, com que Souza talvez pretendesse 

indicasse o caráter ingênuo — simples, franco, sincero78 — desse discurso. Tal 

acepção mostrar-se-ia mais compatível com a abordagem crítica proposta pelo autor 

— em conformidade, por exemplo, com Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2007) 

— e com os termos “natural” e “espontâneo”, que ele agrega, a modo de explicação. 

Tais termos, entretanto, podem traduzir qualificações que mereceriam maior grau de 

problematização, de modo a evitar confusão com um discurso afirmativo-

naturalizador bastante comum na área, em relação à interdisciplinaridade, além de 

contribuir para evidenciar melhor o caráter de construção histórica que subjaz à 

aparente “espontaneidade” desse discurso. 

A proposta de Souza parece colocar-se no caminho do enfrentamento do 

tipo de dificuldade apontada em nossa análise. Isso é sugerido pela presença de um 

alerta, nas considerações finais, sobre a atenção ao risco de a Ciência da 

Informação, ao buscar teorias e metodologias interdisciplinares para lidar com o 

esfacelamento da ciência — uma das razões de sua existência —, cair no "discurso 

                                                 
78 Primeira acepção indicada em Houaiss e Villar (2001). 
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vazio da falácia interdisciplinar" (p. 16). Parecem fecundos, para esse fim, os 

princípios indicados pelo próprio autor: a valorização consistente de todas as formas 

de relações disciplinares e a manutenção de uma atitude de vigilância 

epistemológica. 

 

6.3  Discussões sobre interdisciplinaridade com a Ciência 

       da Informação do ponto de vista de áreas profissionais 

       específicas 

Discutimos aqui as comunicações dos autores ligados às três áreas 

profissionais que se encontram representadas no núcleo empírico: Arquivologia, 

Comunicação, Museologia. O agrupamento dos autores por área não pressupõe 

homogeneidade em sua formação profissional de graduação. Decorre apenas da 

constatação de que a abordagem proposta em cada um desses trabalhos é feita do 

ponto de vista da área focalizada, indicando a existência de um tipo de relação que 

autoriza o papel de representação exercido pelos autores. Em cada subseção, em 

vista da maior complexidade das relações acadêmicas entre os autores ligados às 

áreas representadas, incluímos diagramas com detalhes sobre esse aspecto.  

 

6.3.1  Autores relacionados à área de Arquivologia 

O QUADRO 15 apresenta as 3 comunicações que abordam questões 

referentes à interdisciplinaridade entre Arquivologia e Ciência da Informação, 

apresentadas em 2005, 2006 e 2007. As três comunicações decorrem de uma 

pesquisa realizada no âmbito do PPGCI/UnB. Sob a orientação da Profa Dra 

Georgete Medleg Rodrigues, Angélica Alves da Cunha Marques dedicou-se à 

investigação relatada desde a iniciação científica, durante a graduação em 

Arquivologia, até o mestrado em Ciência da Informação. A relação entre as autoras 

é representada na FIG. 1, onde são indicados os nomes, os códigos das 

comunicações, o tipo de vínculo de orientação e a parceria na publicação das 

comunicações. Mais detalhes são dados na legenda. Essa representação foi 

também adotada para os dois outros grupos de autores e autoras ligados às demais 

áreas profissionais. Por meio da plataforma Lattes, verifica-se que Rodrigues e 
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Marques mantêm vínculo institucional com a Faculdade de Economia, 

Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE) da 

UnB, como professoras do Departamento de Ciência da Informação e 

Documentação (CID). Em termos de formação, Marques possui graduação em 

Arquivologia e mestrado e doutorado em Ciência da Informação — estes concluídos 

em 2007 e 2011, respectivamente. Rodrigues possui graduação, especialização, 

mestrado e doutorado em História, além de um pós-doutorado articulando 

Arquivologia e História.79 80 

As três comunicações deste subgrupo apresentam frequências de 

ocorrências de termos INTER variando de 13 a 41, com total igual a 87 e média igual 

a 29, abaixo da média por artigo da área de História e Epistemologia (38,6). Quanto 

aos termos TRANS, uma das comunicações entra na faixa 6-10, o que não gera 

expectativa de aprofundamento. 

 

MARQUES, 
A.A.C. 

 

2005.GT1.R_M 
2006.GT1.25-36 
2007.GT1.115 

RODRIGUES, 
G.M. 

 

2005.GT1.R_M 
2006.GT1.25-36 
2007.GT1.115 

 
 

FIGURA 1 – Relações entre as autoras ligadas à área de Arquivologia 
 

LEGENDA: 
Nomes em negrito: professor(a) doutor(a) 
Seta com linha fina: orientação de mestrado 
Segmento de reta contínuo: coautoria em comunicação oral 

 
79  Currículo Lattes de A.A.C. MARQUES: Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4776305H9>. Acesso em: 30 abr. 2011. 
80 Currículo Lattes de G.M. RODRIGUES: Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4784837U8>. Acesso em: 04 nov. 2010. 
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QUADRO 15 

Pesquisas de autores relacionados à área de Arquivologia (faixa INTER 10+) 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2005 
GT1_Rod
rigues_M
arques 

Questões sobre o locus acadêmico-institucional da Arquivologia na Ciência da Informação 
Georgete Medleg Rodrigues, Angelica Alves da Cunha Marques (UnB) 

13 – 

2006 
25-36 (*) 

[GT1] 
Fronteiras institucionais e de identidade entre a Arquivística e a Ciência da Informação 
Georgete Medleg Rodrigues, Angelica Alves da Cunha Marques (UnB) 

41 2 

2007 GT1--115 
A constituição do campo científico da Arquivística e suas relações com a Ciência da 
Informação 
Angélica Alves da Cunha Marques, Georgete Medleg Rodrigues (PPGCI/UnB) 

33 7 

(*) páginas inicial e final nos anais eletrônicos 

Células em tom de cinza indicam artigos com ocorrências INTER e/ou TRANS apenas fora dos campos referenciais 

Ocorrências TRANS nos campos referenciais: GT1--115 (resumo). 
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Rodrigues; Marques – 2005 

Na comunicação "Questões sobre o locus acadêmico-institucional da 

Arquivologia na Ciência da Informação", de 2005, Rodrigues e Marques apresentam 

um levantamento dos vínculos institucionais/departamentais dos cursos da área no 

país. A inserção da Arquivologia no campo da Ciência da Informação é defendida 

pelas autoras, porém com uma argumentação fragmentária e ambivalente, que não 

chega a alcançar consistência adequada a esse fim. A interdisciplinaridade mostra-

se uma questão central da discussão. 

A pertinência da Arquivologia ao campo da Ciência da Informação é 

abordada a partir do pressuposto de que esta é uma ciência interdisciplinar por 

natureza e a Arquivologia, uma de suas disciplinas aplicadas, conforme a definição 

do CNPq (Avaliação e perspectivas de 1978), ou subárea, conforme a modificação 

realizada pelo CNPq em 1981. O núcleo da argumentação é a afirmação da 

natureza interdisciplinar como característica comum às duas disciplinas, podendo 

compor, juntamente com a identidade do objeto também comum (informação 

registrada), uma justificativa pelo menos parcial para a inserção defendida. 

Referências a Pinheiro (1999) remetem, primeiro, à necessidade de clara 

identificação dos pontos de encontro ou interseção de áreas do conhecimento, para 

efetivação das trocas teórico-metodológicas típicas das relações interdisciplinares e, 

em seguida, ao provável equívoco entre interdisciplinaridade e aplicação presente 

em um mapeamento apresentado em 1995, quando essa autora focalizou as 

relações da Ciência da Informação com Arquivologia e Museologia. Mesmo 

apresentando um levantamento de temas de pesquisa em torno aos quais 

consideram possível construir convergências teórico-metodológicas, na linha 

apontada por Pinheiro, Rodrigues e Marques não dão especial atenção ao equívoco 

assinalado pela autora, deixando de discutir, por exemplo, se ele implicaria algum 

risco de fragilização dos fundamentos sobre os quais apoiam a inserção defendida. 

No cenário brasileiro, as autoras constatam a vinculação de 6 dos 9 

cursos de graduação em Arquivologia a unidades institucionais de Ciência da 

Informação e recorrem também a pesquisas que apontam a existência de um 

panorama internacional de grande dispersão, mas com análoga predominância da 

vinculação nominal às ciências da informação. Na pós-graduação brasileira em 

Ciência da Informação, identificam 75 dissertações e teses com títulos indicativos de 
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pesquisas sobre temas arquivísticos, além de 13 professores doutores com atuação 

em cursos de graduação em Arquivologia. Porém, não discutem se esses números 

são relevantes, em termos das quantidades totais, ou o significado que lhes pode 

ser atribuído. Com essa abordagem, a comunicação não caminha para uma 

conclusão bem definida quanto à pergunta contundente que intitula a última seção, 

sobre se a preponderância da vinculação da Arquivologia à Ciência da Informação é 

fruto de uma decisão ou de um “consenso apático”. Rodrigues e Marques tomam de 

empréstimo a expressão a autores internacionais citados quando o locus 

institucional da Arquivística81 no Brasil é apontado como um debate em aberto. 

As menções ao consenso apático e à indefinição do debate institucional 

não chegam a ser problematizadas. Um dos aspectos que ficam por abordar em 

detalhe são as questões político-institucionais que constituem o pano de fundo da 

caracterização oscilante da área em instrumentos oficiais, tais como a Tabela de 

Áreas do Conhecimento (TAC) do CNPq. Souza (2008) registra o reconhecimento 

da Arquivologia, já na TAC de 1976, como especialidade das Ciências da 

Informação (no plural), que constituíam, elas próprias, à época, uma subárea da 

área de Comunicação. Na TAC de 1982, a Arquivologia figura na área de Ciência da 

Informação, Biblioteconomia e Arquivologia, dentro da grande área Ciências 

Humanas, Sociais e Artes. Já na TAC de 1984 (ainda em vigor), a Arquivologia 

figura como subárea da Ciência da Informação, ao lado da Teoria da Informação e 

da Biblioteconomia, dentro da grande área Ciências Sociais Aplicadas. Tais registros 

assinalam o caráter dinâmico e complexo das relações político-institucionais entre 

essas áreas do conhecimento e de sua formalização pelos órgãos de fomento e 

avaliação. No caso específico da Arquivologia, o decesso ocorrido em 1984, após a 

promoção registrada na TAC de 1982, parece sugerir que, de algum modo, não se 

mantiveram as condições que levaram ao patamar de área conjunta. O 

aprofundamento dessa discussão seria bastante valioso. 

Para uma disciplina que as próprias autoras apontam encontrar-se em 

processo de construção de identidade acadêmica, parece importante buscar uma 

percepção balanceada do jogo entre isolamento e relacionamento que poderá 

propiciar resultados satisfatórios, na avaliação da própria comunidade da 

Arquivologia. Mesmo não defendendo uma postura de isolamento, conforme 

                                                 
81 As autoras registram o uso corrente das duas nomenclaturas: Arquivologia e Arquivística. 
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declaram, as autoras não equilibram sua postura com uma análise suficientemente 

cautelosa das relações estabelecidas com a Ciência da Informação. Indício 

significativo disso é o fato de apontarem um caráter “fortemente interdisciplinar e 

multidisciplinar” (p. 9)82 no espaço de pesquisa referente às teses e dissertações 

com temas arquivísticos identificadas na pesquisa. No entanto, a expressão soa 

prematura, ao referir-se a um aspecto que parece muito mais pressuposto do que 

metodologicamente problematizado e empiricamente verificado. Conforme as 

próprias autoras, o método que levou à identificação daqueles trabalhos não foi além 

de uma análise temática feita a partir de seus títulos. 

Assim, a abordagem apresentada corre o risco de buscar lastro numa 

visão de interdisciplinaridade que não discute as bases epistemológico-

metodológicas nem as dimensões político-institucionais necessariamente presentes 

nas construções desafiadoras às quais conduz a perspectiva interdisciplinar. O tipo 

de rotulagem excessivamente otimista verificada na comunicação sugere vínculo 

com uma concepção pouco consistente, que, caso se instale entre os profissionais 

da Arquivologia (acadêmicos e não acadêmicos), pode conduzir, contraditoriamente, 

ao fortalecimento da apatia que as autoras parecem pretender criticar. Esse risco 

constituiria um eixo de investigação complementar importante para um tratamento 

profundo das questões que norteiam a pesquisa relatada. 

 

Rodrigues; Marques – 2006 

Na comunicação “Fronteiras institucionais e de identidade entre a 

Arquivística e a Ciência da Informação”, de 2006, Rodrigues e Marques propõem 

uma abordagem baseada em três aspectos centrais: 1) posicionamentos teóricos 

sobre possíveis relações interdisciplinares; 2) situação dos vínculos institucionais 

dos cursos de graduação em Arquivística; 3) sentimentos dos docentes da área 

quanto ao pertencimento à Ciência da Informação. 

As autoras iniciam a discussão num aparente tensionamento do debate 

epistemológico, fazendo menção a fronteiras disciplinares e contrastando o estatuto 

de interdisciplina com o risco de uma “interdisciplinaridade solitária”, como na 

Ciência da Informação (p. 26). Uma preocupação de cunho demarcatório com a 

                                                 
82 Por uma questão de economia, para as análises aqui apresentadas, as citações textuais serão 
remetidas apenas aos números das páginas onde se encontram nas respectivas comunicações. 
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constituição do campo disciplinar e do chamado extracampo transparece em 

considerações teóricas sobre a formação das disciplinas científicas. Porém, a 

justaposição de referências fragmentárias a paradigma, campo científico, habitus, 

disciplina e disciplinaridade não é articulada num aporte teórico consistente, voltado 

para a reflexão específica sobre a Arquivologia — apontada em 2005 como área em 

processo de construção identitária. Num esboço de contraponto, os diálogos 

disciplina-extracampo são abordados com um discurso que apresenta o seguinte 

perfil: de início, apoia-se em autores com manifestações de crítica aos excessos da 

fragmentação disciplinar e defesa da perspectiva interdisciplinar  (Hilton Japiassu, 

Heinz Heckhausen, Henriette Ferreira Gomes); em seguida, numa aparente inflexão, 

aponta uma falta de consenso quanto à própria definição do termo 

interdisciplinaridade e à existência de relações interdisciplinares entre Arquivística e 

Ciência da Informação no Brasil. No entanto, esse confronto de referências não é 

tomado como ponto de partida para a produção de uma síntese. 

O panorama apresentado na comunicação evidencia, de um lado, a falta 

de consenso entre autores brasileiros, destacando-se os seguintes aspectos: 

inexistência de pontos de interconexão; enfoque sistêmico como ponto de 

convergência possível; relações interdisciplinares da Ciência da Informação com a 

Biblioteconomia e mais de aplicação com a Museologia e a Arquivologia. De outro 

lado, entretanto, há indícios de uma oscilação contraditória das posições 

manifestadas pelo(s) mesmo(s) autor(es), com variações que ocorrem ao longo do 

tempo, em diferentes textos — interação débil e precária; relações que sequer 

alcançam o nível pluridisciplinar; visão da Arquivística integrando um grupo de 

disciplinas que constituem uma Ciência da Informação ainda em gestação —, e em 

pontos distintos do mesmo texto — pequena interseção, que ainda não configura as 

relações interdisciplinares como parte da realidade das duas áreas; fortalecimento 

das relações interdisciplinares, com o acolhimento de pesquisas de mestrado e 

doutorado nos programas brasileiros de pós-graduação como evidência da 

superação de limitações conjunturais.83 

Num movimento aparentemente cauteloso frente ao cenário indefinido, as 

autoras optam pela categoria démarche pluridisciplinar, de Japiassu (1976), para 

                                                 
83 FONSECA, Maria Odila. Arquivologia e Ciência da Informação: (re)definição de marcos 
interdisciplinares. 1997. 181 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. 
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classificar as relações da Arquivística com a Ciência da Informação e outras 

disciplinas. Porém, evidenciam mais uma indefinição nos vínculos institucionais 

dessas duas áreas, ao verificar empiricamente a existência de variadas razões para 

a diversidade do panorama, ligadas ao histórico multifacetado de implantação dos 

cursos brasileiros de Arquivística. Igual diversidade é verificada nas respostas de 

docentes quanto às justificativas para essa vinculação: enquanto uma boa parte 

afirma haver laços ou relações interdisciplinares com a Ciência da Informação 

(dentre outras áreas), outros consideram esse aspecto ainda pouco explorado. 

Nas considerações finais, as autoras apontam as relações teórico-

epistemológicas, os vínculos institucionais e o conteúdo das falas dos docentes 

como evidências do caráter interdisciplinar das interações entre Arquivística e 

Ciência da Informação, apesar da falta de consenso quanto a essa modalidade 

verificada entre os estudiosos das duas áreas. De modo complementar, recorrem 

também a dados de estudos anteriores sobre o número considerável de teses e 

dissertações com temas ligados à Arquivística produzidas em programas de Ciência 

da Informação. Por fim, com base numa observação registrada apenas em nota, 

lançam a questão de se a proposta de autonomização da Arquivística — passagem 

futura de subárea a área na TAC, submetida ao CNPq — alteraria as relações com a 

Ciência da Informação, em termos da vinculação institucional da graduação e dos 

diálogos vigentes na pesquisa. Porém, como mais uma pista discursiva do ponto de 

vista ambivalente que é apresentado, meramente deixam no ar a questão sobre 

essa oposição entre autonomia e dependência. 

 

Marques; Rodrigues – 2007 

Na comunicação “A constituição do campo científico da Arquivística e 

suas relações a Ciência da Informação”, de 2007, Marques e Rodrigues apresentam 

parte dos resultados da pesquisa de mestrado da primeira, referentes aos diálogos 

da Arquivística com outras disciplinas e áreas do conhecimento. O campo disciplinar 

da Arquivística é caracterizado a partir de uma conjugação assimétrica de duas 

abordagens: de um lado, a aplicação dos critérios definidores de uma disciplina 

científica propostos por Heinz Heckhausen (2006/1972) produz uma esclarecedora 

descrição de conjunto; de outro lado, o recurso ao conceito de campo científico, de 

Bourdieu, é feito de modo bastante genérico e um tanto contraditório, quando 
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associado à intenção de compreender a lógica de funcionamento do campo em 

questão sem privilegiar os conflitos registrados em sua trajetória. Com efeito, ao 

longo do texto, a abordagem do campo não enfatiza os protagonistas, as relações 

de poder e os movimentos e estratégias delineados em torno do capital científico. 

Na discussão sobre o campo extradisciplinar, é reiterado o alerta sobre a 

falta de consenso entre autores de destaque que apresentam conceitos sobre as 

modalidades de relações entre disciplinas, apontando-se nisso um fator de 

dificuldade para a caracterização da Arquivística como multi, pluri, inter ou 

transdisciplina.84 Ainda assim, reconfigurando como ponto de partida a opção pela 

démarche pluridisciplinar da categorização de Japiassu (1976), associam-na a 

agregados heterogêneos e multiautorais de definições de multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade, para afirmar possível classificar, nesta 

última modalidade, as relações entre a Arquivística e disciplinas tais como História, 

Biblioteconomia, Informática, Administração, Direito e Ciência da Informação. 

Em linhas gerais, as autoras enquadram as relações possíveis num 

espectro que engloba pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade e 

interdisciplinaridade, variando conforme o tipo específico de interação estabelecida. 

No entanto, nas listas apresentadas de aspectos nos quais a Arquivística pode 

interagir com cada uma das áreas consideradas, os exemplos não se encontram 

especificamente associados aos níveis de relações disciplinares antes aludidos. Isso 

torna a descrição por demais genérica, estabelecendo uma aproximação pouco 

satisfatória com a indicação de Pinheiro (1999) — citada pelas autoras na nota iv (p. 

10) da comunicação de 2005 — sobre a necessidade de clareza na identificação dos 

pontos de encontro ou interseção de áreas do conhecimento, para que se efetivem 

as trocas teórico-metodológicas típicas das relações interdisciplinares. Esse aspecto 

lança dúvida sobre se a expressão “relações interdisciplinares” é de fato usada pelas 

autoras no sentido epistemológico mais específico. Parece mais pertinente a leitura 

de um sentido genérico, equivalente a “relações entre disciplinas”. 

A propósito, verifica-se que, nessa nota iv, Marques e Rodrigues (2005) 

citam o texto de Pinheiro (1999) sem incluir a menção da autora à dificuldade em 

alcançar a interdisciplinaridade entre Ciência da Informação e Linguística, no âmbito 

do mestrado UFRJ-IBICT, no início da década de 1980, relacionando-a à decisão de 

                                                 
84 As ocorrências de termos TRANS nessa comunicação possuem caráter apenas circunstancial, não 
implicando uma verdadeira discussão dessa modalidade. 
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descontinuar a colaboração de um especialista dessa área naquele Programa — cf. 

p. 164. Assim, as autoras parecem não ter considerado de modo mais completo, na 

comunicação, o significado do alerta de Pinheiro, em prejuízo de uma reflexão 

consistente sobre as relações entre disciplinas — nem todas estritamente 

interdisciplinares, decerto — presentes no âmbito da Arquivologia brasileira. 

No caso da Ciência da Informação, as autoras fornecem exemplos menos 

numerosos e específicos, quanto aos pontos de convergência, e observam-se 

indícios de uma mudança de ênfase na percepção sobre a interdisciplinaridade, em 

relação à comunicação de 2006. Com efeito, naquela comunicação, um espaço 

equivalente a uma página é dedicado às posições manifestadas por autores diversos 

sobre as relações interdisciplinares entre Arquivística e Ciência da Informação, com 

ênfase relativamente maior das manifestações de ponderação, questionamento e 

mesmo negação, conduzindo as autoras à opção aparentemente cautelosa pela 

categoria analítica démarche pluridisciplinar, de Japiassu. Já na comunicação de 

2007, essa ênfase é duplamente abrandada: o espaço é reduzido a um quarto do 

anterior, mas contemplando referências praticamente aos mesmos autores; a 

questão é reapresentada com exclusão dos extremos negativos do espectro de 

posições e com um resumo mais “suavizado” das ponderações questionadoras. 

Assim, a referência àquele conjunto de autores passa a indicar agora, no discurso 

de Rodrigues e Marques, uma visão que soa mais afirmativa, assim como a 

pluralidade de posições apresentada passa a ostentar um caráter mais confirmatório 

— mesmo que ainda ambivalente — da possibilidade de relações interdisciplinares 

entre Arquivística e Ciência da Informação. 

Esse deslocamento não é explicitado pelas autoras, mas uma análise 

comparativa das duas comunicações faz transparecer uma mudança de ênfase, ou 

de ponto de vista. Confirmando essa releitura mais afirmativa, uma abordagem 

contemporizadora ganha espaço bastante expressivo na sequência do texto, quando 

as autoras procuram enfatizar, nas três seções seguintes, a perspectiva do diálogo 

disciplinar. Isso envolve, no entanto, algumas fragilidades de método, conforme 

verificamos. 

O locus acadêmico-institucional passa a ser afirmado como espaço de 

diálogo, mas o embasamento desse ponto de vista não vai além da reapresentação 

do mesmo cenário geral já discutido na comunicação de 2005, onde esses aspectos 

foram primeiramente aludidos: cerca de metade dos cursos brasileiros de 
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Arquivologia — já então em número de 10 — são vinculados a algum departamento 

acadêmico, quase todos de Ciência da Informação. A novidade, agora, é a 

explicitação mais atenciosa da existência de razões históricas diversificadas para o 

quadro de aproximação que se configurou entre as duas áreas. O processo de 

formação do corpo docente é apresentado como forma de diálogo, mas a descrição 

dos perfis de formação e titulação dos professores investigados é apresentada sem 

uma discussão do seu significado. Mesmo sendo um aspecto de consideração 

necessária, tal descrição não constitui fundamento suficiente para sustentar o novo 

ponto de vista adotado. Discussões epistemológicas e abordagens metodológicas 

complementares seriam necessárias para esclarecer melhor o significado e a 

extensão do diálogo apontado. 

A produção científica relacionada à Arquivística também é apresentada 

como indicador de consolidação dos diálogos entre as duas disciplinas. Porém, 

ainda que a discussão a respeito traga complementações valiosas à abordagem 

sobre teses e dissertações produzidas nos PPGCIs da comunicação de 2005, 

apresenta outra dificuldade metodológica: as autoras relacionam a abordagem ao 

segundo nível da categorização de Japiassu (1976), ou seja, a pesquisa 

interdisciplinar propriamente dita. Porém, esse autor deixa claro que tal categoria 

apresenta como exigência o critério indispensável da elaboração de uma 

epistemologia prévia. Esse critério não foi objeto de verificação, uma vez que a 

análise temática realizada pelas autoras levou em conta os títulos e, apenas 

eventualmente, os resumos das teses e dissertações identificadas. Estas constituem 

os únicos documentos analisados na pesquisa que possibilitariam apreciar se foi ou 

não cumprido o requisito de prévia elaboração epistemológica. Porém, não tendo 

sua análise alcançado o conteúdo dos textos, não existe base empírico-

metodológica para sustentar uma passagem legítima ao segundo nível categorial de 

Japiassu. O método pode ter possibilitado às autoras evidenciar o compartilhamento 

de interesses por temas amplos de pesquisa e o paulatino surgimento de espaço 

para temas fundamentais da Arquivística, incluindo abordagens voltadas a 

considerações epistemológicas, tal como elas indicam. Isso, porém, é distinto do 

critério proposto por Japiassu, que remete a um esforço prévio de fundamentação 

epistemológica de cada pesquisa que envolva algum tipo de compartilhamento 

teórico-metodológico entre disciplinas como condição para que a interação possa 

ser considerada interdisciplinar. 
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Um aspecto promissor da comunicação é a representação global do 

campo científico disciplinar e extradisciplinar da Arquivística como uma configuração 

resultante de três dimensões em interação: vínculos institucionais, formação docente 

e produção científica. É também valiosa a perspectiva apresentada de uma 

construção processual da autonomia não pelo caminho do fechamento disciplinar, 

mas pela via de diálogos disciplinares mantidos através de fronteiras entreabertas. 

No entanto, as observações aqui discutidas colocam em questão o fundamento 

metodológico da consideração registrada na conclusão da comunicação, sobre que 

a diversificada formação docente impulsiona, em relação à Ciência da Informação, 

um “intenso diálogo interdisciplinar no nível da pós-graduação” (p. 11). 

Parece necessário determinar com maior precisão o caráter das 

interações que as duas áreas desenvolvem, de modo a evitar que equívocos 

epistemológicos na diferenciação entre relações multidisciplinares e 

interdisciplinares dificultem uma percepção mais realista dos desafios envolvidos na 

exploração das potencialidades das primeiras e na construção conscienciosa de 

condições para a exploração dessas últimas. A importância de tal esforço é 

reforçada pela própria forma como é retomado, no encerramento da comunicação, o 

questionamento sobre as relações entre as áreas: destaca-se a explicitação da 

possibilidade histórica de a adesão da Arquivologia à Ciência da Informação ter-se 

dado num esforço de busca de reconhecimento social que suplantou até mesmo a 

tradicional proximidade com a História, assumindo um caráter que pode oscilar entre 

a adesão conveniente e o — reconvocado — consenso apático. Bourdieu, 

novamente citado de modo apenas ocasional, pode ser mesmo uma referência 

incontornável na busca de respostas mais consistentes a tais questões. 

É importante registrar, por fim, que essa comunicação de 2007 insere-se 

na faixa TRANS 6-10, mas a discussão da transdisciplinaridade não recebe especial 

atenção das autoras. 

 

6.3.2  Autores relacionados à área de Comunicação 

No QUADRO 16, estão indicadas as 2 comunicações, apresentadas em 

2006 e 2007, que abordam as relações entre Comunicação e Ciência da Informação, 

com base em uma pesquisa de mestrado realizada no PPGCOM/UFRGS. Conforme 

sintetizado na FIG. 2, são autoras Sônia Domingues Santos Brambilla, mestranda no 



 244

                                                

período 2005-2006 (e doutoranda no período 2007-2011), e sua orientadora, Profa 

Dra Ida Regina Chittó Stumpf. A autoria da primeira comunicação é dividida com a 

mestranda Rita do Carmo Ferreira Laipelt e sua orientadora, Profa Dra Sônia Elisa 

Caregnato. Em termos de formação, Brambilla possui graduação em 

Biblioteconomia e mestrado e doutorado em Comunicação e Informação — estes 

concluídos em 2006 e 2011, respectivamente. Stumpf possui graduação em 

Biblioteconomia, mestrado em Educação e doutorado em Comunicação. Caregnato 

possui graduação em Biblioteconomia, mestrado em Information management e 

doutorado em Information studies. Laipelt possui graduação em Biblioteconomia e 

mestrado em Comunicação e Informação — concluído em 2007. 85 86 87 88 

As comunicações deste subgrupo apresentam frequências de ocorrências 

de termos INTER variando de 29 a 36, com total igual a 65 e média igual a 32,5, um 

pouco abaixo da média por artigo da área de História e Epistemologia (38,6). Quanto 

aos termos TRANS, ambas as comunicações pertencem à faixa 1-5, sugerindo a 

existência de menções apenas passageiras. 

 
85 Currículo Lattes de S.D. Brambilla. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4730713P3>. Acesso em: 30 abr. 2011. 
86 Currículo Lattes de I.R.C. Stumpf. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4783167Y5>. Acesso em: 19 nov. 2010. 
87 Currículo Lattes de S.E. Caregnato. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4793334D8>. Acesso em: 19 nov. 2010. 
88 Currículo Lattes de R.C.F. Laipelt. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4137882J9>. Acesso em: 30 abr. 2011. 
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QUADRO 16 

Pesquisas de autores relacionados à área de Comunicação (faixa INTER 10+) 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2006 
37-48 (*) 

[GT1] 

Interfaces entre os campos da comunicação e da informação 
Sônia Domingues Santos Brambilla, Rita do Carmo Ferreira Laipelt (PPGCOM/UFRGS - 
mestrandas); Sônia Elisa Caregnato; Ida Regina C. Stumpf (PPGCOM/UFRGS) 

29 1 

2007 GT1--014 
Interfaces da informação: tendências temáticas da pós-graduação 
Sônia Domingues Santos Brambilla, Ida Regina Chittó Stumpf (PPGCOM/UFRGS) 

36 2 

(*) páginas inicial e final nos anais eletrônicos 

Células em tom de cinza indicam artigos com ocorrências INTER e/ou TRANS apenas fora dos campos referenciais 
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STUMPF, 
I.R.C. 

 

2006.GT1.37-48

 

FIGURA 2 – Relações entre as autoras ligadas à área de Comunicação 

LEGENDA: 
Nome em negrito: professor(a) doutor(a) 
Seta de linha fina: orientação de mestrado 
Segmento de reta contínuo: coautoria em comunicação oral 

 

 

Brambilla; Laipelt; Caregnato; Stump – 2006 

Na comunicação “Interfaces entre os campos da comunicação e da 

informação”, de 2006, as autoras testam uma metodologia para identificar essas 

interfaces, com base na análise de conteúdo das ementas das linhas de pesquisa 

dos programas de pós-graduação brasileiros das duas áreas. As tecnologias, a 

organização, a representação e a gestão da informação são apontadas como áreas 

de convergência entre os dois campos. Ainda que sejam distintas suas abordagens, 

o panorama sugere estar em curso uma ampliação de fronteiras interdisciplinares: “a 

Ciência da Informação volta-se para as questões sociais e a Comunicação para o 

uso dos recursos e técnicas informacionais, delineando questões e traçando rumos 

para o surgimento de novos paradigmas” (p. 37). A discussão da 

interdisciplinaridade assume tons que variam da afirmação ao questionamento, 

numa sinalização de possibilidades de enriquecimento do debate sobre o tema. 

 

BRAMBILLA, 
S.D.S. 

 

2006.GT1.37-48
 

2007.GT1.014 
(2008.GT1.1640)

 

2007.GT1.014 
(2008.GT1.1640)

 

CAREGNATO,
S.E. 

 

2006.GT1.37-48

 

LAIPELT, 
R.C.F. 

 

2006.GT1.37-48
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De início, as autoras referem-se a características comuns frequentemente 

atribuídas às duas ciências: campos em construção; perspectivas interdisciplinares; 

fronteiras porosas; forte ligação com as tecnologias e práticas sociais, no tocante ao 

fenômeno da explosão informacional. Entendem, porém, que a área de conexão 

entre as duas tanto expõe convergências quanto delimita fronteiras, em meio ao 

desafio comum de legitimar-se tanto pela estruturação de um corpus teórico próprio 

quanto pelo desenvolvimento de relações e vínculos com outros campos. 

 
Pode-se generalizar afirmando que tudo é comunicação ou tudo é 
informação, o que provoca dispersão nos estudos e indefinição das 
fronteiras, devido a esta “vocação interdisciplinar” de ambas (BRAGA, 
2004).89 No entanto, não se pode, sob a justificativa da interdisciplinaridade, 
apenas unir temas e/ou autores, de forma arbitrária ou por necessidades 
conjunturais. É preciso identificar diversidades e interações entre as áreas, 
para que uma não se interponha a outra. Segundo Oliveira (1998, p.144)90 
“[. . .] as carências técnicas [. . .] podem ser parcialmente resolvidas pela 
interdisciplinaridade”, entretanto é preciso um domínio da área de pesquisa 
para poder julgar a conveniência do “empréstimo teórico” e a articulação 
entre os campos, entre o que não é específico de um mas comum aos dois. 
(BRAMBILLA et alii, 2006, p. 38) 

 

O reconhecimento de uma vocação interdisciplinar comum — e não uma 

natureza interdisciplinar — segue ao lado da preocupação com eventuais riscos de 

interferência negativa em processos importantes para a consolidação de cada área e 

o estabelecimento de relações consistentes entre elas. Exatamente porque nem 

todos os pesquisadores ostentam um completo domínio de sua área de pesquisa, é 

importante que as áreas cuidem de discutir e compartilhar princípios e critérios para 

o julgamento dos empréstimos teóricos, metodológicos e conceituais e do significado 

epistemológico que possa ser atribuído a essas práticas. 

Essa preocupação parece estar na base da opção das autoras pelo uso 

da noção de interface, em lugar da de interdisciplinaridade, cujo emprego abusivo 

pode se tornar, de fato, fonte de prejuízos (FAZENDA, 1994). Entretanto, esse 

deslocamento conceitual pode constituir algo ilusório, caso busque meramente 

evitar, ou contornar, a discussão da interdisciplinaridade, mais do que propor o seu 

aprofundamento crítico e sua qualificação teórica. Tal busca seria, provavelmente, 

                                                 
89 BRAGA, J. L. Os estudos de interface como espaço de construção do campo da Comunicação. In: 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO – 
COMPÓS, 13., São Bernardo do Campo. Anais... São Paulo: COMPÓS, 2004. 
90 OLIVEIRA, M. de. A investigação científica na ciência da informação: análise da pesquisa 
financiada pelo CNPq. 1998. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – 201 f. FACE, 
Universidade de Brasília, Brasília, 1998. 
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ilusória, devido à potência que a palavra guarda em si, aparentemente por indicar 

um debate epistemológico de fato necessário, tal como afirma Pombo (2004b). 

De todo modo, verifica-se um equívoco conceitual na representação da 

metáfora da interface. Ao apelar à teoria matemática dos conjuntos e à operação 

lógico-booleana AND — e exclusivo — para indicar a existência de aspectos em 

comum entre os campos da Comunicação E da Ciência da Informação, as autoras 

usam a representação gráfica reproduzida na FIG. 3, que correspondente ao 

conceito de interseção, e não ao de interface. 

 

 
FIGURA 3 - Interfaces entre o Campo da Comunicação e da 

Ciência da Informação 
Fonte: BRAMBILLA et alii, 2006, p. 39 

 

O trecho subsequente ilustra outra situação conceitualmente delicada. 

 
... esta área comum seria um ponto de reunião, que forma campos de 
interações, de interferências, criando espaços novos com potencialidades 
positivas e negativas. (BRAMBILLA et alii, 2006, p. 39, nossos destaques) 

 

Do ponto de vista matemático, a confluência pouco distintiva dos termos 

área, ponto e espaço pode também criar situações de contradição lógica, derivadas 

de imprecisão terminológica. Foge ao nosso escopo a complexa discussão técnica 

necessária ao entendimento dessa questão, mas destacamos, ao menos, que, 

enquanto a interseção é um conceito precisamente definido nas teorizações do ramo 

da Topologia, o conceito de interface não é objeto de atenção na Matemática. 

Assim, não há comparação possível entre os dois conceitos nesse domínio teórico. 

Mesmo que seja pertinente conectar o conceito de interseção à lógica booleana, a 

ponte com o conceito de interface não o é.91 E ainda que possamos tentar 

diferenciar os dois conceitos com base em considerações sobre a dimensão 

topológica, o caminho é infrutífero, pois a interface não é um conceito matemático. 

                                                 
91 A este respeito, registramos especiais agradecimentos ao professor Rosivaldo Antônio Gonçalves, 
doutor em Matemática e professor da UNIMONTES, pela gentileza dos esclarecimentos. 
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Torna-se necessário, portanto, determinar com maior precisão a base teórica da 

tradução pretendida e os limites analógico-metafóricos dentro dos quais ela pode ser 

operada, de modo a obter-se uma abordagem mais consistente. 

A perspectiva buscada parece-nos convergir com a atenção que Klein 

(1996) dedica à atividade de fronteira (boundary work) e aos estudos de fronteira 

(boundary studies), assuntos discutidos também por meio da articulação de 

metáforas espaciais e sociológicas. A busca de um diálogo com Klein pode mostrar-

se profícuo, mas isso provavelmente demandará uma reelaboração prévia mais 

precisa da metáfora adotada, para evitar que equívocos conceituais impliquem 

prejuízo ao fundo epistemológico aparentemente valioso da discussão. 

Porém, se não é consistente essa representação proposta pelas autoras, 

continua a fazer sentido o chamado de atenção presente em seu contraponto a 

tendências excessivamente otimistas de uso pronto e epistemologicamente 

impreciso do termo interdisciplinaridade. Falem de interface ou interseção, as 

autoras partem em busca do que há de comum entre as duas áreas e que 

consideram presente nesse lugar tenso e problemático. 

A configuração desse lugar foi investigada a partir da análise de conteúdo 

das ementas das linhas de pesquisa dos programas de pós-graduação avaliados 

pela CAPES em 2004: 58 linhas dos 19 programas de Comunicação; 19 linhas dos 

então 7 programas de Ciência da Informação. Três categorias de análise foram 

usadas: as duas primeiras são “Informação E Comunicação” e “Comunicação E 

Informação”, contemplando a busca do segundo termo e derivados nas ementas das 

linhas da área denominada pelo primeiro termo. A terceira categoria, 

“interdisciplinaridade”, contempla a busca desse termo e seus derivados nas 

ementas das duas áreas, como indício de relação. A caracterização dos programas 

de pós-graduação das duas áreas leva à comparação da Comunicação com a 

Ciência da Informação, em termos de número total de programas — 27 versus 8 — e 

de doutorados — 12 versus 5 —, bem como da primazia na abertura do primeiro 

doutorado — 1980 versus 1992.  Face ao panorama, afirma-se que “a Ciência da 

Informação no Brasil é ainda uma área menos desenvolvida” (p. 40). 

A interdisciplinaridade é mencionada nas reflexões sobre questões 

essenciais à conceituação e à demarcação de cada campo, em vista da presença 

entrecruzada de termos-chaves desse debate: no caso da Comunicação, referindo-

se à tensão entre o eventual compartilhamento de um objeto e a perene 
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necessidade de desenvolver objetivos e problematizações específicos; no caso da 

Ciência da Informação, no contexto da caracterização de seus estudos entre os 

problemas técnicos e os sociais e culturais, pela referência à visão de Pinheiro sobre 

tratar-se de “uma ciência social, interdisciplinar por natureza, que apresenta 

interfaces com a Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Cognitivas, 

Sociologia da Ciência e Comunicação” (PINHEIRO, 1999, p. 155). A essa referência, 

segue-se outra — do mesmo livro —, apontando a área como “disciplina científica 

voltada para o estudo da informação em suas diferentes manifestações e 

fenômenos, no interior do social, por meio da interface com diferentes campos e 

domínios do saber”.92 A alusão à metáfora da interface nos dois casos parece 

reiterar o chamado feito pelas autoras para o debate sobre os processos e as formas 

que caracterizam as relações com outras áreas. Não é feita, no entanto, uma 

discussão sobre até que ponto são compatíveis os sentidos do termo encontrados 

nessas várias referências. A compatibilidade parece assumida como ponto pacífico. 

Na discussão subsequente, as autoras afirmam que as duas áreas 

possuem interfaces com outros campos. Na medida em que informação e 

comunicação dizem respeito a processos relacionados, são reconhecidas como 

similares algumas abordagens e aproximações presentes nas relações de ambas 

com a Semiótica, além da existência de uma destacada zona de interface referente 

às tecnologias de informação e comunicação. A seção é encerrada com uma 

referência à visão de Pinheiro (2005) sobre que as duas áreas e a Ciência da 

Computação integram “um triangulo disciplinar altamente dependente da nova 

ordem tecnocultural [...], o que poderá, no futuro, levar à formação de uma disciplina 

com características transdisciplinares do tipo Infocomunicação” (p. 17). 

Os resultados empíricos evidenciam que 7 das 58 linhas da Comunicação 

abordam “informação”; 5 das 19 linhas da Ciência da Informação abordam 

“comunicação”; e dentre as 77 linhas, duas de cada campo abordam 

“interdisciplinaridade”. Os focos de interesse em destaque apontam como zonas de 

convergência na interface entre os campos: TICs; organização, representação e 

gestão da informação; gestão do conhecimento. Aponta-se que tais objetos de 

estudo comuns são abordados de modos distintos, numa diferença relacionada, 

grosso modo, à fronteira entre os aspectos sociais e os tecnológicos, ainda que 

                                                 
92 AZEVEDO NETTO, C. X. de. Uma face da Ciência da Informação. In: PINHEIRO, L. V. R. (Org.). 
Ciência da Informação, Ciências Sociais e interdisciplinaridade. Brasília, DF: IBICT, 1999. p. 138. 
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também esteja em curso um movimento de ampliação de fronteiras que conduz a 

interpenetrações dessas abordagens. 

Nas considerações finais, as autoras reiteram o chamado de atenção para 

a importância de aprofundar o trabalho em torno das interfaces já configuradas, 

realizando pesquisas que contemplem o desenvolvimento de ambos os campos. 

Mas fazem notar que essa perspectiva contraria a tendência atual de isolamento das 

pesquisas e de demarcação mais estrita de cada campo, manifestada até mesmo na 

opção pelo uso de terminologias mais restritivas (tecnologias da comunicação) do 

que convergentes (TICs). Haveria, assim, a necessidade de a pesquisa voltar-se a 

esse espaço de interface e constituir objetos comuns, um passo importante para 

definir os limites entre especificidade e interação na exploração de um vasto 

território de transversalidades que diz respeito às duas disciplinas. 

Depois de sugerirem que a investigação das interfaces seja ampliada 

também para teses e dissertações, abarcando de modo mais completo a pesquisa 

das duas áreas, as autoras encerram a comunicação com a seguinte ponderação: 

 
Entretanto, como as interfaces ainda não estão totalmente consolidadas, 
muitas questões precisam ser delineadas, traçando limites, mas ao mesmo 
tempo abrindo fronteiras interdisciplinares, que devem ser exploradas e 
debatidas continuamente, sem reservas e barreiras que apenas dificultam o 
surgimento de novos paradigmas nas ciências. (BRAMBILLA et alii, 2006, p. 
46) 

 

Boa parte dos dilemas suscitados na discussão das autoras é resumida 

nesse contraponto entre os dois desafios presentes na construção de condições 

para o surgimento de novos paradigmas: demarcação disciplinar e abertura de 

fronteiras interdisciplinares. A menção ao traçado de limites remete o leitor 

prontamente ao artigo no qual Pinheiro e Loureiro (1995) intitulam com esses termos 

sua discussão teórico-histórica sobre a Ciência da Informação. Nesse contexto, as 

duas menções ao termo paradigma — páginas 4 e 14 — dizem respeito à discussão 

de Wersig (1993) sobre a possível relação entre o caráter cientificamente não 

tradicional — ou não clássico — das soluções oferecidas a problemas do mundo 

contemporâneo — sejam organizações sociais ou sistemas tecnológicos — e a 

urgência experimentada pelos cientistas da informação de ter à mão um paradigma 

capaz de demonstrar sua maturidade científica. O dilema entre a adesão a um 

modelo mais próximo da ciência clássica e a pretensão de construir um novo tipo de 

ciência está na base dessa discussão, conforme reconhecem Pinheiro e Loureiro. 
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De alguma forma, a discussão proposta por Brambilla et alii também se 

relaciona a esse dilema, chamando a atenção para a necessidade de um debate 

intenso, “sem reservas e barreiras”, como meio de construir, efetivamente, as 

relações que possam apontar as novas soluções a edificar — ainda que não 

constituam de fato paradigmas. Nessa perspectiva de debate, o tratamento da 

interdisciplinaridade pelas autoras assinala possibilidades promissoras, voltadas à 

identificação e à caracterização cuidadosa daquilo que vai por detrás de um rótulo 

cuja utilização excessiva e pouco fundamentada, ainda quando assinale aspirações 

e ambições legítimas, também provoca desgastes. No entanto, uma definição mais 

precisa de uma nova metáfora pretendida — interface ou interseção? — é também 

um ponto importante do mesmo debate, que as autoras ficam a dever à comunidade 

à qual propõem seus questionamentos. 

De todo modo, a comunicação parece lançar um desafio referente à 

construção de relações com a Comunicação que sejam, de fato, qualificáveis como 

interdisciplinares, com uma fundamentação epistemológica legítima. No contexto 

brasileiro, esse pode vir a ser um desafio especialmente importante para a Ciência 

da Informação. Afinal, esta já foi uma subárea da Comunicação na Tabela de Áreas 

do Conhecimento (TAC) do CNPq, de 1976, passando a constituir área 

independente apenas na TAC de 1982 (SOUZA, 2008). Tal fato inspira uma reflexão 

sobre que, contando ou não com embasamento epistemológico consistente, algum 

processo de cunho político-institucional construiu a passagem de um a outro status 

Institucional. Assim como nesse caso, outros processos ligados às relações entre 

áreas do conhecimento também envolvem uma composição de aspectos teórico-

epistemológicos e político-pragmáticos, e o consequente desafio de encontrar um 

balanceamento entre eles que contemple interesses específicos e perspectivas de 

interação. Na construção de relações seja com subáreas institucionalmente 

subordinadas — Arquivologia, Biblioteconomia —, com áreas institucionalmente 

coordenadas — Administração, Comunicação, Museologia — ou mesmo com áreas 

de outros campos do conhecimento, a Ciência da Informação enfrentará desafios 

hoje aparentemente inescapáveis, que dizem respeito a seus próprios caminhos 

futuros, num cenário no qual os problemas a resolver demandam progressivos 

esforços de interação disciplinar. 
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Brambilla; Stump – 2007 

Na comunicação “Interfaces da informação: tendências temáticas da pós-

graduação”, de 2007, Brambilla e Stumpf tomam por base resultados iniciais da 

dissertação de mestrado de Brambilla (PPGCOM/UFRGS), para discutirem as 

tendências temáticas do campo da Ciência da Informação, categorizadas a partir da 

análise de conteúdo dos títulos e das ementas das linhas de pesquisa dos 

programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES até 2004. Os resultados 

apontam três vertentes temáticas: gestão, organização e transferência da 

informação. Além da continuidade dos vínculos com disciplinas tradicionais, tais 

como Biblioteconomia e Documentação, verifica-se a existência de interfaces com 

Administração, Comunicação, Ciência da Computação e Sociologia, dentre outras. 

As autoras avaliam que, “em geral, a organização das linhas parece pertinente às 

tendências investigativas, dentro da perspectiva sistêmica da CI e próxima ao 

Paradigma Social da Informação” (p. 1). 

As autoras destacam a vinculação da Ciência da Informação no Brasil 

com a pós-graduação e apresentam dados sobre áreas de concentração, linhas de 

pesquisa e início dos mestrados e doutorados dos então 9 programas. Em vista do 

panorama, entendem-na ainda como uma área “em estágio de formação dos 

pesquisadores, já que o primeiro Doutorado específico surgiu apenas na década de 

90, mas que se fortalece na discussão e desenvolvimento do corpo de 

conhecimentos com os estudos de pós-graduação” (p. 2). Mencionam, inclusive, o 

descredenciamento do mestrado da UFPB, após o período 1997-2002 (com 

posterior reabilitação pela CAPES), e destacam a aproximação dos programas de 

Comunicação da USP e da UFRGS com os estudos de informação. Para as autoras, 

a reflexão sobre a área deve apreciar o contexto de crescimento assinalado pela 

CAPES, em 2004, e basear-se em estudos ancorados “nas instituições de pesquisa 

e suas redes de formação e transmissão” (p. 3). 

Ao discutirem as interfaces configuradas, as autoras retomam aspectos 

abordados na comunicação anterior, sobre a frequente caracterização da Ciência da 

Informação em termos de interdisciplinaridade e fronteiras porosas, bem como sobre 

a opção pelo uso do termo interface, devido à maior adequação para esse tipo de 

estudo. Porém, persiste a confusão conceitual entre interface e interseção, inclusive 

com a reapresentação da mesma figura usada em 2006. 
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Para explicar o traçado das interfaces, convocam as influências históricas 

ligadas à Documentação, à Biblioteconomia e ao vínculo com o campo científico-

tecnológico,93 assim como os movimentos paradigmáticos ligados aos aspectos 

físico, cognitivo e social.94 Retorna à cena a conexão entre natureza interdisciplinar 

e existência de interfaces encontrada em Pinheiro (1999), porém temperada com o 

alerta, atribuído a Saracevic (1999), sobre relações e confusões envolvendo os 

termos informação e comunicação, além de similaridades entre os campos que 

nomeiam. É também retomada a aproximação de ambos os campos com a 

Semiótica e com a Ciência da Computação, agregando-se, às questões abordadas 

na comunicação anterior, uma alusão à “co-habitação” entre Computação e Ciência 

da Informação, assinalada por Pinheiro (2006b).95 A visão de Saracevic (1995) sobre 

as interfaces com a Ciência da Computação e as “relações interdisciplinares” 96 com 

a Biblioteconomia e a Ciência Cognitiva é articulada e ampliada, à página 4, com a 

de outros autores internacionais. Porém, a rigor, as autoras equivocam-se ao 

associarem a Saracevic a menção a “interfaces”, ainda à página 4, uma vez que o 

termo não registra sequer uma única ocorrência no artigo citado do autor, ao 

contrário de interdisciplinary e interdisciplinarity, que registram um total de 24 

ocorrências apenas no corpo do texto. O fato talvez resulte de força de expressão, 

mas o equívoco não favorece a discussão terminológica proposta. 

A seguir, as autoras parecem admitir certa flexibilidade terminológica: 

“sendo portanto a CI uma ciência social, interdisciplinar por natureza, cujo objeto 

de estudo – a informação - está inscrita em diferentes contextos, é preciso delinear 

esse território, para expor as interfaces já configuradas” (p. 5, nossos destaques). 

Logo, recorrem ao quadro classificatório de disciplinas constitutivas (ou subáreas) e 

áreas interdisciplinares proposto por Pinheiro (2006a), porém assinalando, com uma 

citação dessa autora, que, em casos tais como o da Computação, nem sempre se 

efetivam contribuições de fato interdisciplinares, pelas funções instrumentais que 

esta desempenha. Assim, Brambilla e Stumpf reiteram sinalizações anteriores sobre 

a necessidade de aprofundar e precisar o discurso sobre a interdisciplinaridade. 

                                                 
93 LE COADIC, 1996. 
94 CAPURRO, 2003. 
95 A formulação, que ressurge à página 13, foi discutida em nossa análise da comunicação de 
Pinheiro ao GT-1 do VII ENANCIB (2006). Mostramos ali tratar-se de um equívoco dessa autora. 
96 Expressão entre aspas no texto original 
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Fazem-no, entretanto, de modo algo ambivalente, conforme revela o uso dos termos 

destacados nessa passagem. 

Por meio da análise de conteúdo dos títulos e das ementas das linhas de 

pesquisa dos PPGCIs, as autoras identificam as subáreas representadas, conforme 

a grade proposta por Pinheiro (2006a):97 1) Fundamentos da Ciência da Informação; 

2) Organização e Processamento da Informação; 3) Gestão da informação; 4) 

Tecnologias da Informação; 5) Transferência da Informação; 6) Aplicações de 

Informação. Agrupam as linhas em seis categorias temáticas, com base em 

semelhanças de enfoques principais, articuladas às subáreas do conhecimento, 

compondo unidades de análise da Ciência da Informação. 

Para cada categoria temática, são apresentadas as linhas de pesquisa, as 

relações interdisciplinares configuradas — a partir do mapeamento feito por Pinheiro 

(2006a)98 — e indicações sobre a filiação aos paradigmas de Capurro (2003).99 No 

conjunto, destacam-se a categoria 1, Fundamentos da Ciência da Informação, com 

uma única linha — “Teoria, Epistemologia, Interdisciplinaridade e Ciência da 

Informação”, da UFF/IBICT, única a explicitar a interdisciplinaridade no nome —, e a 

categoria 6, Aplicações de Informação, à qual nenhuma linha está associada. Na 

discussão desses resultados, as autoras alternam as expressões “relações 

interdisciplinares” e “interfaces”. Desse modo, aderem à nomenclatura proposta no 

instrumento classificatório tomado de empréstimo a Pinheiro, mas justapondo-lhe o 

termo que propõem (interface), sem discutir compatibilidades e diferenças. Esse uso 

indistinto acaba por prestar um desserviço à pretensão que manifestam, de qualificar 

o conceito de interface como mais adequado à discussão sobre as relações 

disciplinares existentes no campo da Ciência da Informação. Se as próprias autoras 

demonstram aceitar a nomenclatura afirmativa da interdisciplinaridade, o princípio de 

parcimônia terminológica caro a toda discussão científica e filosófica conduz à perda 

de sentido de sua proposta de introduzir uma segunda expressão para dizer aquilo 

que, não qualificado como distinto, parece continuar sendo o mesmo. 

Nesse contexto de indistinção, as autoras novamente se equivocam, à 

página 11, quando voltam a atribuir a Saracevic (1999) o uso do termo “interface”. 

                                                 
97 Há aí um equívoco de referência: um artigo da revista Informação e Sociedade (PINHEIRO, 2005) 
é apontado como fonte da categorização que Pinheiro apresentou, de fato, em capítulo do livro 
Políticas de memória e informação, organizado por González de Gómez e Orrico (PINHEIRO, 2006a). 
98 Cf. nota anterior, sobre o equívoco de referência. 
99 O quadro 4 (página 9) encontra-se incompleto, constando informações apenas sobre 6 dos 9 
programas analisados. Não são contemplados os programas da UFF/IBICT, da USP e da UFPB. 
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No artigo do autor, verifica-se um total de 13 ocorrências de interdisciplinary e 

interdisciplinarity no corpo do texto, enquanto as duas ocorrências de interface  — p. 

5 e 6 — aludem à interface entre literatura e pessoas, e não à discussão sobre 

interações disciplinares. Tais associações ilegítimas também fragilizam a 

consistência teórico-metodológica da pretensão manifestada pelas autoras e 

dificultam entender qual seria, de fato, a especificidade da análise de interfaces. 

Observa-se, inclusive, que a palavra interface não reaparece nas 

considerações finais, enquanto o termo interdisciplinaridade ostenta 5 ocorrências, 

em contextos diversos: aponta-se a existência de enfoques interdisciplinares da 

Ciência da Informação e a identificação desta com as outras Ciências Sociais, em 

conexão com o paradigma social, ainda que em superposição com marcas dos 

paradigmas físico e cognitivo. A natureza interdisciplinar e a complexidade do objeto 

são conjugados à perspectiva sistêmica da área, na apreciação da pertinência da 

organização das linhas de pesquisa face às tendências investigativas. Acrescenta-se 

uma ponderação a essa conexão entre visão sistêmica e caráter interdisciplinar — 

não mais “natureza” —, presente em todo o desenvolvimento da área e com reflexos 

sobre frentes e interesses de pesquisa: “o conjunto teórico e metodológico abordado 

nesta ciência dificilmente poderia ser privativo de uma única área” (p. 15). Nesse 

contexto é que se formam as redes interdisciplinares estabelecidas com outros 

campos científicos, para a investigação dos aspectos evidenciados pelas categorias 

temáticas adotadas na comunicação. 

Ao encerrar a comunicação, as autoras novamente assinalam a oposição 

entre os movimentos rumo à interdisciplinaridade e as tendências demarcatórias, 

destacando a necessidade de aprofundar o debate epistemológico. 

 
Entretanto, seria importante aprofundar, através de linhas de pesquisa 
específicas, o estudo epistemológico da Ciência da Informação, para dotá-la 
de constructos constitutivos que pudessem estabelecer mais claramente um 
sistema teórico próprio e que contribuísse para formar sua identidade como 
campo científico, já que muitas questões precisam ainda ser delineadas, 
traçando limites, mas ao mesmo tempo abrindo fronteiras 
interdisciplinares, que devem ser exploradas e debatidas 
continuamente, sem reservas e barreiras que apenas dificultam o 
surgimento de novos paradigmas nas ciências. (BRAMBILLA; STUMPF, 
2007, p. 15, nossos destaques) 

 

Ao lermos a expressão linhas de pesquisa com o mesmo sentido que 

possui no restante do texto, a única delas que as autoras conectam especificamente 

ao debate epistemológico é “Teoria, Epistemologia, Interdisciplinaridade e Ciência 
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da Informação”, do Programa UFF/IBICT. Trata-se também da única a integrar a 

categoria “Fundamentos da Ciência da Informação”, ligada, por definição, ao estudo 

epistemológico dos construtos teóricos do campo. Essas conexões discursivas 

parecem assumir um sentido mais concreto, articulando-se com a aproximação 

estabelecida com o sistema categorial proposto por Pinheiro — integrante da 

referida linha — para compor um desafio de investigação e interlocução. Num 

contexto no qual a proposta da noção de interface faz lembrar que aproximações e 

tensões andam juntas pelos caminhos do debate epistemológico, o segundo 

destaque feito na citação reproduz quase literalmente uma declaração encontrada 

ao final da comunicação que as autoras apresentaram em 2006. A única diferença é 

a palavra “ainda”, sublinhada na citação, que atualiza e reforça o chamado de 

atenção. O conteúdo do trecho e sua reiteração convergem para uma mesma 

significação: em contraste com a função institucional do espaço onde se dá a 

enunciação, parecem subsistir pendências em questões epistemológicas 

importantes, e talvez também dúvidas quanto à disposição para enfrentar os 

desafios de uma interlocução teórica mais profunda. 

 

6.3.3  Autores relacionados à área de Museologia 

No QUADRO 17, estão indicadas as 3 comunicações, apresentadas em 

2008, sobre as relações entre Museologia e Ciência da Informação. Todo o grupo de 

cinco autores possui formação profissional de graduação em Museologia. Na pós-

graduação, verifica-se o seguinte quadro: J.M.M. Loureiro possui mestrado e 

doutorado em Ciência da Informação e pós-doutorado em Antropologia Social. 

M.L.N.M. Loureiro possui mestrado e doutorado em Ciência da Informação. Silva 

possui mestrado em Museologia e Patrimônio (período 2008-2010). Lima possui 

mestrado em Memória Social e doutorado em Ciência da Informação. Moraes possui 

mestrado em Ciência da Informação (2006-2008) e iniciou em 2010 o doutorado 

nessa área. 100 101 102 103 104 As comunicações de Lima e de Moraes decorrem de 

                                                 
100 Currículo Lattes de J.M.M. Loureiro. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4799420J9>. Acesso em: 06 nov. 2010. 
101 Currículo Lattes de M.L.N.M. Loureiro. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4701068A1>. Acesso em: 06 nov. 2010. 
102 Currículo Lattes de S.D. Silva. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4742034A7>. Acesso em: 30 abr. 2011. 
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suas pesquisas de doutorado e de mestrado, respectivamente. Na primeira 

comunicação do subgrupo, há uma breve menção ao tema da pesquisa de mestrado 

de Sabrina Damasceno Silva, orientada pelo Prof. Dr. José Mauro Matheus Loureiro 

(período 2008-2010),105 mas o assunto tratado não corresponde ao dessa pesquisa, 

que se encontrava ainda em fase inicial. 

As comunicações deste subgrupo apresentam ocorrências de termos 

INTER com frequências entre 25 e 79, com total igual a 181 e média igual a 60,3, 

bastante acima da média por artigo para a totalidade da área de História e 

Epistemologia (38,6). Quanto à ocorrências de termos TRANS, verifica-se a 

presença de uma comunicação na faixa 10+. 

 
103 Currículo Lattes de D.F.C. Lima. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4796026T1>. Acesso em: 06 nov. 2010. 
104 Currículo Lattes de J.N.L. Moraes. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4755033J7>. Acesso em: 30 abr. 2011. 
105 Conforme o currículo Lattes de S.D. Silva, a dissertação aborda as formações discursivas acerca 
do meteorito de Bendegó, em exposição permanente no Museu Nacional (RJ). 
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QUADRO 17 

Pesquisas de autores relacionados à área de Museologia (faixa INTER 10+) 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2008 
1899 
[GT1] 

Museus, informação e cultura material: o desafio da interdisciplinaridade 
José Mauro Matheus Loureiro (PPGPMUS/UNIRIO); Maria Lucia de Niemeyer Matheus 
Loureiro (MAST); Sabrina Damasceno Silva (PPGPMUS/UNIRIO) 

25 – 

2008 
1662 
[GT1] 

Ciência da Informação e Museologia em tempo de conhecimento fronteiriço: aplicação ou 
interdisciplinaridade? 
Diana Farjalla Correia Lima (UNIRIO) 

77 2 

2008 
2041 
[GT1] 

Ciência da Informação e Museologia – diálogos e interfaces possíveis 
Julia Nolasco Leitão de Moraes (DEMU/IPHAN) 

79 18 
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LOUREIRO, 

 
 

FIGURA 4 – Relações entre os autores ligados à área de Museologia 
 

LEGENDA: 
Nomes em negrito: professores doutores 
Seta de linha fina: orientação de mestrado 
Segmento de reta contínuo: coautoria em comunicação oral 
 

 

Loureiro, J.; Loureiro, M.; Silva – 2008 

Na comunicação “Museus, informação e cultura material: o desafio da 

interdisciplinaridade”, os autores declaram que o trabalho “assume o museu como 

empreendimento essencialmente interdisciplinar, constituído por meio da 

contribuição de diferentes disciplinas que o fazem e pensam” (p. 1). Esse modo de 

constituição é afirmado como condição e imperativo que move a Museologia à 

interdisciplinaridade, por natureza e necessidade. Defendem, especialmente, o 
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estreitamento das relações interdisciplinares da Museologia com a Ciência da 

Informação, o que já teria rendido contribuições significativas no processamento da 

cultura material. Propõem também enfatizar, com base em Peter van Mensch e 

Michael Buckland, a operação de interseção pela qual é criado um rico território 

comum entre essas áreas. 

É importante averiguar se a afirmação dessa interseção reflete um debate 

com as questões esboçadas pelas pesquisadoras do campo da Comunicação. 

Antes, porém, fazemos notar que a interdisciplinaridade do empreendimento 

museológico parece assumida como pressuposto. De todo modo, podemos verificar 

quais argumentos epistemológicos e evidências empíricas estão relacionados a essa 

posição teórica. Algo assim também ocorre no tocante à Ciência da Informação, 

conforme se verifica na abertura da comunicação. 

 
A interdisciplinaridade constitui-se um dos estatutos essenciais para os 
estudos e pesquisas epistemológicas relacionadas ao processo de 
construção da Ciência da Informação. Os desafios e questões trazidos por 
essa característica intrínseca têm sido alvos de reflexões as quais 
fornecem importantes subsídios para os processos de construção e 
consolidação do campo. (LOUREIRO, J.; LOUREIRO, M.; SILVA, 2008, p. 
1, nossos destaques) 

 

A interdisciplinaridade é afirmada como estatuto e como característica 

intrínseca, numa dupla caracterização que uma análise cuidadosa revela 

problemática. Na acepção geral, o termo estatuto refere-se à “condição de um 

indivíduo numa sociedade, numa hierarquia”, correspondendo a status (HOUAISS; 

VILLAR, 2001). Em sentido filosófico, o termo deriva da área do Direito e designa o 

“conjunto de relações que resultam para as pessoas da situação que ocupam num 

grupo social e são independentes de suas vontades particulares”, numa oposição ao 

caráter de convenção assumido pelo contrato.106 Tais acepções convergem para a 

qualificação do estatuto como entidade não determinável por ato de voluntarismo 

nem dependente apenas de acordo direto e explícito entre as partes, donde a 

oposição com a figura do contrato. Desse ponto de vista, o estatuto resulta de um 

processo de legitimação social num nível coletivo amplo, tal como classe social, 

categoria profissional, área acadêmica ou campo científico. 

                                                 
106 JOLIVET, Régis. Vocabulário de filosofia. Tradução e prefácio de Gerardo Dantas Barretto. Rio de 
Janeiro: Agir, 1975. 
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Na epistemologia, as abordagens normativas referem-se a estatuto nas 

discussões sobre demarcação, que visam a definir critérios para categorizar como 

científico ou não científico determinado tipo de conhecimento. Mesmo nesse caso, 

os critérios de demarcação podem ser propostos individualmente por um 

epistemólogo, mas encontrarão seu sentido prático na legitimação obtida em meio à 

comunidade do campo envolvido. Assim, a caracterização como estatuto, feita pelos 

autores, conduz a discussão sobre interdisciplinaridade para um domínio que não é 

o do voluntarismo, ou o da autodeterminação, e sim o dos processos coletivos de 

legitimação, que têm no debate um ingrediente imprescindível, assim como a 

participação das comunidades disciplinares envolvidas. Se esse estatuto é essencial 

“para os estudos e pesquisas epistemológicas relacionadas ao processo de 

construção da Ciência da Informação” (p. 1), tal como indicam os autores, 

consideramos que não pode sê-lo pela via das hipóteses naturalizadoras, mas sim 

como ponto de debate e construção. Isso decorre do ponto de vista de que um 

estatuto é uma construção social, e não um pressuposto voluntariamente validado. 

A afirmação da interdisciplinaridade como característica intrínseca da 

Ciência da Informação vai no sentido oposto ao dessa construção. O adjetivo 

intrínseco designa aquilo que faz parte ou é próprio de algo, ou que constitui sua 

essência, sua natureza, que lhe é inerente, bem como aquilo “que tem importância, 

significação por si próprio, independentemente da relação com outras coisas” 

(HOUAISS; VILLAR, 2001). Essa independência quanto à relação com o outro torna 

mutuamente excludentes as duas qualificações: uma característica intrínseca a uma 

disciplina não depende das relações com entidades externas, incluindo outra 

disciplina. Se a interdisciplinaridade é exatamente uma modalidade de relação entre 

disciplinas, afirmá-la como intrínseca a uma disciplina é uma contradição. Portanto, 

a interdisciplinaridade não pode ser qualificada como característica intrínseca a uma 

disciplina. Por outro lado, conquanto possa ser associada à noção de estatuto, a 

atribuição desse estatuto depende de critérios epistemológicos e de uma construção 

socialmente legitimada, no âmbito de uma comunidade representativa das áreas 

disciplinares em relação. 

Esforços de precisão terminológica tais como os de Japiassu (1976) 

constituem um subsídio valioso para essa discussão: de um ponto de vista 

epistemologicamente qualificado, não é imediato afirmar o estatuto interdisciplinar. 
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Na medida em que os próprios autores dizem valorizar essa perspectiva, seria 

necessário ponderar e relativizar uma tal afirmação: 

 
Práticas interdisciplinares distinguem a Ciência da Informação frente a 
disciplinas já consolidadas e ensejam a emergência de uma produção 
singular de conhecimentos. Seu viés interdisciplinar coloca-se, portanto, a 
serviço de uma ampliação e reconstrução permanente das fronteiras 
teóricas impostas a um grande número de saberes científicos ao longo da 
modernidade ocidental. (LOUREIRO, J.; LOUREIRO, M.; SILVA, 2008, p. 2) 

 

Quando afirmam que seu trabalho “assume o museu como 

empreendimento essencialmente interdisciplinar” (p. 2), os autores parecem indicar 

que se reconhecem “diante de um empreendimento interdisciplinar” (JAPIASSU, 

1976, p. 75). Porém, há uma clara diferença lógica entre a assunção que declaram e 

a necessidade de averiguação que se lê na discussão de Japiassu. Assim, apesar 

da referência inicial às reflexões epistemológicas do autor e da suposta valorização 

do olhar epistemológico sobre a questão interdisciplinar, os autores não parecem 

seguir, de fato, o tipo de orientação oriunda do filósofo. 

Em outra seção, os autores apontam, a partir das noções de cultura 

material e objeto musealizado, sinais da aproximação teórica que constroem com a 

Ciência da Informação, voltadas a pensar os museus como espaços de informação, 

com a atribuição de função documental aos objetos que integram as coleções e o 

estabelecimento de paralelos entre práticas museológicas e informacionais e entre 

agentes museológicos e profissionais da informação. Observa-se que o tom 

afirmativo do discurso não evidencia uma preocupação especial em problematizar e 

qualificar, epistemologicamente, a partir dessa proposição teórica, o estatuto da 

relação disciplinar preferencial presente nas práticas estudadas. Ao final da seção, 

menções à “perspectiva interdisciplinar” e à “visada necessariamente interdisciplinar” 

(p. 5) demandada aos profissionais de museus, nesse contexto, explicitam a 

convicção aparentemente já formada pelos autores. Soma-se a isso a afirmação de 

que “[é] necessário ultrapassar a idéia de uma instituição que re-produz discursos 

para um espaço interdisciplinar por natureza que produz, por meio da cultura 

material, universos científicos, estéticos e temáticos” (p. 5). Aparece aqui o mesmo 

qualificativo — “interdisciplinar por natureza” — frequentemente aplicado à Ciência 

da Informação. Porém, a própria afirmação dos autores leva a pensar que, se a 

percepção das possibilidades interdisciplinares precisa ser construída mediante o 

esforço de ultrapassar a ideia da mera reprodução discursiva, ela já não poderia, por 
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isso mesmo, ser qualificada como “natural” ou ser objeto de assunção — ou 

pressuposto. Ademais, a crença em que essas possibilidades sejam “naturais” pode 

criar a expectativa de uma realização também “natural” e, portanto, automática, sem 

necessidade de intervenção. Nesse caso, a crença poderia colocar em ação um 

mecanismo de realimentação negativa que, em termos da ação coletiva, instala um 

ciclo dificultador do empenho em tornar realidade aquilo que já se supõe real. 

Ao discutir a convergência de olhares de diferentes disciplinas nas 

práticas museológicas, os autores referem-se às ideias de Peter van Mensch 

(1992),107 aludindo à mudança de abordagem e ao modelo analítico propostos por 

ele. Quanto ao primeiro aspecto, a proposta consiste em abandonar as abordagens 

desenvolvidas por disciplinas tais como história da arte, arqueologia, antropologia e 

história natural, que o autor chama fechadas, por se voltarem, usualmente, apenas a 

um aspecto. Em seu lugar, seria buscada uma abordagem que ele chama aberta e 

discute de modo articulado com a noção de informação. Esse é o aspecto colocado 

em evidência na comunicação (cf. p. 6). 

Mensch (1992) comenta que, na literatura da área, essas disciplinas 

recebem uma denominação — subject matter disciplines — que poderíamos 

traduzir, livremente, por disciplinas básicas, fundamentais ou de conteúdo.108 Mais 

adiante, no texto original, o autor faz a seguinte recomendação: “na museologia, 

essa abordagem ligada às disciplinas de conteúdo deve ser abandonada, em 

vista do uso multifacetado dos objetos no contexto museológico” (MENSCH, 1992, 

não paginado nossa tradução, nosso destaque).109 Já na comunicação, encontra-se 

a seguinte afirmativa, em relação ao assunto: “De acordo com o autor, a abordagem 

disciplinar deve ser abandonada em benefício do uso multifacetado dos objetos no 

contexto museológico” (p. 6, nosso destaque). Porém, o que Mensch recomenda é o 

abandono da abordagem tradicionalmente prevista pelas subject matter disciplines, 

e não o da abordagem disciplinar em geral. Assim, a paráfrase não reflete 

adequadamente aquilo que é dito pelo autor, e esse aspecto encontra complemento 

logo adiante na comunicação, numa afirmação sobre as consequências de “abordar 
                                                 
107 MENSCH, Peter van. The object as data carrier. In: ______. Towards a methodology of 
museology. Tese (PhD) – University of Zagreb, 1992. Disponível em: 
<http://www.muuseum.ee/et/erialane_areng/museoloogiaalane_ki/ingliskeelne_kirjand/p_van_mensch
_towar/mensch12#This>. Acesso em: 06 fev. 2010. 
108 “In general museum practice, the 'logic' of objects is interpreted in the context of certain disciplines, 
in museum literature usually referred to as 'subject matter disciplines'.” (MENSCH, 1992) 
109 “In museology the subject-matter approach should be abandoned in view of the multi-faceted use 
of objects in the museological context.” (MENSCH, 1992) 
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o museu como espaço de ação interdisciplinar a partir de uma perspectiva da 

Ciência da Informação e da Museologia” (p. 8, nosso destaque). Entretanto, mesmo 

que a discussão de Mensch possa ser relacionada à oposição entre uma abordagem 

disciplinar e uma abordagem multidisciplinar ou interdisciplinar, esse não é o foco de 

atenção do autor no texto referenciado.110 Assim, o ponto de vista de Mensch parece 

usado de modo inconsistente como sustentação do que é proposto na comunicação. 

O recurso à noção de informação como coisa, de Buckland, constitui uma 

via teórica complementar seguida pelos autores, para conectar a abordagem 

museológica dos objetos ao universo dos fenômenos informacionais e das 

abordagens construídas pela Ciência da Informação. Essas discussões são 

reconectadas ao tema da interdisciplinaridade no último parágrafo da comunicação: 

 
Podemos legitimamente afirmar que o desenvolvimento da Museologia 
depende, em inúmeros aspectos, de sua capacidade de interpenetração 
objetiva com a Ciência da Informação. Ao abordarmos a 
interdisciplinaridade entre as duas áreas, observamos que, mais que uma 
interface, existe uma operação de interseção. Se a idéia de interface 
remete à conexão ou ao contato entre superfícies, interseção revela a 
existência de um extenso e rico território formado pela soma de elementos 
comuns a ambas as disciplinas. (LOUREIRO, J.; LOUREIRO, M.; SILVA, 
2008, p. 9, nosso destaque) 

 

O trecho reitera a convicção dos autores quanto à importância da 

aproximação da Museologia com a Ciência da Informação. Mais uma vez, a 

interpenetração apontada como necessária é a “interdisciplinaridade”, termo usado 

sem uma explicitação de critérios epistemológicos precisos. Observa-se também a 

presença do termo interseção, que não registra outras ocorrências além da 

antecipação feita no resumo — anunciando que a comunicação “enfatiza a operação 

de interseção, que cria um rico território comum às duas áreas” (p. 1). O cotejo da 

breve menção final com o anúncio feito no resumo produz algumas observações: 

primeiramente, a ênfase lá anunciada não se concretiza na forma de uma discussão 

teórica extensa ou profunda, relacionando-se mais diretamente à oposição 

estabelecida, de modo súbito, no parágrafo citado, entre as ideias de interseção e 

interface, também presente no trecho. Além disso, a menção à interseção não é feita 

exatamente “a partir de Peter van Mensch e Michael Buckland” (p. 1), e sim 

agregada em justaposição ao pensamento desses autores, sem o estabelecimento 

                                                 
110 O sistema de buscas disponível no sítio-web que hospeda a tese possibilita verificar que Mensch 
alude às noções de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade em outras partes de seu trabalho, mas 
não o faz especificamente no capítulo 12, referenciado na comunicação em análise. 
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de uma clara conexão teórica. Ademais, não é caracterizada propriamente uma 

operação de interseção, se por esse termo entendermos o “ato ou conjunto de atos 

em que se combinam os meios necessários à obtenção de determinados 

resultados”, ou a “aplicação das medidas necessárias à obtenção de determinados 

objetivos (políticos, militares, financeiros, sociais etc.)” (HOUAISS; VILLAR, 2001). 

Soa peculiar a forma como a ênfase na interseção é feita por oposição à 

ideia de interface. Essa oposição surge apenas no último parágrafo, não 

encontrando um contexto na comunicação. Nesse sentido, a noção de interface é 

subitamente preterida pelos autores, como se esse fosse o desfecho de uma 

discussão que, no entanto, não é explicitada na comunicação. Ao contrário, a noção 

de interface é incorporada, incidentalmente, no trecho a seguir: 

 
Museus não se limitam a reproduzir, são produtores ativos e dinâmicos que 
criam realidades por meio dos objetos. São ambientes construídos “com a 
intenção de produzir, processar e transferir informações” e mantêm 
“interface com a sociedade de modo a propiciar (...) acesso às suas 
coleções e informações”. (LOUREIRO, 2003, p. 173)111 (LOUREIRO, J.; 
LOUREIRO, M.; SILVA, 2008, p. 5, nosso destaque) 

 

Se a noção de interface é aceita para descrever o tipo de relação mantida 

pelos museus com a sociedade, na oferta de acesso às coleções e informações, 

seria necessário esclarecer que razões teóricas levam os autores a recusar seu uso 

no que diz respeito à qualificação das relações entre a Museologia e a Ciência da 

Informação. O evidente conflito entre as duas posições reforça a interpretação de 

que o contexto da oposição entre interseção e interface não é de âmbito interno às 

discussões explicitadas na comunicação. 

A busca de um possível contexto no âmbito das 19 comunicações aqui 

analisadas remete prontamente àquelas apresentadas pelas pesquisadoras do 

PPGCOM/UFRGS, em 2006 e 2007, advogando a noção de interface como mais 

adequada que a de interdisciplinaridade para a discussão das relações entre 

Comunicação e Ciência da Informação. Nessas duas comunicações, ainda que não 

conste nenhuma ocorrência do termo interseção, a figura apresentada para ilustrar a 

noção de interface representa, de fato, uma situação de interseção — tal como 

apontou nossa análise. Assim, em termos teóricos, a presente comunicação da 

                                                 
111 LOUREIRO, Maria Lucia de Niemeyer Matheus. Museus de Arte no ciberespaço: uma abordagem 
conceitual. 2003. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - IBICT, Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação; Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2003. 
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Museologia pode ser colocada em diálogo com as da área profissional de 

Comunicação. A falta de referência àquelas indica o não estabelecimento, entre os 

dois grupos de autores, de um debate teórico que poderia ser bastante profícuo para 

os estudos de interdisciplinaridade no campo da Ciência da Informação, uma vez 

que as relações conceituais entre interface e interseção mostram-se relevantes para 

ambos os grupos. 

O aprofundamento dessa questão conceitual seria também valioso na 

medida em que parece haver divergências relacionadas a ela no interior do próprio 

grupo da Museologia. Além do conflito aceitação/negação que apontamos na 

comunicação em análise, em relação ao termo interface, cabe observar que Pinheiro 

e Loureiro (1995)112 — assim como Pinheiro (1999, 2006)113 — usam a noção de 

interface ao discutirem relações entre áreas do conhecimento, com foco na Ciência 

da Informação. Portanto, caso o uso do termo tenha passado a ser percebido como 

merecedor de crítica, isso torna necessária uma correspondente revisão autocrítica. 

Essa discussão poderia, inclusive, caminhar ao lado de outra, levantada 

quando Pinheiro (1999) manifesta o seguinte ponto de vista, em meio a reflexões 

quanto a um diagrama anteriormente apresentado (PINHEIRO; LOUREIRO, 1995), 

sobre as relações entre diversas áreas do conhecimento e a Ciência da Informação: 

 
Três áreas surgem como mais fortes nas suas relações de 
interdiscipliaridade com a Ciência da Informação: Biblioteconomia, 
Arquivologia e Museologia. Excetuando a primeira, com a qual a 
interdisciplinaridade é reconhecida pela quase totalidade dos  estudiosos, 
as outras duas têm sua presença acentuada provavelmente por um 
equívoco entre interdisciplinaridade e aplicações, o que será explicitado 
nas considerações finais deste artigo. (PINHEIRO, 1999, p. 174-175, 
destaques nossos) 

 

De fato, Pinheiro retoma a discussão em suas considerações finais, num 

valioso movimento de revisão autocrítica: 

 
Hoje, repensando esse resultado, constato uma distorção, já apontada 
neste artigo, pela não diferenciação entre interdisciplinaridade e aplicação. 
Na Ciência da Informação, as aplicações (contextos, áreas, setores e 
organismos) isto é, a informação científica, tecnológica, industrial ou 
artística, ou a aplicação em campos do conhecimento, como na Medicina 
(informação em Medicina), se mesclam com a interdisciplinaridade 
propriamente dita. (PINHEIRO, 1999, p. 176) 

 

                                                 
112 Neste caso, José Mauro Matheus Loureiro — e não Maria Lúcia de Niemeyer Matheus Loureiro. 
113 O uso do termo por Pinheiro (1999) é assinalado por Brambilla e Stumpf (2006, 2007). 
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Ainda que a autora pondere que “uma área de aplicação pode apresentar 

contribuições interdisciplinares” (PINHEIRO, 1999, p. 176), tal movimento de revisão 

ajuda a perceber que a atribuição do estatuto interdisciplinar às relações entre áreas 

do conhecimento é algo delicado. Num contexto assim, as imprecisões e 

ambiguidades terminológicas, conceituais e epistemológicas constituirão fatores a 

ampliar ainda mais a dificuldade e os riscos inerentes a esse trabalho. 

 

 

Lima – 2008 

Na comunicação “Ciência da Informação e Museologia em tempo de 

conhecimento fronteiriço: aplicação ou interdisciplinaridade?”, Lima sintetiza um 

capítulo de sua tese, orientada pela Profª Dra Lena Vania Ribeiro Pinheiro,114 

procurando abordar convergências entre Ciência da Informação e Museologia que 

defende como exemplos de cruzamento de fronteiras e outras expressões de 

fenômenos propícios à interdisciplinaridade entre as duas áreas. 

Ao referir-se, no início, ao trabalho de Klein (1996), Lima traduz boundary 

work pela expressão “conhecimento fronteiriço” (p. 2), que figura no título da 

comunicação. Porém, o conceito que Lima atribui a Japiassu — “conjunto de 

argumentos, atividades e estruturas institucionais que definem e protegem as 

práticas do conhecimento” (p. 2) — não se encontra na obra referenciada do 

filósofo.115 A frase corresponde, numa tradução aproximada, à definição encontrada 

na primeira página do livro de Klein (1996), refletindo um conjunto compósito de 

aspectos que, mesmo envolvendo o conhecimento e a ele dizendo respeito, não 

caracteriza propriamente uma forma de conhecimento. A busca de convergência 

com Japiassu (1976) apela, provavelmente, ao fato de o autor usar o termo 

“fronteira” na denominação de um dos sete tipos de relações de cooperação 

possíveis entre uma e outras disciplinas (cf. p. 89). No entanto, Lima não prossegue 

na discussão para além da convergência terminológica, de modo a alcançar uma 

análise propriamente conceitual. Assim, a aproximação teórica entre os autores 

adquire um aspecto superficial. 

                                                 
114 Conforme o currículo Lattes de Diana Farjalla Correia Lima. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4796026T1>. Acesso em: 06 nov. 2010. 
115 Lima referencia a p. 89 de Japiassu, 1976. 
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Mesmo que haja relação entre a interdisciplinaridade e algum tipo de 

“conhecimento fronteiriço”, não nos parece que caiba tentar uma identificação entre 

os dois conceitos, tal como Lima parece pretender (cf. p. 2). Uma das razões é que a 

interdisciplinaridade não constitui propriamente um “conhecimento”, no sentido 

epistemológico mais frequente do termo. Relaciona-se, mais diretamente, a 

abordagens, atitudes, práticas e métodos. Ou seja, é uma categoria de ação, e não 

de conhecimento (JAPIASSU, 1976; FAZENDA, 1994). Por isso, seria valioso 

explicitar e qualificar outros significados eventualmente pretendidos para o termo na 

expressão “conhecimento fronteiriço”. Parece-nos que as expressões trabalho de 

fronteira (que Lima chega a citar) ou atividade de fronteira traduziriam o termo 

kleiniano de modo mais simples e com menor risco de imprecisão. 

As discussões de Lima sobre aplicação também evidenciam aspectos 

delicados, do ponto de vista terminológico e categorial. Trata-se de uma das 

questões centrais da comunicação, devido ao fato de Pinheiro (1999) ter 

recategorizado como de aplicação as relações entre Museologia e Ciência da 

Informação — já num movimento de revisão autocrítica, conforme assinalamos há 

pouco. Percebe-se, na comunicação de Lima, um esforço de reverter, ou, pelo 

menos, flexibilizar essa recategorização proposta pela autora, em favor de uma 

reaproximação com a perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, a observação 

complementar de Pinheiro (1999) sobre que a aplicação pode ensejar a 

interdisciplinaridade é destacada pelo menos duas vezes (p. 2 e 5). Mesmo 

reconhecendo o fato de a aplicação não "implicar em reciprocidade, como se 

preconiza que deva ocorrer nos processos interdisciplinares" (p. 2), Lima vai em 

busca das circunstâncias peculiares — associadas àquilo que chama de “deslimites” 

— nas quais acredita haver possibilidades de essa modalidade de interação ativar 

formas de relação mais propriamente interdisciplinares. No entanto, parece-nos que 

a perspectiva de “verificabilidade científica” pretendida pela autora (p. 2) implica 

requisitos teórico-metodológicos por demais rigorosos — conforme discutimos na 

seção 3.5, com base em Guba e Lincloln (1987) —, num tema ainda cercado por 

controvérsias e incertezas que opõem resistência a conclusões supostamente 

definitivas. 

É de se perguntar, por exemplo, se o rigor que anima essa perspectiva 

transigiria com o risco de confusão entre uma verificação a posteriori e uma defesa 
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de convicção formada a priori — algo entre o pressuposto e a presunção — que 

parece sugerido pelo modo como Lima formula sua abordagem, ao declarar que 

 
a dimensão interdisciplinar que imprimiu seu caráter nos campos da Ciência 
da Informação e da Museologia, desde o processo de formação das 
disciplinas, há algum tempo emite sinais que merecem ser considerados 
sob o prisma da relação entre as duas áreas. (LIMA, 2008, p. 2) 

 

É a partir dessa visão que a autora vai explorar a interdisciplinaridade 

entre as duas áreas, considerando três aspectos (ou feições, conforme prefere): 1) a 

literatura da Ciência da Informação produzida no último quartel do século 20; 2) a 

prática profissional da Museologia, na linha que integra museu e informação; 3) o 

ambiente acadêmico de ensino e pesquisa, no qual se dá um exercício teórico e 

prático de conjugação das duas áreas. 

Ao analisar a literatura da Ciência da Informação, Lima cita autores 

internacionais e brasileiros que abordam questões referentes à interdisciplinaridade 

e incluem em suas considerações as relações com a Museologia. Cabe destacar 

alguns pontos relativos àquelas referências a cujos originais tivemos acesso. 

Lima cita o artigo de Linda Smith (1992), apresentado na histórica 

Conferência de Tampere, para referir-se aos “temas fronteiros” à disciplina (Library 

and Information Science, no original) que essa autora aponta referenciados na base 

de dados LISA. Nesse contexto, Lima afirma que "Museu e Museologia figuram ao 

lado das disciplinas Comunicação, Telecomunicação, Organização e Administração, 

Educação, Ciência da Computação" (p. 3). Em cotejo com o original, verifica-se que 

essa lista é parcial, pois a de Smith abrange os seguintes itens: comunicação, 

computadores, telecomunicações, organização e administração, conhecimento e 

aprendizagem, educação, museus, autoria, leitura, escrita, bibliografia, impressão, 

reprodução, encadernação, publicação, venda de livros, direito a empréstimo público 

e materiais audiovisuais. Vê-se também que Smith não trata de disciplinas, mas sim 

de assuntos, e não se refere especificamente à Museologia. Lima desloca esse foco 

ao selecionar da lista original os assuntos referentes a disciplinas, ao dar destaque 

terminológico a estas, em detrimento daqueles, e ao acrescentar uma menção direta 

à denominação da sua própria disciplina. Isso também ocorre quando a expressão 

temas fronteiros é usada para denominar aquilo que Smith chama fringe subjects (cf. 

p. 256). No inglês, o termo fringe remete àquelas extensões de sentido da palavra 
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“franja”116 que transitam do aspecto ornamental, mais específico, para as acepções 

referentes ao caráter periférico, ou marginal: orla, fímbria, borda, margem. Assim, a 

expressão assuntos correlatos poderia traduzir melhor aquela empregada por Smith 

na menção à Base LISA, inclusive ao contemplar com maior clareza o grau variável 

de correlação — o caráter mais ou menos periférico — das relações entre os 

assuntos listados e a área de Library and Information Science. 117 

Mesmo considerando as conexões da palavra franja com as ideias de 

fronteira, limite e que tais, ao levar em conta a importância atribuída por Lima ao 

“trabalho de fronteira”, bem como a aproximação que ela busca estabelecer entre 

essa abordagem e a perspectiva interdisciplinar, somos levados a concluir que a 

expressão “temas fronteiros” dá excessivo destaque a uma atividade que não é 

focalizada por Smith. A forma global como Smith menciona os temas listados, a 

ausência de referência mais específica a disciplinas e a alusão indiferenciada aos 

museus — e não a “Museu e Museologia”, tal como é sugerido —, tudo isso 

distancia o conteúdo específico do trecho referenciado daquilo que é significado na 

paráfrase de Lima. Por essas razões, o trecho citado — que integra a seção 

“Interdisciplinary connections of library and information science” do artigo de Smith 

— não parece constituir uma referência adequada ao fim visado por Lima: reunir 

evidências de conexões interdisciplinares entre Ciência da Informação e Museologia. 

Numa análise atenta, percebe-se que o uso da referência com tal finalidade leva a 

autora a produzir distorções, impondo à sua linha de argumentação, contrariamente 

ao pretendido, um risco de comprometimento. 

Já a referência a Wersig (1993) expõe de modo mais consistente a visão 

do autor sobre os museus como integrantes não apenas da Ciência da Informação, 

mas também das estratégias pós-modernas de apresentação do conhecimento. 

Abordando trabalhos de Pinheiro e Loureiro (1995) e de Pinheiro (1997, 

1999), Lima discute a questão da dualidade aplicação-interdisciplinaridade, aludindo 

a possíveis equívocos na identificação dessas modalidades. Apesar de a própria 

Pinheiro (1999) caracterizar a Museologia como aplicação da Ciência da Informação, 
                                                 
116 Franja: 1. ornamento que consiste de fios ou tiras pendendo da orla de um tecido desfiado ou 
repicado; 2. qualquer coisa semelhante a esse ornamento; 3. cabelo puxado para a testa, que a 
encobre total ou parcialmente (HOUAISS; VILLAR, 2001). 
117 Vale observar ainda que a expressão “franjas de interferência” é de uso corrente, na nomenclatura 
técnica da área de ótica física, em português, como equivalente da expressão inglesa interference 
fringes. Nos casos didaticamente mais simples, a expressão denomina o padrão de intensidades 
luminosas variáveis formado, num anteparo, pela luz que chega a ele depois de passar por uma 
fenda ou por um obstáculo de dimensões comparáveis a seu comprimento de onda. 
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depois de ter afirmado como interdisciplinar a relação entre essas áreas (PINHEIRO; 

LOUREIRO, 1995), Lima não discute as condições de ocorrência desse equívoco. 

Limita-se a afirmar e reiterar a visão de que a aplicação cria um cenário propício ao 

fenômeno interdisciplinar e de que "uma área de aplicação pode apresentar 

contribuições interdisciplinares” (PINHEIRO, 1999). 

Lima aborda as possibilidades de ocorrência da interdisciplinaridade a 

partir das categorias A) aplicação disciplinar e B) interação interdisciplinar, que 

refletem, respectivamente, as configurações de cooperação e interação em termos 

das quais ela afirma identificar indícios de associação dos conhecimentos das duas 

áreas. A tipologia parece correlata àquela proposta por Japiassu (1976) — 1) 

démarche pluridisciplinar; 2) pesquisa interdisciplinar propriamente dita —, mas Lima 

não adota nem refuta os critérios do autor para diferenciar entre os níveis de sua 

própria categorização. Observa-se também que a afirmação sobre a ocorrência de 

facetas de incorporação entre as tipologias (A) e (B) fica vaga, uma vez que Lima 

não indica qual método possibilita verificar esse aspecto. Tal esclarecimento seria 

valioso, já que esse achado levou a autora a “considerar e consolidar a 

concordância às interpretações dos trabalhos dos autores citados,118 que 

reconhecem o relacionamento entre as duas disciplinas” (p. 5). Essa lacuna está em 

paralelo com o fato de Lima não colocar “sob o foco da discussão a metodologia 

empregada para os resultados por eles obtidos” (p. 5). Porém, numa discussão que 

reivindica caráter epistemológico, essa focalização é necessária, principalmente 

quando, ao falar em concordância com os autores citados, Lima vê-se na 

contingência de relativizar a inserção da Museologia nas Ciências da Informação, ao 

admitir que esse pertencimento é uma "postura que, ainda, não encontra 

concordância no domínio da Museologia, visto que aceitar a proposição poderia 

interferir na sua identidade e espaço que, arduamente, estão sendo conquistados no 

universo do conhecimento" (p. 5). 

Ao tomar como indicação da Museologia o uso do termo museu(s) nos 

textos que analisa, Lima abre caminho para indícios promissores. Porém, na 

abordagem do museu e da biblioteca como objetos fronteiriços — seguindo autores 

citados por Klein (1996) —, corre o risco de fragilizar as correlações que tenta 

                                                 
118 Lima menciona os seguintes: Wersig e Nevelling, 1975 (cf. nota 126); Yuexiao, 1988 (cf. nota 127); 
Smith, 1992; Wersig, 1993; Buckland e Liu, 1995 (History of information science, ARIST, v. 30); 
Pinheiro; Loureiro, 1995; Pinheiro, 1997, 1999. 
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estabelecer, por insistir na identificação daquilo a que chamou “conhecimento 

fronteiriço” — sua tradução para o boundary work de Klein (1996) — com “o 

interdisciplinar” — conhecimento ou práticas típicas dessa modalidade. Esse 

artificialismo terminológico pode levar a inferências equivocadas, a partir de 

coincidências que talvez não tenham consequências consistentes, num nível lógico 

mais apurado. Especificamente, a conexão buscada com a tipologia B parece-nos 

frágil demais para sustentar-se sem relativizações ou particularizações. 

Mostra-se mais promissora a interconexão assinalada entre a proposição 

de Wersig (2003) sobre o trabalho teórico com os interconceitos na Ciência da 

Informação, a noção de interlinguagens em comunidades híbridas — emprestada de 

Klein (1996) — e a ideia de intertextualidade, oriunda de teorizações de Mikhail 

Bakhtin, Julia Kristeva e outros. Nesse contexto, a "compreensão da exposição 

museológica como trabalho interconceitual" é, de fato, uma "formulação apontada 

pelo autor da CI" (p. 6). O texto, porém, não diferencia adequadamente aquilo que é 

sugerido por Wersig daquilo que é agregado por Lima. Com efeito, Lima compõe a 

formulação associada a Wersig com a ideia de identificar, "na materialização da 

prática museográfica a interdisciplinaridade assentada na elaboração do discurso 

museológico, construído à semelhança do modelo da 'intertextualidade'” (p. 6). Esta, 

porém, é uma proposição de Lima, e não de Wersig, que não se refere 

explicitamente à intertextualidade, em seu artigo, e cita as abordagens 

organizacionais interdisciplinares, no trecho em questão (p. 238), apenas no 

contexto de uma ponderação quanto à dificuldade (virtual impossibilidade) de 

encontrar atualmente, nesse âmbito, o tipo de construção transdisciplinar refletida 

em sua proposta referente ao trabalho interconceitual. 

Assim, a formulação apresentada por Lima pode ser entendida como uma 

perspectiva sugerida a ela pela leitura de Wersig. Mas apresentá-la como 

“formulação apontada pelo autor” pode produzir interpretações falaciosas. Mesmo no 

primeiro caso, a conexão com a interdisciplinaridade pretendida por Lima 

necessitaria ser melhor esclarecida, pois vai de encontro ao teor do texto de Wersig, 

transpondo para um contexto mais otimista a ponderação cuidadosa feita pelo autor. 

Desse ponto de vista, a construção de Lima não deveria apenas remeter ao texto de 

Wersig como uma referência supostamente afirmativa. Seria necessário estabelecer 

com o autor um nível mais profundo de diálogo, que possibilitasse compatibilizar as 

divergências que parece haver entre as duas visões. Ainda mais quando a única 
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menção explícita de Wersig (2003) aos museus ocorre num contexto que conjuga 

sua proposta sobre os interconceitos com a afirmação de que tais instituições são 

parte integrante da Ciência da Informação, assim como das estratégias pós-

modernas de apresentação do conhecimento. Se Lima reconhece tal pertencimento 

como não consensual na própria comunidade da Museologia, esse seria mais um 

motivo para aprofundar o diálogo com o autor. 

Lima considera, ainda, que o trabalho na área de Documentação e 

Informação em Museus converge com as ideias de Wersig sobre as estratégias pós-

modernas de apresentação do conhecimento e estabelece mais um contexto no qual 

a aplicação pode ensejar relações interdisciplinares. Em seguida, finaliza a seção 

com a seguinte pergunta: 

 
Não estaria presente, indicações 1, 2 e 3, a percepção de um ‘tempo’ 
movimentando mudanças no quadro das relações do conhecimento, que se 
daria, nesse caso, no ambiente da aplicação -- da Ciência da Informação na 
área Museologia; dando passagem para o estado interdisciplinar, 
caracterizando a contribuição mencionada por Pinheiro? (LIMA, 2008, p. 6) 

 

Observa-se o seguinte recurso argumentativo: a partir dos indícios 

apresentados, Lima faz apelo a que o leitor conclua por um “sim” que ela própria não 

explicita, mas está presente em vários aspectos de seu discurso. As questões 

levantadas em nossa análise fazem ver, porém, não ser algo óbvio a concordância a 

que a autora convida. Isso intensifica o contraste entre a linha argumentativa 

apoiada numa pergunta sugestiva e a referência à “verificabilidade científica” (p. 2) 

feita no início da comunicação. Ademais, a pergunta da autora suscita outras: quais 

seriam os indícios de que existe a reciprocidade que Lima reconhece ser 

característica das relações interdisciplinares? Como se caracterizariam as 

contrapartidas teórico-metodológicas na interação da Museologia com a Ciência da 

Informação? 

Enquanto as partes iniciais da comunicação concentram 50 das 77 

ocorrências dos termos ligados à interdisciplinaridade, a seção correspondente à 

segunda “feição” abordada por Lima apresenta apenas três ocorrências. Ainda 

assim, a discussão merece alguns comentários, uma vez que o subtítulo que a 

apresenta remete ao compartilhamento de práticas. 

São focalizados aspectos do trabalho museológico e da atividade de 

organismos internacionais representativos da área, com destaque para questões, 
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procedimentos e métodos ligados à documentação e à informação. Lima menciona a 

interdisciplinaridade no tocante ao delineamento do agente social de suas práticas 

típicas. Considera esse aspecto favorecido pelo contexto colaborativo reinante na 

atividade dos museus, especialmente no trabalho dos documentalistas de museu, 

ligados à disciplina Informação Museológica — Museum Documentation, no exterior. 

As noções de comunidade híbrida e interlinguagens voltam a ser mencionadas, em 

associação à prática conjunta entre os campos da Museologia e da Ciência da 

Informação. A discussão, porém, explicita contribuições conceituais e metodológicas 

desta área para aquela, mas não parece caracterizar uma situação de reciprocidade. 

É nesse contexto que a autora novamente lança para o leitor (entre parênteses) a 

seguinte pergunta sugestiva: “não estaria, aqui, mais um sinal para encaminhar ao 

cruzamento de fronteiras, às interações interdisciplinares?” (p. 8). 

Outra pergunta desse tipo figura no final da seção, depois de uma 

descrição das atividades ligadas ao Comitê Internacional de Documentação 

(CIDOC) do Conselho Internacional de Museus (ICOM): 

 
não estaria ocorrendo entre os campos (que participam e assistem...) o 
exemplo conceitual e prático do efetivo exercício da “ação consertada” [sic] 
(JAPIASSU, p. 89), construção e situação que a visão dos estudos 
epistemológicos credita à natureza da formação interdisciplinar? (LIMA, 
2008, p. 11) 

 

A reciprocidade seria de abordagem necessária, na seção, para que o 

compartilhamento de práticas fosse discutido de forma adequada à modalidade 

interdisciplinar. Estabelecer critérios para verificar a reciprocidade outorgaria maior 

consistência à perspectiva defendida. Entretanto, mesmo reconhecendo-a como 

algo que “se preconiza que deva ocorrer nos processos interdisciplinares” (p. 2), 

Lima não chega a destacar quais são as práticas típicas da Museologia que 

produzem efeitos metodológicos significativos na Ciência da Informação. Parece 

limitar-se a assinalar aspectos metodológicos ligados à Ciência da Informação que 

estão presentes nas práticas da Museologia. Os indícios que a autora apresenta não 

caracterizam um compartilhamento com a reciprocidade que estabeleceria a via de 

mão dupla preconizada para as relações interdisciplinares. Indicam, isso sim, a 

adoção unidirecional de métodos de uma área pela outra. 

Do ponto de vista dos critérios discutidos por Japiassu (1976), o contexto 

focalizado não diferencia adequadamente as relações descritas daquelas típicas da 
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multidisciplinaridade. Tende mais a reforçar a ideia de aplicação do que a constituir a 

interdisciplinaridade como modalidade preferencial. Ainda que as descrições 

apresentadas sejam sugestivas de relações profícuas entre as duas áreas, não se 

mostram suficientes para abonar uma conclusão inequívoca de que se trate de 

relações interdisciplinares, num sentido epistemologicamente criterioso. Desse 

modo, somos levados a questionar quais são os fundamentos da convicção 

percebida nas entrelinhas do discurso de Lima e qual seria, em contraponto, a 

dificuldade de transformá-los em critérios e resultados mais objetivamente 

comunicáveis a seu interlocutor. O estabelecimento de critérios compatíveis com 

esse padrão de comunicação contribuiria para valorizar os indícios levantados, 

alçando seu potencial sugestivo a um patamar no qual o compartilhamento da 

convicção eventualmente formada seria apoiado em bases bem mais consistentes. 

Ao abordar a conexão na academia como terceira “feição” que discute, 

Lima aponta o Mestrado em Administração de Centros Culturais da UNIRIO, criado 

em 1988, como “exercício pioneiro em âmbito acadêmico (Brasil) para desenhar o 

caminho interdisciplinar, em nível de pós-graduação entre Museologia e Ciência da 

Informação (ainda, Biblioteconomia e Arquivologia)”, afirmando também que “desde 

a fundação caracterizou-se pela interdisciplinaridade” (p. 11). 

Lima também destaca a presença na UNIRIO de três áreas interlocutoras 

da Ciência da Informação — Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia. 

Certamente, há iniciativas promissoras desenvolvidas nesse cenário, no que refere à 

exploração das relações entre as áreas presentes, proporcionando, conforme 

assinala a autora, "campo fértil para atividades integradas" (p. 11). No entanto, 

lembrando o alerta de Japiassu (2006) sobre a capacidade de coabitar sem interagir, 

é necessário ponderar que a proximidade e as condições favoráveis aí verificadas 

não garantem, por si sós, relações de caráter interdisciplinar. 

A descrição do contexto relacionado à pós-graduação é encerrada com 

mais uma pergunta sugestiva, entre parênteses, com os termos do subtítulo da 

comunicação: "aplicação disciplinar ou interdisciplinaridade...?" (p. 11). A cada nova 

ocorrência, essa forma de expressão reforça a indicação de que a autora parece 

dispor muito mais de indícios sugestivos sobre condições propícias à 

interdisciplinaridade do que verificar a aplicação de critérios epistemológicos 

consistentes. 
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Lima também aborda o trabalho realizado na graduação da UNIRIO, em 

meados da década de 1990, com vistas a criar condições para práticas 

interdisciplinares, por um grupo que trabalhou pela implantação de disciplinas de 

Ciência da Informação na grade curricular de Museologia e pela realização de 

concursos para docentes efetivos, em áreas/disciplinas de Ciência da Informação. A 

autora relata o êxito desse esforço, mas não dá mostras de que se tenha realizado 

uma avaliação epistemologicamente criteriosa das relações produzidas. Nesse 

sentido, vale lembrar o registro de Pinheiro (1999) sobre a dificuldade em cumprir o 

requisito da interdisciplinaridade nos estudos de Ciência da Informação e Linguística 

como motivação para descontinuar a colaboração de um especialista desta área no 

mestrado da UFRJ-IBICT, no início da década de 1980. 

Em vista de situações assim, é necessário perscrutar a consistência da 

relação entre as ações de caráter político e o discurso teórico. Ao conectar a criação 

de disciplinas na graduação em Museologia da UNIRIO e as interfaces com a 

Ciência da Informação, Lima agrega o seguinte esclarecimento sobre essa noção: 

 
a “interface” é o local “freqüentemente cruzado em ambas as direções”, sua 
“exata localização é obscura” e “essa passagem é assinalada mais pelas 
mudanças na linguagem e abordagem do que pela aguda demarcação de 
conteúdo” (KLEIN, p. 6); ... (LIMA, 2008, p. 11-12) 

 

No texto-fonte da citação, entretanto, o sentido e o contexto são mais 

específicos: como parte de uma discussão sobre a força das disciplinas nas 

construções ditas interdisciplinares, Klein propõe a citação literal de um trecho, 

referente à área de Física, de um relatório elaborado em 1986, por um grupo de 

consultores americanos. 

 
A interface entre a física e a química foi cruzada tantas vezes, em 
ambas as direções, que sua localização exata é algo obscuro. A 
passagem é assinalada mais por mudanças graduais de linguagem e 
abordagem do que por qualquer demarcação estrita de conteúdo. Ela 
tem sido fonte de avanços contínuos, em termos de conceitos e aplicações, 
em toda a ciência das moléculas e átomos, superfícies e interfaces, fluidos 
e sólidos. A despeito disso, o grau de interação colaborativa direta entre 
físicos e químicos nos Estados Unidos, especialmente nas universidades, 
permaneceu surpreendentemente limitado. Recentemente foi que essas 
relações começaram a ampliar-se, principalmente na região de 
superposição interdisciplinar. (Scientific interfaces and technological 
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applications, 1986, p. 53 119 apud KLEIN, 1996, p. 6, nossa tradução, nosso 
destaque) 120 

 

Verifica-se que o trecho de Lima constitui um misto parafrásico-literal cuja 

estrutura desloca uma observação particular, sobre o cruzamento de fronteiras na 

relação entre Física e Química, para um âmbito supostamente geral, com aparência 

de afirmação de caráter teórico amplo sobre o conceito de interface. O uso dessa 

observação referente a outras áreas exigiria um trabalho de adaptação, que 

propiciaria a construção das analogias possíveis entre as relações válidas para um e 

outro par de áreas, considerando as potencialidades e limitações que toda analogia 

apresenta. Na falta desse trabalho, a “tradução” operada produz um efeito de 

generalização que oferece uma sustentação frágil à visão posta em foco a seguir, 

quando a justaposição de ideias feita por Lima oferece ao leitor a sugestão de que a 

equivalência entre os sistemas de documentação museológica e de recuperação da 

informação, de um lado e de outro, estabeleceria uma interface, de acordo com o 

suposto conceito oriundo de Klein. Para compor adequadamente o argumento, com 

base nessa ideia, seria necessário estabelecer uma analogia consistente entre a 

situação analisada e aquela assinalada, no relatório original, entre a Física e a 

Química na década em tela. Neste caso, além da histórica proximidade entre essas 

duas áreas da ciência básica, as pesquisas em química quântica e o 

desenvolvimento de materiais ligados à nanotecnologia, por exemplo, constituíram, 

certamente, espaços de interface tais como os indicados pelos consultores. 

A adesão de Lima à noção de interface contrasta com a resistência a 

essa noção manifestada por Loureiro, J., Loureiro, M. e Silva (2008) destacada na 

análise anterior. Observam-se também, nos parágrafos subsequentes (cf. p. 12), 

com referência a projetos de pesquisa destacados por Lima, algumas menções da 

autora à Comunicação, tanto como área do conhecimento tradicionalmente enfocada 

em relação às questões de informação quanto como área de formação 

                                                 
119 NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Physics through the 1990’s. Scientific interfaces and 
technological applications. Washington, D.C.: National Academy Press, 1986. 
120 The interface between physics and chemistry has been crossed so often in both directions that its 
exact location is obscure; its passage is signaled more by gradual changes in language and approach 
than by any sharp demarcation in content. It has been a source of continual advances in concept and 
application all across the science of molecules and atoms, surfaces and interfaces, and fluids and 
solids. Yet, in spite of this, the degree of direct, collaborative interaction between physicists and 
chemists in the United States, especially at universities, has remained surprisingly limited. These 
relationships have recently begun to grow, especially in the region of interdisciplinary overlap. 
(Scientific interfaces and technological applications, 1986, p. 53 apud KLEIN, 1996, p. 6) 
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complementar de alguns integrantes das equipes de pesquisa. Essas menções 

parecem-nos reiterar a importância de estabelecer-se uma discussão teórica entre 

os grupos ligados à Museologia e à Comunicação identificados nesta tese, a 

propósito da noção de interface e de outros aspectos mais diretamente relacionados 

às interações dessas áreas, entre si e com a Ciência da Informação. 

A presença de museólogos com formação complementar em Ciência da 

Informação ou em Comunicação nesses projetos assinala o potencial de diálogo 

entre as áreas. Mas nos parece também importante considerar que a inexistência de 

doutorado em Museologia no Brasil, até recentemente, direcionava profissionais 

dessa área com perfil acadêmico a buscar qualificação em outras áreas nas quais 

fosse possível desenvolver pesquisas com proximidade ou afinidade temática. Isso 

decerto cria a possibilidade de construções que podem vir a se qualificar como 

relações interdisciplinares, mas a evocação dessa categoria deve ser fruto de um 

trabalho no qual o principal fator da chancela seja a consistência teórica na análise 

da ação. 

A breve seção final da comunicação reitera a importância da atenção a 

esse princípio. Com base nos aportes decorrentes da discussão das “feições” 1, 2 e 

3, a autora formula as seguintes perguntas: 

 

não se estará processando, nesse espaço “permeável” (KLEIN, 1996, p. 38-
39), zona comum entre Museologia e Ciência da Informação a contribuição 
sedimentada na adequação de novas práticas interpretativas entre os dois 
domínios especializados, realçada por outro modelo de desenvolvimento do 
conhecimento, conforme prescreve a interdisciplinaridade? 

Isto é, estará encaminhando-se para o exercício da reflexão e da ação 
consertada [sic] consoante o processo que, ao promover o cruzamento de 
fronteiras, alimenta as fertilizações nos campos do conhecimento? (LIMA, 
2008, p. 12) 

 

A comunicação é encerrada, portanto, com mais duas perguntas 

sugestivas, reiterando a sinalização da possibilidade focalizada pela autora. É de se 

reconhecer o potencial do cenário de interação descrito para a construção de 

relações interdisciplinares. Porém, essas alusões não constituem, por si, critérios 

consistentes e suficientes para sustentar a pretensão de incluir na categoria 

epistemológica interdisciplinaridade as situações exemplificadas. Em lugar de 

discutir especificamente esse ponto, a autora investe em reiterar a pergunta 

sugestiva sobre se não estaria ocorrendo a interdisciplinaridade. Esse padrão de 

abordagem metodológica produz um resultado que tende ao tautológico: à pergunta 
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de pesquisa sobre a existência de relações interdisciplinares entre Museologia e CI, 

é contraposta uma “pergunta-resposta” sugestiva dessa existência, e não 

propriamente uma resposta que a afirme de modo claro e convincente, com base 

nos indícios e nas evidências apresentados. 

Talvez o padrão discursivo que aqui apontamos reflita o resultado 

possível, no momento. Mas Lima não explicita o reconhecimento dessa limitação. 

Em lugar disso, a menção recorrente da interdisciplinaridade no discurso da autora 

sugere que ela esteja convencida do ponto de vista afirmativo, ainda quando não 

apresente ao leitor evidências mais conclusivas. O apelo reiterado à simpatia do 

leitor parece indicar a conversão desse ponto de vista quase numa “causa”. Na 

defesa desta, entretanto, a autora parece repassar ao leitor a responsabilidade pela 

pergunta que ela mesma deveria responder, dentro das possibilidades e dos 

eventuais limites que marcam qualquer investigação. 

Essas manifestações recursivas assumem o caráter de perguntas 

retóricas, significando um convite ao leitor para acompanhar uma argumentação 

sugestiva de uma possibilidade e a concordar com a perspectiva de afirmação das 

relações interdisciplinares entre as duas áreas em questão. É importante observar 

que falta a essa linha discursiva a consistência do equilíbrio entre as possibilidades 

positiva e negativa que caminham lado a lado: ao se afirmar que essas relações 

podem ser interdisciplinares, deve-se também admitir que elas podem não ser 

interdisciplinares. O que discriminaria uma possibilidade da outra seriam critérios 

teórica e metodologicamente estabelecidos e explicitados ao leitor, como guias para 

uma apreciação autônoma dos resultados. Tal como é apresentado, o discurso da 

autora assume um viés persuasivo, parecendo buscar apenas uma resposta positiva 

da parte do interlocutor, a ser obtida mais por empatia do que pelo poder de 

convencimento de uma argumentação consistente. Não nos parece adequadamente 

contemplada uma perspectiva complementar que consideramos valiosa e mesmo 

fundamental: que o leitor, no exercício legítimo e autônomo da dúvida metódica, opte 

pelo caminho do “não”. 

Desse ponto de vista, a pergunta retórica mostra-se um expediente 

metodológica e epistemologicamente arriscado na discussão sobre 

interdisciplinaridade no âmbito da Ciência da Informação. Aumenta as chances de 

acionar chaves de leitura pouco imparciais, especialmente quando as alusões 

afirmativas ao tema, frequentes na literatura da área, propiciem a produção de 
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aparências de consenso. Nesse contexto, a “pergunta-resposta” contribui para 

estimular reações de senso comum, baseadas em pressupostos, verificados ou não, 

concordâncias prévias e noções tácitas lastreados, todos, numa “naturalidade” 

muitas vezes associada ao tema na área. 

 

Moraes – 2008 

A comunicação “Ciência da Informação e Museologia: diálogos e 

interfaces possíveis” corresponde a parte da pesquisa de mestrado orientada pela 

Profª Dra Lena Vania Ribeiro Pinheiro — assim como a pesquisa do doutorado 

atualmente em curso.121 Moraes estuda a interdisciplinaridade nas Ciências 

Humanas e Sociais, enfatizando as interfaces possíveis entre Ciência da Informação 

e Museologia, a fim de identificar “em que disciplinas ou subáreas ocorre diálogo 

científico entre ambas as áreas” (p. 1). A abordagem é fundamentada numa 

discussão sobre as consequências da fragmentação do conhecimento e em 

conceitos relacionados ao estudo do fenômeno interdisciplinar, alcançando inclusive 

a transdisciplinaridade — a comunicação pertence à faixa TRANS 10+. 

Considerando a interdisciplinaridade um traço constitutivo da Ciência da Informação 

e da Museologia, a autora busca percebê-la e pesquisá-la de diferentes ângulos, 

ligados ao olhar de cada área. Nessa perspectiva, identifica diálogos entre essas 

áreas tanto na literatura quanto no cotidiano de ações desenvolvidas pelos museus. 

As referências à interação entre áreas do conhecimento no contexto do 

museu começam pela afirmação de que “a necessidade de conhecimentos e visões 

inter e transdisciplinares perpassando todos os projetos e ações que envolvem as 

exposições revela a complexidade de tal processo” (p. 2). Esse ponto de vista é logo 

reiterado, com a declaração de que “prática e conhecimento teórico sobre 

exposições museológicas exigem esforços inter e transdisciplinares” (p. 2), e 

complementado com a ponderação sobre que, seja “sob forma de aplicações e/ou 

verdadeiras contribuições epistemológicas interdisciplinares entre campos do 

conhecimento, as exposições reclamam pluralidade e transversalidade” (p. 2). 

Nessas citações, percebe-se a pletora terminológica que é apresentada, desde o 

início da comunicação, de uma forma na qual parecem tomadas por autoevidentes a 

                                                 
121 Conforme o currículo Lattes de Júlia Nolasco Leitão de Moraes. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4755033J7>. Acesso em: 30 abr. 2011. 
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aplicabilidade e os significados dos conceitos centrais envolvidos, bem como as 

articulações existentes entre eles. 

Sem uma discussão anterior que precise esses aspectos, passa a haver 

um risco de inversão de lógica na condução da pesquisa que assinalamos para a 

comunicação de Lima. A possibilidade vê-se reforçada quando a autora afirma 

analisar as exposições museológicas 

 
considerando as relações inter e transdisciplinares ao longo do processo 
comunicacional e informacional, a fim de identificar as áreas de 
conhecimento e os atores (profissionais) envolvidos nas suas etapas, da 
concepção à transferência de informação. (MORAES, 2008, p. 2) 

 

Nessa construção discursiva, a qualificação das relações como 

interdisciplinares e transdisciplinares funciona como antecedente lógico da 

identificação das áreas e dos atores envolvidos nas etapas do processo 

comunicacional e informacional. Metodologicamente, a operacionalização dessa 

qualificação exige a existência e a aplicação de critérios que deem sentido prático à 

consideração. A observância dessa lógica é que constituirá a consideração 

apresentada em pressuposto, a ser eventualmente refutado. Do contrário, ela 

poderá assumir o papel de presunção. Essa figura pode acompanhar a constituição 

de um pressuposto, mas se houver uma substituição, isso acarretará risco de o 

debate estagnar-se, pois será mais difícil que alcance a etapa de produção, análise 

e eventual confronto de indícios e evidências. Por isso, é importante averiguar com 

atenção como evolui a argumentação construída ao longo da comunicação. 

À semelhança apontada entre a Ciência da Informação e a Museologia, 

no tocante à interdisciplinaridade como característica fundamental, Moraes agrega 

uma diferenciação relacionada à atenção mais expressiva que o assunto recebe na 

primeira área, desde a década de 1960, como tema de pesquisa. Como uma das 

raras contribuições, no âmbito brasileiro, é apresentada a tese de Lima122 — autora 

da comunicação anteriormente analisada —, que “procurou explicitar as relações 

interdisciplinares que ocorrem na Museologia e na Ciência da Informação e as 

fertilizações interdisciplinares decorrentes” (p. 3). 

A fundamentação teórica apresentada aborda aspectos conceituais e 

históricos ligados à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade — concentrando as 
                                                 
122 LIMA, Diana Farjalla Correia. Ciência da Informação, Museologia e fertilização interdisciplinar: 
informação em Arte, um novo campo do saber. 2003. 358 f. Tese (Doutorado em Ciência da 
Informação) – IBICT-ECO/UFRJ, Rio de Janeiro, 2003. 
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restantes 13 ocorrências do termo no corpo do texto. Com Pinheiro (2006a), Moraes 

destaca a rede de conceitos correlatos à interdisciplinaridade e o diálogo com as 

noções de circularidade (boucle), dialógica e hologramática (Morin), sistema (Morin, 

Japiassu), consiliência (Whewell). Klein (1996) é chamada a destacar a importância 

de considerar as tensões produtivas compartilhadas com a disciplinaridade e Lima123 

e Japiassu (1976), a reiterar a perspectiva de reação e reorganização instaurada 

pela interdisciplinaridade, contra os excessos, as limitações e as consequências da 

especialização disciplinar. Moraes também menciona as duas categorias propostas 

pelo filósofo — linear (ou cruzada) e estrutural —, mas não explicita como critérios a 

comparação e o julgamento que o autor recomenda observar na integração de 

empréstimos entre disciplinas. 

Moraes também aborda a transdisciplinaridade, destacando que Japiassu 

(2006) considera-a um sonho legítimo, face à complexidade dos problemas 

contemporâneos. Aponta a importância dessa modalidade em sua pesquisa, pela 

complementaridade conceitual e pela abertura de visão que significa, em relação ao 

interdisciplinar, na perspectiva de uma compreensão transcultural, transreligiosa, 

transpolítica e transnacional do mundo, buscando abordar o que está entre as 

disciplinas, através e além delas. Assim, considera que a lógica a reger o 

transdisciplinar aproxima-se da "relação ideal da Museologia com o Real através do 

estabelecimento de conexões diversas" (p. 7) na medida em que prevê abordar os 

objetos, conforme aponta Japiassu (2006), num movimento dialético-retroativo entre 

os níveis local e global.  

A autora articula reiteradamente a noção de interdisciplinaridade — e 

mesmo transdisciplinaridade — à de ação,124 especialmente destacadas nas 

referências ao pensamento de Japiassu (1976, 2006) e à tese de Lima.125 Nesse 

contexto teórico, Moraes considera que o interdisciplinar e o transdisciplinar 

 
tornam-se uma espécie de metodologia e estratégia de ação para as 
práticas em curso nos museus e nas exposições, que apresentam e 
desenvolvem seus movimentos a partir de fragmentos e recortes do Real, 
possíveis objetos de estudo para a Museologia. (MORAES, 2008, p. 7) 

 

                                                 
123 LIMA, 2003, op. cit. 
124 Verificam-se 7 ocorrências desse termo (sendo uma da variante no plural), que se conectam a 
menções à “prática” encontradas na introdução (uma) e na próxima seção do artigo (três). 
125 LIMA, 2003, op. cit. 
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Ainda que a articulação em tela seja reconhecida, no caso da 

interdisciplinaridade (JAPIASSU, 1976; FAZENDA, 2007/1991), e admitida com 

parcimônia no caso da transdisciplinaridade (NICOLESCU, 2006), Moraes não 

discute como, especificamente, essa visão seria traduzida para o âmbito das 

práticas museológicas, conforme seria pertinente numa abordagem metodológica. 

Uma questão a ponderar é a seguinte: o texto de Moraes evidencia que ainda 

persistem lacunas no tocante a diretrizes metodológicas claras para a identificação e 

o aprimoramento de situações relativas à perspectiva interdisciplinar. Assim sendo, 

que papel metodológico consistente poderia decorrer de uma perspectiva ainda mais 

ampla, tal como a transdisciplinar? Pareceria mais adequado alcançar maior 

consistência no âmbito da interdisciplinaridade antes de pretender incorporar 

diretrizes decorrentes da transdisciplinaridade. A opção por uma abordagem distinta 

dessa certamente mereceria uma discussão que a explicasse e justificasse. 

Na terceira seção da comunicação, Moraes volta a destacar a presença 

recorrente da noção de interdisciplinaridade na produção teórica da Ciência da 

Informação, conforme as três fases histórico-evolutivas da área apontadas por 

Pinheiro (2005). Na Museologia, em contraste, é exígua a literatura específica e 

mesmo importantes organismos da área abordaram-no de modo indireto, ao 

tematizar as relações com Arte, Memória, Filosofia e História. É importante perceber 

que Moraes aponta essas abordagens como indiretas pelo fato de seus promotores 

não explicitarem o termo interdisciplinaridade. Porém, esse cuidado em associar o 

uso do termo a discussões mais específicas não é observado pela autora, de modo 

igualmente estrito, em outras partes do texto. Esse mesmo trecho exibe — a ladear 

outros exemplos anteriormente destacados — a afirmação de a interdisciplinaridade 

ser “reconhecida como traço constituinte” da Museologia, conquanto a autora admita 

que “a discussão acerca do caráter interdisciplinar e suas consequências para a 

estruturação da área não é recorrente” (p. 8). Nesse contexto, seria importante 

relativizar a afirmação do reconhecimento aludido, qualificando-o com maior 

precisão, de modo a garantir que possa assumir, de modo consistente, a dimensão 

que lhe cabe, seja a de opinião unânime, majoritária ou minoritária. 

Conforme admite Moraes, “raras são as contribuições que tiveram como 

base estudos epistemológicos específicos sobre interdisciplinaridade” (p. 8). As 

questões levantadas geralmente emergem “da prática e das reflexões que surgem 

dos diferentes profissionais que coabitam os museus e acabam introduzindo ou 
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influenciando as discussões em nível teórico” (p. 8). Nesse contexto, parece-nos 

importante garantir que as demandas de origem pragmática encontrem condições de 

elaboração teórica capazes de potencializar seus aspectos promissores e evitar o 

risco de valorização excessiva de conexões e conclusões equívocas. 

Moraes busca um caminho de articulação com a Ciência da Informação, 

citando o comentário de Saracevic (1999) sobre que, mesmo desiguais, as 

contribuições de diversas áreas profissionais aos problemas informacionais foram 

relevantes para o fortalecimento do caráter interdisciplinar daquela área. No caso da 

relação entre Ciência da Informação e Museologia, a autora menciona discussões 

promovidas por organismos internacionais e alude, no âmbito brasileiro, aos estudos 

sobre aspectos comuns desenvolvidos no IBICT e na UNIRIO, assim como a grupos 

de pesquisa do CNPq e ao espaço conquistado no ENANCIB, em 2007, com 

sessões paralelas sobre Museologia e Patrimônio. Assim, avalia que, “pelo menos 

no âmbito de pós-graduações e pesquisa, Museologia e Ciência da Informação vêm 

estabelecendo diálogos” (p. 8). A menção aos diálogos figura não apenas no título e 

no objetivo da comunicação, mas também em dois pontos do referencial teórico: na 

alusão à interdisciplinaridade estrutural (JAPIASSU, 1976) e na referência à 

interação fecunda que a transdisciplinaridade significa instaurar entre ciências 

naturais, ciências humanas e filosofia. Nesses pontos, o termo diálogo indica 

interações mais profundas entre áreas. Entretanto, a menção a Saracevic, com seu 

teor conciliatório no tocante à assimetria global das contribuições constitutivas da 

Ciência da Informação, parece assinalar uma dificuldade em explicitar aportes 

oriundos da Museologia que sejam suficientemente intensos a ponto de dispensar tal 

ponderação relativizadora. Esse indício remete a outra assimetria, essa de caráter 

específico, referente à possibilidade de as contribuições da Ciência da Informação 

para a Museologia serem mais expressivas, nas relações entre as duas áreas. A 

comunicação de Moraes parece abonar esse ponto de vista, ao não caracterizar tais 

relações como envolvendo trocas teórico-metodológicas simétricas. Sendo assim, 

essas relações não constituiriam, de fato, um diálogo, tal como foi caracterizado há 

pouco. Esses aspectos contrapõe-se à pretensão de inserir as interações no 

domínio interdisciplinar — e ainda mais no transdisciplinar —, reforçando outras 

possibilidades interpretativas, ligadas à perspectiva multidisciplinar ou de aplicação. 

Para o termo interface, também presente no título e no resumo, as 7 

ocorrências verificadas nas páginas finais da comunicação superam 
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progressivamente as menções à própria interdisciplinaridade, na seção intitulada 

“Ciência da Informação, Museologia e interdisciplinaridade”. A clara incorporação do 

termo interface pela autora dá-se de modo aparentemente alheio à recusa 

explicitada na comunicação dos museólogos Loureiro, J., Loureiro, M. e Silva e ao 

possível conflito conceitual com Brambilla e Stumpf. Tampouco aqui, o uso do termo 

envolve uma discussão que precise o significado e os critérios de aplicação, assim 

como apontado no caso de interdisciplinaridade e diálogos. A presença desses 

vários termos gera dúvida sobre a especificidade de cada qual e a relação entre 

eles, tornando seu uso potencialmente ambíguo. Isso se mostra especialmente 

prejudicial quando o objetivo declarado volta-se à identificação de disciplinas e 

subáreas nas quais “ocorre diálogo científico entre ambas as áreas”, podendo 

contribuir para seu não cumprimento. 

Moraes cita diversos autores da Ciência da Informação que apontariam 

relações interdisciplinares com a Museologia, considerando que se juntam aos 

profissionais de museus no estudo das interfaces entre as duas áreas. Porém, a 

autora parece aplicar a expressão “relações interdisciplinares” num sentido geral, 

que equivale a relações entre áreas do conhecimento, uma vez que não é 

explicitada nenhuma variante do termo interdisciplinaridade nas menções feitas a 

Wersig e Nevelling (1975),126 Wersig (1993), Yuexiao127 ou Buckland e Liu128 — os 

quais apontam os museus como áreas de aplicação especializada. Também ao citar 

o artigo de Linda Smith (1992), Moraes fala na identificação de relações 

interdisciplinares, mas não menciona aspectos para os quais Smith chama a 

atenção do leitor, tais como a assimetria entre empréstimos e contribuições, ou a 

necessidade de aprofundar os estudos sobre o tema, em vista do contraste entre o 

que se afirma e o que se consegue mostrar, no tocante à interdisciplinaridade. 

Assim, a visão daquela autora é apresentada sem maior equilíbrio entre os matizes 

de afirmação e questionamento. 

A seguir, Moraes registra a indicação das disciplinas/subáreas 

Necessidades e usos da informação e Representação da informação, por Pinheiro, 

como interfaces entre Ciência da Informação e Museologia, a qual “pode se 

                                                 
126 WERSIG, G.; NEVELLING, U. The phenomena of interest to Information Science. Journal of the 
Institute of Information Scientist, London, v. 9, n. 4, p. 54-68, 1975. 
127 YUEXIAO, Zhang. Definitions and sciences of information. Processing & Management, Oxford, v. 
24, n. 4, p. 479-491, 1988. 
128 Moraes não registra a referência do artigo de Buckland e Liu — de 1995 —, citado indiretamente. 
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constituir, por vezes, como área de aplicação” (p. 10). No artigo de Pinheiro (2006a), 

porém, o termo interface não é associado diretamente à Museologia, que aparece 

entre as “Áreas interdisciplinares” ligadas às subáreas/disciplinas da Ciência da 

Informação (quadro às páginas 136-137). Além disso, a menção ao termo aplicação 

dá-se apenas quando o item "Informação em museus" figura entre as “Aplicações de 

informação” (p. 135), ao ser apresentada uma proposta de categorização de 

disciplinas da Ciência da Informação. Assim, de um lado, Pinheiro (2006a) apenas 

remete o “exercício interdisciplinar”, de modo global, a conceitos, princípios, 

construtos, leis, metodologias e teorias. De outro lado, Moraes não discute os 

contextos e as circunstâncias nos quais se manifesta, em vez do interdisciplinar, o 

eventual caráter de aplicação que Pinheiro aponta no quadro recém mencionado. O 

perfil algo vago do relato dessa abordagem dificulta um entendimento mais claro dos 

resultados que Moraes apresenta, no tocante ao significado atribuído à 

“proximidade” e aos “pontos comuns” que ela indica existirem nas relações 

disciplinares envolvendo Museologia e Ciência da Informação, dentre outras áreas. 

As últimas menções às interfaces acompanham referências às relações 

com disciplinas de documentação e informação científica e com outros campos do 

conhecimento. Tais atividades parecem convergir com outras, que, no âmbito da 

pesquisa e da pós-graduação (p. 8), remeteram ao estabelecimento de diálogos. 

Porém, não é esclarecido se a menção às interfaces de fato significa alguma 

diferenciação ou se o termo anterior seria novamente adequado no contexto atual. 

No parágrafo final, Moraes menciona o levantamento, em sua pesquisa 

de mestrado, de contribuições à Museologia envolvendo “grande parte das ações 

que acontecem num museu” (p. 11), relacionadas à concepção e à montagem de 

exposições. No caso da Ciência da Informação, os exemplos citados destacam a 

representação da informação, os vocabulários controlados, a divulgação científica, 

os estudos de usuário, a transferência da informação e as novas tecnologias de 

informação e comunicação. A afirmação de que as contribuições ocorrem “seja por 

intermédio das aplicações ou por verdadeiros diálogos científicos” (p. 11) reitera uma 

anterior, referente a que “sob forma de aplicações e/ou verdadeiras contribuições 

epistemológicas interdisciplinares entre campos do conhecimento, as exposições 

reclamam pluralidade e transversalidade” (p. 2). O paralelismo entre as afirmações 

leva-nos a indagar o que qualificaria as contribuições da Ciência da Informação 

como aplicações ou como verdadeiros diálogos científicos, correspondentes a 
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contribuições epistemológicas interdisciplinares. Nesse último caso, seria necessário 

também apontar as contribuições da Museologia à Ciência da Informação, para 

caracterizar a reciprocidade que um diálogo envolve e o conceito de 

interdisciplinaridade exige, numa perspectiva epistemologicamente respaldada. 

Tal indagação, referente à consistência epistemológico-metodológica da 

pesquisa, é sugerida pela indicação, feita no resumo da comunicação, de que nela 

se identificam “diálogos entre Ciência da Informação e Museologia presentes na 

literatura e no cotidiano de ações desenvolvidas pelos museus” (p. 1). Para entender 

o que significa e como é tratado esse compromisso com o leitor, é necessário 

conhecer o significado que a autora atribui ao termo diálogo. Porém, a inconstância 

terminológica verificada ao longo do texto torna vaga essa noção, dificultando uma 

compreensão mais clara a esse respeito. 

 

6.4  Abordagens teóricas e empíricas voltadas para a 

       transdisciplinaridade 

O QUADRO 18 apresenta as quatro comunicações, de 2003 e 2008, que 

abordam a transdisciplinaridade de forma mais direta em todo o período estudado do 

ENANCIB. Apresentam frequências de ocorrências de termos INTER variando de 12 

a 68, com total igual a 123 e média igual a 30,8, um pouco abaixo da média por 

artigo da área de História e Epistemologia (38,6). Quanto aos termos TRANS, as 

frequências vão de 7 a 51, com total igual a 111 e média igual a 27,8. A rara 

inversão observada em duas das comunicações, que apresentam frequências 

TRANS maiores que as INTER, indicando foco principal na transdisciplinaridade, 

motiva um interesse especial por esse subconjunto de comunicações. 

É importante observar que três dessas quatro comunicações foram 

apresentadas no V ENANCIB, ocorrido na UFMG, em 2003, com o tema 

“Informação, conhecimento e transdisciplinaridade: desafios do milênio”. O primeiro 

par de títulos está associado ao nome de Maria Nélida González de Gómez e resulta 

de uma pesquisa financiada pelo CNPq. O segundo par de títulos está associado ao 

nome de Lucinéia Maria Bicalho, que apresentou, em 2008, resultados parciais de 

sua pesquisa de doutorado, orientada pela Profa Dra Marlene de Oliveira, num 

trabalho que parece se articular e agregar resultados empíricos às reflexões teóricas 

apresentadas na comunicação de 2003. 
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QUADRO 18 

Abordagens teóricas e empíricas voltadas para a transdisciplinaridade (faixa INTER 10+) 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2003 
ENAN136 

[GT1] 
Os vínculos e os conhecimentos: pensando o sujeito da pesquisa trans-disciplinar 
Maria Nélida González de Gómez (IBICT/MCT) 

12 37 

2003 
ENAN135 

[GT1] 

Quem é o sujeito da pesquisa inter e transdisciplinar: buscando desenvolver um modelo de 
análise 
Maria Nélida González de Gómez (IBICT/MCT); Priscilla Arigoni Coelho, Graziela Duarte 
Beltrami, Tamas Ribeiro Coelho de Souza, Vanessa Zampier Marques [estudantes: 
Iniciação Científica e apoio técnico] 

16 7 

2003 
ENAN134 

[GT1] 
Transdisciplinaridade na Ciência da Informação 
Lucinéia Maria Bicalho (IEAT/UFMG); Mônica Erichsen Nassif Borges (ECI/UFMG) 

27 51 

2008 
2095 
[GT1] 

As relações inter-disciplinares e a Ciência da Informação 
Lucinéia Bicalho, Marlene de Oliveira (PPGCI/UFMG) 

68 16 

Ocorrências TRANS nos campos referenciais: ENAN136, ENAN134 (título, resumo); ENAN 135 (título). 
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González de Gómez – 2003 

Na comunicação “Os vínculos e os conhecimentos: pensando o sujeito da 

pesquisa trans-disciplinar”,129 González de Gómez reúne reflexões sobre a 

comunicação da informação em projetos de pesquisa que teriam caráter 

transdisciplinar devido ao esforço de superar a segmentação e a desvalorização do 

conhecimento decorrentes do racionalismo linear, da especialização excessiva e da 

elitização acadêmica. Considera que, apesar do regime fragmentário de produção e 

distribuição do conhecimento privilegiado no modelo civilizatório latinoamericano, a 

abordagem proposta ganha espaço diante do processo histórico que envolveu, ao 

longo do século 20, a incorporação integrativa da ciência a projetos estratégicos 

nacionais, abordagens industriais voltadas à inovação (p. ex. pesquisas por missão) 

e os importantes congressos e conferências internacionais promovidos pela OCDE, 

pela UNESCO e por outros organismos de destaque. Trata-se do processo que pôs 

em evidência a interdisciplinaridade e teria alçado a pesquisa transdisciplinar, nos 

anos 1990, a uma condição de importância ou, pelo menos, de inevitabilidade. 

Para além das teorizações foucaultianas e kuhnianas sobre disciplina e 

matriz disciplinar, González de Gómez busca em autores tais como Dogan,130 Klein 

e Morin proposições sobre fronteiras fluidas, contornos difusos e uma visão dialética 

da produção de especialidades, articulando divisão, especialização e novas formas 

de agregação, hibridismo e convergência. A autora destaca as participações de 

Gibbons e Klein no Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade.131 Esses 

nomes estão associados à posterior Conferência Internacional realizada na Suíça 

(cf. KLEIN, 2001; GIBBONS; NOWOTNY, 2001),132 cujo referencial conceitual é um 

dos subsídios à elaboração dos conceitos de hibridismo, multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade adotados na pesquisa relatada. Convém 

lembrar, entretanto, que a abordagem ligada a essa conferência é criticada por 

Nicolescu (2006), como representante do movimento teórico principal da 

transdisciplinaridade. 

                                                 
129 O uso do hífen é opção da autora e será mantido, nos contextos em que ocorre originalmente. 
130 DOGAN, M. The hybridization of Social Science knowledge. Library Trends, Champaign (Illinois), v. 
45, n. 2, p.296-314, Fall, 1996. 
131 González de Gómez cita a seguinte referência: KUFFER, Christoph. Texto introdutório ao tema da 
Conferencia “Transdisciplinarity: joint problem-solving among science, technology and society”. Swiss 
Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland. 27 Fevereiro – 1º Março 2000. 
www.snf.ch/transdisciplinarity/home.html. 
132 Cf. discussão apresentada no capítulo 3 desta tese. 
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Aprofundar a aliança entre Epistemologia Social e Ciência da Informação 

é o caminho apontado pela autora para pensar o sujeito da pesquisa “trans-

disciplinar”. Nesse sentido, a possibilidade de conciliar uma filosofia normativa com 

uma sociologia empírica do conhecimento, apontada por Klein (1994) como 

característica daquela perspectiva epistemológica, é transposta por González de 

Gómez à reflexão sobre a desarticulação e os conflitos frequentes entre as 

configurações práticas da pesquisa e a rigidez classificatória dos níveis 

administrativos e funcionais do sistema universitário e de ciência e tecnologia. a 

autora considera que a abordagem epistemológica social e comunicativa favoreceria 

os processos de negociação e tradução necessários à busca de convergências, 

facilitando uma melhor ponderação das condições normativas e dos quadros de fins 

e valores, nos contextos de pesquisa complexos e assimétricos frequentes na 

contemporaneidade, tais como redes de relações transversais articulando instâncias 

ou tradições heterogêneas. 

Nesse cenário, a autora propõe-se identificar e interpretar os sintomas e 

os espelhos informacionais da pesquisa “trans-disciplinar”, por meio da análise de 

condições, estratégias e processos pelos quais os sujeitos da pesquisa são 

constituídos, a informação é buscada e recuperada, e o conhecimento é gerado, em 

formas transversais de compartilhamento. 

O caráter coletivo do sujeito da transdisciplinaridade é abordado, pela 

autora, em diálogo com autores que discutem as comunidades científicas, conceito 

proposto na virada linguística do pensamento filosófico, em substituição ao sujeito 

racional abstrato e universal que embasa a unidade totalizante do conhecimento 

concebida pela epistemologia normativa. A comunidade de investigadores de 

Peirce133 articula as intersubjetividades atuais a um permanente processo de 

interpretação e aprendizagem. Kuhn e Geertz exploram distintas consequências do 

modelo wittgensteiniano de formas de vida ou jogos de linguagem: respectivamente, 

os conceitos de incomensurabilidade e de subculturas — ou comunidades 

biográficas. A abordagem culturalista requalifica o debate sobre critérios de 

excelência e validade, aproximando o contexto criado por áreas específicas de 

conhecimento daquele estabelecido por outras configurações de intersubjetividades. 

                                                 
133 O conceito de comunidade de investigadores remete a C.S. Peirce, ainda que não seja citado 
nenhum texto do autor. Verificamos não se tratar de Sydney J. Pierce, cujo artigo “Boundary crossing 
in research literatures as a means of interdisciplinary information transfer” figura nas referências. 



 292

Por sua vez, as culturas de evidência, de Collins,134 abarcam os valores e 

compromissos normativos compartilhados por sujeitos coletivos de pesquisa, 

constituindo instâncias de arbitragem e oferecendo mediações entre as estratégias 

singulares de pesquisadores e projetos individuais e as epistemologias 

institucionalizadas nos níveis organizacionais de Ciência e Tecnologia. Mas a autora 

vê, nessa concepção, problemas ligados à ambivalência 

aproximação/distanciamento e ao conflito paradigma/aprendizagem. Já ao tratar da 

comunidade virtual de argumentação, Habermas135 estende a todos os mundos da 

vida as exigências de validade que Peirce atribuía apenas à cientificidade. 

Com base nessas teorizações, a autora aponta, tanto na 

transdisciplinaridade instrumental quanto no projeto transdisciplinar de 

compromissos éticos e políticos, um paradoxo entre a exigência de condições 

mínimas de reciprocidade e transparência comunicacional, pressuposta por 

estruturas transversais de compartilhamento de conhecimentos, e as dificuldades 

que as redes heterológicas impõem à produção de transparência e simetria. 

Na discussão sobre redes, a autora faz uma breve menção a Castells e 

Serres, pretere a teoria do ator-rede, de Latour,136 por não valorizar a questão da 

agência, e elege a abordagem de Wellman,137 que evidencia a heterogeneidade, a 

assimetria, a estratificação e o pertencimento involuntário (opacidade) nos elos de 

uma rede. Aponta a necessidade de o projeto transdisciplinar dar atenção às 

consequências das construções em rede que ele mesmo pressupõe, tais como a 

não garantia de transparência e reciprocidade nas relações, bem como de isonomia 

ou aleatoriedade na distribuição de recursos. Da complexidade de cada programa, 

adviriam ainda outros condicionantes, relacionados tanto às diferenças entre os 

jogos de linguagem de distintas especialidades, teorias ou abordagens quanto aos 

processos de conversão internos à pesquisa, tal como ocorre no trânsito entre os 

jogos de linguagem do tipo narrativo-literário e os empírico-laboratoriais. 

                                                 
134 COLLINS, H. M. The meaning of data: open and closed evidential cultures in the search for 
gravitational waves, American Journal of Sociology, Chicago, v. 104, n. 2, p. 293-337, 1998. 
135 HABERMAS, J. Direito e democracia. Entre faticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, v.1, 1997. 
136 LATOUR, B. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade fora. São Paulo: 
Ed. UNESP, 2000. 
137 WELLMAN, B. Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance. In: 
WELLMAN, Barry; BERKOWITZ, S.D. (Ed.). Social structures: a network approach. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988. p. 19-61. Disponível em: 
<www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications>. Acesso em: 18 set. 2001. 
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Apesar da importância teórica dos conceitos de comunidade e rede, a 

autora faz notar que as representações formalizadas da pesquisa (p. ex. 

regulamentos organizacionais) ainda utilizam, com maior frequência, as categorias 

pesquisador e unidade ou grupo de pesquisa. Essa escolha não é indiferente, uma 

vez que favorece ou constrange a incorporação de figuras de compartilhamento. 

Nessa linha de análise, a autora problematiza as estruturas de avaliação 

constituídas pelas agências universais — CNPq, CAPES, grandes universidades —, 

cujas ações de metaconhecimento envolvem operações de reunião de 

conhecedores e conhecimentos baseadas em procedimentos classificatórios e 

comparativos de demandas e desempenho. Aponta que isso opõe o ideal de uma 

unidade transdisciplinar da ciência ao papel privilegiado de instância unificadora hoje 

assumido pela epistemologia institucional das agências de política e gestão de 

Ciência e Tecnologia, na aferição da cientificidade das realizações singulares da 

pesquisa. Considera, assim, que, “em princípio, a questão da transdisciplinaridade 

estaria presente em todas as instâncias de gestão e política de Ciência e Tecnologia 

e da educação, [mas não ainda de forma] suficientemente tematizada” (p. 17). 

São mencionados dois modelos alternativos: a reconfiguração setorial 

atribuiria à posição-sujeito dos programas um caráter corporativo contingente e 

temporário; a reconfiguração territorial distribuiria atividades de Ciência e Tecnologia 

ainda concentradas em poucos polos regionais, alongando as cadeias de pesquisa e 

incorporando novos sujeitos locais de conhecimento e metaconhecimento. 

A autora considera que, no contexto das postulações paradigmáticas que 

conformam a agenda brasileira da pesquisa, a transdisciplinaridade renova a 

discussão do risco de as agências universais, ao privilegiarem sujeitos modelares de 

produção de conhecimento, reduzirem “as zonas inter- e trans- paradigmáticas onde 

acontecem as modalizações epistemológicas e onde são constantemente reabertas 

as fronteiras de nosso ambiente semântico e informacional” (p. 18). Assim, na 

perspectiva de conquistar novos ângulos de leitura pela reformulação do estoque de 

fontes de informação, González de Gómez vê a transdisciplinaridade como “parte do 

projeto de manter em aberto a definição de quem é o sujeito da pesquisa, 

incorporando-o a uma espiral de aprendizagens ilimitadas” (p. 18). 

Mostra-se valiosa e teoricamente consistente a abordagem proposta por 

González de Gómez, ainda que ela não se aprofunde na discussão dos três pilares 

teórico-metodológicos da transdisciplinaridade — níveis de realidade, lógica do 
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terceiro incluído, complexidade — e em questões correlatas. Mas cabe questionar se 

a discussão não permanece no nível do interdisciplinar, e, caso contrário, o que 

caracterizaria, então, a transdisciplinaridade. Parece-nos, desse modo, que pode 

haver dificuldades teóricas mais sutis, decorrentes da conexão estabelecida com 

uma visão de transdisciplinaridade apontada, por Nicolescu (2006), como de 

excessivo viés pragmático-instrumental. Mas a abordagem segue sendo de 

interesse para a Ciência da Informação, frente às configurações de sujeitos e 

conhecimentos hoje demandadas pelos problemas contemporâneos. 

 

González de Gómez et alii – 2003 

Na comunicação “Quem é o sujeito da pesquisa inter e trans-disciplinar: 

buscando desenvolver um modelo de análise”, González de Gómez e 

colaboradores138 enfatizam aspectos metodológicos de uma investigação sobre 

condições de constituição e ação dos sujeitos da pesquisa inter e trans-disciplinar. A 

abordagem articula Epistemologia Social e Ciência da Informação, assumindo 

premissas que valorizam formas peculiares de articulação, num contexto de 

justaposição e eventuais conflitos das demandas paradigmáticas, setorial-

corporativas e local-situacionais, conforme a abordagem feita na comunicação 

anteriormente analisada. 

Um mapeamento de grupos de pesquisa da área de saúde é o ponto de 

partida para apreender a formação de redes de conhecimento evidenciáveis por 

meio de práticas transversais de busca e recuperação de informação e do 

consequente delineamento de novas zonas discursivas e novos dispositivos de 

integração comunicacional e informacional, de feição inter-trans-poli-disciplinar. Os 

autores reconhecem que a possibilidade de atribuir a esses grupos ou redes as 

categorias interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, hibridação, multi-

disciplinaridade ou mono-disciplinaridade, conforme as definições que adotaram, 

pressupõe descrever e relacionar as práticas e os produtos da pesquisa, e não 

apenas considerar atributos demográficos dos pesquisadores. 

Em linhas gerais, as questões que delimitam o escopo e a abrangência do 

estudo de campo dizem respeito a condições, estratégias e processos de 

constituição dos sujeitos da pesquisa, de geração do conhecimento e de 

                                                 
138 Os nomes dos colaboradores (bolsistas de graduação) são especificados no QUADRO 18. 
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transferência de informação, num contexto de compartilhamento entre áreas de 

conhecimento ou domínios de atividade. Os critérios de elegibilidade dos grupos e 

redes corporativas de pesquisa e os procedimentos de coleta de dados foram 

articulados para possibilitar condições de sondagem da orientação inter- ou trans-

disciplinar dos discursos, práticas e produtos. 

Seguindo a epistemologia institucional do CNPq, foram selecionados 9 

grupos de pesquisa vinculados à FIOCRUZ. Seu mapeamento focalizou os perfis 

intelectuais em termos das seguintes dimensões: níveis de titulação; agregação de 

competências, contemplando a policompetência dos pesquisadores — formação em 

múltiplas áreas, horizontal (mesmo nível) e vertical (distintos níveis) — e a 

composição multidisciplinar dos grupos; agregação disciplinar, na interseção 

temática entre saúde e informação. Parece-nos que essa referência à interseção 

pode assinalar possibilidades de diálogo teórico com as menções às interfaces e 

interseções presentes nas comunicações das áreas profissionais de Comunicação e 

Museologia. 

Os resultados esboçam um panorama de pluridisciplinaridade e 

policompetências nos perfis dos grupos analisados, sugerindo a ausência de 

monopólio nos movimentos de geração/apropriação do conhecimento. Porém, os 

autores afirmam não terem podido determinar se isso decorre do procedimento de 

seleção adotado ou de um acolhimento quiçá frequente da pesquisa multi, inter ou 

transdisciplinar pela área de saúde. Assim, de um lado, verifica-se a existência de 

condições favoráveis à produção de conhecimento em matrizes transversais de 

compartilhamento, adequadas à pesquisa inter e transdisciplinar e, de outro lado, 

manifesta-se a expectativa de que outros procedimentos então em curso — 

entrevistas e análise da literatura — possibilitassem contornar eventuais 

ambiguidades semânticas e averiguar mais objetivamente se existe e qual é o viés 

interdisciplinar pelo qual se tematiza de fato a informação, seja como componente 

de questões ou como conceito analítico, nas pesquisas desses grupos. 

A seguinte afirmação reitera e complementa a postura metodológica que 

o estudo evidencia: 

 
A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade ficarão sujeitas à acolhida e 
qualidade dos arranjos formais e informais das atividades de pesquisa, às 
negociações normativas e de critérios de validade dos pesquisadores e a 
flexibilidade e clareza, ao mesmo tempo, das grades conceituais e 
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metafóricas com que articulam essa transversalidade. (GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ et alii, 2003, p. 19-20) 

 

A atenção a condicionalidades mais estritas converge com a visão de que 

é preciso ir além dos atributos demográficos dos pesquisadores na caracterização 

epistemológica mais consistente do trabalho colaborativo. Isso assinala um cuidado  

e uma parcimônia metodológicos que estão em contraponto com abordagens 

verificadas em outras das comunicações analisadas. Estimular mais fortemente o 

debate dessas questões parece-nos um aspecto valioso do trabalho que pode ser 

realizado em espaços tais como o GT1 do ENANCIB. 

É importante destacar as semelhanças metodológicas também verificadas 

entre esta pesquisa e aquela apresentada por Sanz-Menéndez et alii, num artigo ao 

qual já aludimos na análise da comunicação de Orrico e Oliveira (2005).139 González 

de Gómez e colaboradores incluem esse trabalho entre as referências, mas não 

explicitam nem discutem essa aproximação. Como o trabalho dos autores espanhóis 

atém-se especificamente à interdisciplinaridade, seria importante considerar em que 

medida teria sido buscada a aproximação e se esse tipo de modelo de análise seria 

satisfatório também para a investigação da transdisciplinaridade. 

Essa questão vai ao encontro daquela que levantamos na análise da 

comunicação anterior de González de Gómez, quanto à diferenciação entre a 

abordagem teórica lá proposta para a transdisciplinaridade e aquela que pareceria 

adequada ao estudo da interdisciplinaridade. Na comunicação em análise, observa-

se, inclusive, que as ocorrências dos termos TRANS diminuem drasticamente do 

meio para o fim do texto, com um retorno, nas considerações finais, que não chega 

a ser expressivo. Tal fato relaciona-se — consideramos que positivamente — com a 

consistência metodológica já assinalada e com o estágio ainda incipiente do projeto, 

conforme apontam os autores. Mas não deixa de ficar a impressão de certa distância 

entre os objetivos e os primeiros resultados. 

 

Bicalho; Borges – 2003 

Com a comunicação “Transdisciplinaridade na Ciência da Informação”, 

Bicalho e Borges visam a contribuir para estabelecer um diálogo epistemológico 

                                                 
139 Além dessa semelhança, são também indício de aproximação entre as pesquisas de González de 
Gómez et alii e de Orrico e Oliveira (2005) a menção a um projeto integrado de pesquisa (p. 2) e à 
abordagem conjunta das áreas de saúde e transporte (p. 3). 
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entre as construções teóricas da Ciência da Informação e as discussões 

metodológicas sobre transdisciplinaridade, ambas vistas como desenvolvimentos em 

estruturação, com possibilidades de contribuição mútua. Aproximações nesse 

sentido são buscadas a partir de um estudo sobre interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e Ciência da Informação, correlacionando referências sobre a 

origem, as características iniciais e o desenvolvimento da Ciência da Informação 

com discussões sobre o “estado da arte” das novas metodologias científicas, que 

têm na transdisciplinaridade um dos focos principais. 

Apesar de assumirem como pressupostos a “marcada natureza 

interdisciplinar” e as “características de ciência pós-moderna” da Ciência da 

Informação (p. 2), as autoras admitem que a metodologia “reconhecidamente 

interdisciplinar” da área "tem se pautado mais pela apropriação e utilização de 

métodos de outras disciplinas do que propriamente pelo intercâmbio com estas" (p. 

2-3). Da mesma forma, aceitam os alertas sobre “a falta de um quadro teórico que 

seria a base necessária para as novas abordagens epistemológicas e metodológicas 

da área” (p. 4). Na expectativa de que as novas possibilidades abertas pelo debate 

sobre a transdisciplinaridade contribuam para resolver essas questões, consideram 

que a área “deve discutir suas bases, até então consideradas interdisciplinares, para 

caminhar no mesmo compasso do paradigma científico que se delineia” (p. 4). 

O conceito de disciplina e as modalidades de interação são discutidos a 

partir da pergunta sobre se há uma evolução na sequência até o transdisciplinar. Na 

passagem do quadrivium antigo e do trivium medieval aos mais de 8.500 campos do 

conhecimento identificáveis — conforme Klein (1994) — no início da década de 

1990, são destacadas algumas marcas da lógica disciplinar — delimitação, 

inclusão/exclusão, exploração exaustiva, reducionismo —, que levam ao cenário de 

superespecialização e dificuldade de comunicação entre especialidades, exigindo 

dos pesquisadores um papel ligado à decodificação. 

As autoras discutem as modalidades de interação disciplinar como reação 

a esse contexto, surgida em meados do século 20, e acompanham principalmente 

Nicolescu (2000a) na conceituação de multi-, inter- e transdisciplinaridade. Porém, 

quanto à interdisciplinaridade, uma paráfrase apresentada como citação literal 

simplifica excessivamente o texto do autor,140 dificultando o entendimento dos três 

                                                 
140 A situação verifica-se no seguinte trecho, referente ao conceito de interdisciplinaridade: 
“transferência de métodos de uma disciplina para outra”, que pode ocorrer em três graus: a) de 
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graus que ele propõe: de aplicação, epistemológico, criação de nova disciplina. Além 

disso, não é mencionada a restrição sobre que “sua finalidade também permanece 

inscrita na pesquisa disciplinar”, assim como na multidisciplinaridade (NICOLESCU, 

2000a, p. 11). Para a transdisciplinaridade, são discutidos brevemente os três 

pilares. No tocante à complexidade, são destacadas, com Castells141 e Braga 

(1995), noções sobre sistemas complexos que geram implicações sociológicas, tais 

como ordem a partir do caos e propriedades adaptativas. Apontam-se também a 

ampliação de visão propiciada pela transdisciplinaridade e o caráter não antagônico 

de sua relação com as outras modalidades de interação disciplinar. Mas a pergunta 

lançada como título da seção não chega propriamente a ser respondida. 

Na sequência, a Ciência da Informação é contraposta à visão clássica de 

ciência e são destacados três aspectos — objeto, definição e metodologia — que as 

autoras consideram possibilitar o início de uma discussão sobre essa disciplina 

“supostamente interdisciplinar, como vem sendo preconizado por vários autores, a 

partir da abordagem transdisciplinar” (p. 8). Quanto ao objeto informação, apontam-

se as múltiplas tentativas de definição e é especialmente destacada a formulação de 

González de Gómez (1990), sobre a instauração de um ponto de vista ligado à 

perspectiva pragmatista de significação contextual. No tocante à definição como 

área do conhecimento, são citadas formulações tais como a de Borko (1968) e 

Saracevic (1992), que destacam o foco no problema da explosão informacional 

surgido no cenário científico-tecnológico do século 20 e a “característica 

interdisciplinar” (p. 11) decorrente dos aportes colhidos de diversas áreas científicas 

e profissionais. Com Dias (2000) e Pinheiro e Loureiro (1995), Bicalho e Borges 

apontam que o pertencimento do objeto informação a outras áreas impõe um caráter 

disperso à Ciência da Informação. Também se pondera sobre a relação entre o 

processo de consolidação ainda em curso no campo e o aspecto de empecilho por 

vezes atribuído à interdisciplinaridade baseada em inputs de origem externa. Ainda 

assim, a metodologia interdisciplinar é apontada como típica do contexto recente de 

formação de novas ciências e, em especial, como parte de uma ciência “cujos 

                                                                                                                                                         
aplicação – na solução de problemas de uma disciplina pelos métodos de outra; b) epistemológico – 
análise de determinado assunto de uma disciplina utilizando a maneira característica empregada por 
outra; c) geração de novas disciplinas – geração de uma nova disciplina através da transferência de 
método de uma para outra. (NICOLESCU, 2000. p.15).” (BICALHO; BORGES, 2003, p. 6) 
141 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
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objetos se constroem prioritariamente por meio empírico”, devendo, em seguida, “ser 

construídos teoricamente por seus pesquisadores” (p. 11-12). 

Observa-se que, nessa discussão, o termo “interdisciplinaridade” é usado 

num sentido amplo, sem um detalhamento mais preciso, e em confronto com a visão 

de Nicolescu, tomado antes como referência: além de não haver suficiente 

diferenciação em relação ao nível multidisciplinar, a gradação triádica142 proposta 

por esse autor não é articulada às visões dos demais autores citados. O uso vago do 

termo introduz certa confusão conceitual, prejudicando a consistência da reflexão 

epistemológica que as autoras buscam construir. 

É assim que, apesar da menção à flexibilidade de fronteiras nas Ciências 

Sociais e ao contexto pós-moderno no qual surgiu a Ciência da Informação, as 

autoras aceitam a ponderação sobre que a interdisciplinaridade, conquanto se 

mostre consensual, seja mais perceptível “no nascedouro da área do que na sua 

prática de pesquisa atual” (p. 12). Nesse caso, admitem haver dificuldade em 

atender a critérios de incorporação conceitual e operacionalização da pesquisa. Tal 

contexto faz soar inconsistente, após uma breve menção à simbiose entre os perfis 

de generalista e especialista preconizada pela perspectiva transdisciplinar, a 

afirmação de que 

 
as discussões encontradas nos textos analisados, acerca das 
características da C.I., mostram que, a despeito das dificuldades e 
limitações da área em colocar em prática os princípios da 
interdisciplinaridade ela possui todas as condições epistemológicas de 
acolher e utilizar as metodologias transdisciplinares. (p. 13) 

 

Ainda que não haja antagonismo ou relação de pré-requisito entre as 

duas modalidades em questão, a transdisciplinaridade apresenta-se como um 

desafio ainda mais profundo do que a interdisciplinaridade. Por isso, parece-nos 

prematuro considerar que as características estruturais referentes à “relação com 

outras disciplinas”, ao “rigor no uso de metodologias específicas da área das 

humanidades” e à “definição de seu objeto de estudo” potencialmente confiram à 

Ciência da Informação “‘status’ de disciplina transdisciplinar” (p. 13). 

Nas considerações finais, as autoras prosseguem defendendo a urgência 

e a necessidade de inserir a transdisciplinaridade nas reflexões epistemológicas da 

Ciência da Informação. Tal inserção visaria a dinamizar a descoberta de novas 

                                                 
142 Cf. nota 140. 
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possibilidades conceituais, teóricas e metodológicas para o enfrentamento dos 

complexos desafios tecnológicos, comunicacionais, cognitivos e produtivos 

impostos, pelo cenário contemporâneo, à abordagem de seu objeto de investigação, 

seja na pesquisa pura ou na aplicada. As menções a autores tais como Wersig, 

Castells e Nicolescu compõem um contexto no qual a proposta pode ganhar sentido 

e é certamente valiosa a indicação de que a Ciência da Informação “esteja aberta a 

discutir suas posições, sua metodologia, suas relações com as outras áreas, a fim 

de encontrar soluções mais adequadas aos seus problemas de pesquisa” (p. 14). 

Mas o tom enfático do discurso contrasta com os aspectos pouco consistentes de 

uma discussão que produziu mais indícios sugestivos do que argumentos robustos. 

Assim, o apelo final assume um viés persuasivo mais do que aponta o que se pode 

de fato esperar da inserção tematizada, até mesmo porque as indicações sobre 

como construí-la são por demais genéricas. 

Os aspectos destacados nesta análise geram a impressão de que a 

construção teórica apresentada encontrava-se ainda numa etapa incipiente. O tom 

otimista do discurso faz lembrar o alerta de Santos (2004b) quanto aos riscos de 

equívoco e desorientação implicados por uma “adesão celebratória” ao discurso da 

pós-modernidade. A presença frequente de citações indiretas sugere que o diálogo 

com alguns autores relevantes para o tema143 ainda não havia sido aprofundado. A 

forma como é apresentada a argumentação evidencia uma construção teórica ainda 

sem a desejável consistência. A própria menção a “metodologias transdisciplinares” 

na citação textual antes destacada não encontra qualquer detalhamento mais 

específico. Vale observar, a esse propósito, que mesmo no âmbito do Instituto de 

Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT) da UFMG, a cujo acervo as autoras 

declaram ter tido acesso, as discussões sobre questões metodológicas da 

transdisciplinaridade ainda estavam em curso, por meio de seminários que 

produziriam uma publicação sistematizada apenas cerca de dois anos mais tarde 

(DOMINGUES, 2005). 

Por fim, a comunicação em análise traz uma sinalização global importante 

para a reflexão teórica sobre a Ciência da Informação, mas pode ser vista como um 

ponto de partida potencialmente valioso para um aprofundamento a desenvolver. 

 

                                                 
143 Exemplos: Wersig (1993); Klein (1994); Morin, Introdução ao pensamento complexo (1991). 



 301

Bicalho; Oliveira – 2008 

Em 2008, Bicalho e Oliveira apresentaram a comunicação “As relações 

inter-disciplinares refletidas na área da Ciência da Informação”, expondo resultados 

parciais da pesquisa de doutorado daquela, sob orientação desta. Um primeiro 

aspecto importante de destacar é o deslocamento do foco de interesse da 

transdisciplinaridade para a interdisciplinaridade, em relação à comunicação 

apresentada por Bicalho e Borges no V ENANCIB. Isso é indicado pela variação das 

frequências de ocorrência: da comunicação de 2003 para a de 2008, as ocorrências 

dos termos INTER passaram de 27 para 68, mais do que duplicando, enquanto as 

dos termos TRANS passaram de 51 para 16, reduzindo-se a menos de um terço. A 

razão entre a frequências TRANS e INTER passou de 1,89 para 0,24. 

Assim, a abordagem desta segunda comunicação com participação de 

Bicalho põe em muito maior evidência a interdisciplinaridade, ainda que as autoras 

anunciem o objetivo de acompanhar as discussões atuais sobre as duas 

modalidades, analisando artigos de periódicos nacionais do período 2001-2006 com 

ocorrência dos termos interdisciplinar, transdisciplinar e suas variações nos campos 

referenciais. O título da comunicação não destaca a transdisciplinaridade, valendo-

se de uma forma gráfica que equilibra a sugestão do interdisciplinar com a do 

aspecto disciplinar e das múltiplas relações possíveis a partir dele. 

Num contexto histórico que ampliou a relevância da informação — 

científica, tecnológica e cultural —, assim como das diversas formas de colaboração 

entre especialistas para a abordagem de objetos e problemas complexos, as autoras 

afirmam a Ciência da Informação como “reconhecidamente interdisciplinar” e 

consideram que ela precisa “refletir sobre suas práticas de estudo e pesquisa”, numa 

“contínua avaliação de suas atividades”, para “acompanhar as rápidas 

transformações da ciência como um todo, ao mesmo tempo em que busca fortalecer 

seus próprios fundamentos” (p. 2). 

Bicalho e Oliveira propõem-se refletir sobre a Ciência da Informação 

considerando, primeiramente, a flexibilização dos critérios de demarcação operada 

pelos teóricos pós-kuhnianos, que admite menor restrição à definição do objeto e 

maior abertura a um pluralismo metodológico que, conforme indicam, González de 

Gómez (2001) considera próprio das ciências sociais e de um campo interdisciplinar. 

As autoras consideram que o escopo da área pode também ser compreendido por 
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meio dos problemas que ela se propõe resolver. Explicam a mutabilidade desse 

perfil recorrendo a Saracevic (1992), que aponta como fatores as relações 

interdisciplinares adaptáveis, o imperativo tecnológico e a valorização social e 

econômica das atividades de informação. Também citam definições que destacam 

os aspectos da informação com os quais a área está envolvida e expressam como 

esta é reconhecida por seus cientistas. Uma delas foi apresentada por Pinheiro ao 

painel internacional conduzido por Zins (2007), mas não representa, conforme vimos 

na análise da comunicação de Pinheiro ao ENANCIB de 2007, uma síntese dos 

conceitos dos 50 participantes da pesquisa: a interdisciplinaridade e o aspecto social 

destacados na definição proposta por Pinheiro geralmente não são mencionados 

nas definições propostas pelos demais pesquisadores participantes. O conceito do 

próprio Zins (2007), também citado por Bicalho e Oliveira, dá destaque à mediação e 

à relação com a tecnologia. Tal situação parece-nos ilustrar a importância de buscar 

princípios e critérios mais amplamente compartilhados pela comunidade da área 

para sua definição. Mesmo Saracevic (1999) está entre os pesquisadores que 

reconhecem abertamente o caráter particular e não consensual de algumas 

percepções que manifesta, conforme assinalamos anteriormente. 

Traçando um histórico sucinto da Ciência da Informação no Brasil, as 

autoras apontam a interdisciplinaridade como fator do alargamento de fronteiras, no 

fim do século 20, indicado pelo mapeamento de Pinheiro e Loureiro (1995). Em 

seguida, recorrendo a um expressivo conjunto de referências, apresentam reflexões 

teóricas que associam a interdisciplinaridade a diversas abordagens, tais como: 

característica marcante e constituinte da “natureza” da área; relação com sua 

gênese a partir de múltiplas contribuições profissionais e com a complexidade de 

suas áreas-problema; relação com as três fases históricas descritas por Pinheiro;144 

modalidade das relações estabelecidas com conjuntos de disciplinas apontados por 

alguns autores; aspecto reconhecido no conceito adotado pelo CNPq. 

Ao lado dessas abordagens, figuram outras cujo potencial para a 

problematização do tema parece ainda ficar a merecer mais destaque e reflexão: o 

contraste apontado por Smith (1992) entre a afirmação da natureza interdisciplinar e 

                                                 
144 Com base em Pinheiro (1997, 2005, 2006a), as autoras apresentam as seguintes fases, referentes 
aos principais estudos teóricos sobre interdisciplinaridade: 1) conceitual e de reconhecimento 
interdisciplinar (1961/62 a 1969); 2) delimitação do terreno epistemológico: princípios, metodologia e 
teorias próprios e influência de novas tecnologias (1970-1989);  3) consolidação da denominação e 
de alguns princípios, métodos e teorias, e aprofundamento da discussão sobre interdisciplinaridade 
com outras áreas (1991 a 1998). 
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a assimetria das relações de empréstimo estabelecidas pela área; a ambivalência 

presente no posicionamento da Ciência da Computação em primeiro lugar no 

desenvolvimento de exercícios interdisciplinares com as subáreas da Ciência da 

Informação, feito por Pinheiro (2006a), em cotejo com a consideração da mesma 

autora sobre que o caráter instrumental daquela área nem sempre enseja 

contribuições de fato interdisciplinares. Esses contrapontos parecem-nos reiterar a 

necessidade de ponderar com que significações o termo “interdisciplinaridade” é 

empregado em algumas das fontes citadas. Pode manifestar-se aqui o mesmo efeito 

de homonímia apontado por Machlup e Mansfield (1983), no caso do termo 

“informação”, e que nós estendemos à reflexão sobre o estudo da 

interdisciplinaridade, para assinalar um uso aparentemente informal do termo, que 

não se adéqua aos fins do debate epistemológico demandado pela área. 

É assim que, mesmo após a menção de um alerta explícito da própria 

Oliveira145 sobre a não ocorrência de situações interdisciplinares na área, o texto 

passa a considerações de outros autores e volta a afirmar a gênese interdisciplinar 

da área e a relacioná-la com a abordagem de “temas eminentemente inter ou 

transdisciplinares, que pertencem ao domínio de várias outras áreas” (p. 7). 

Conquanto admitamos o desafio de cunho interdisciplinar aberto por objetos de 

estudo ligados à informação, é preciso ponderar que não há garantia prévia de que 

as relações estabelecidas em sua abordagem possam ser qualificadas como 

“interdisciplinares” antes de uma análise epistemológica criteriosa. Talvez a grafia 

“inter-disciplinares”, proposta pelas autoras, pudesse ser empregada na indicação 

desses sentidos ainda não precisados de modo epistemologicamente qualificado. 

A necessidade de ampliar o espaço de reflexão sobre interdisciplinaridade 

e transdisciplinaridade transparece nos resultados da comunicação. Em meio aos 

700 artigos sondados, oriundos de 94 números de 5 periódicos nacionais com 

classificação Qualis A, foram identificados apenas 33 artigos (4,7%) com termos 

referentes aos temas nas partes referenciais. Parece-nos que a ampliação de 

espaço é necessária não apenas no sentido quantitativo, mas também no qualitativo, 

uma vez que apenas 11 desses artigos (1,6%) apresentam algum tipo de reflexão 

sobre os termos de interesse, com prevalência da interdisciplinaridade. 

                                                 
145 OLIVEIRA, Marlene de. A investigação científica na ciência da informação: análise da pesquisa 
financiada pelo CNPq. 1998. 201 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – IBICT, 
Universidade de Brasília. Brasília, 1998. 
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Tais resultados convergem com o que foi apresentado nesta tese, seja 

nos levantamentos para a composição do referencial teórico ou no caso das edições 

estudadas do ENANCIB, que apontam apenas 28 (4,1%) dos 689 artigos, no período 

2003-2008, como integrantes da faixa INTER 10+ (que inclui os artigos TRANS 10+), 

indicando abordagens potencialmente mais densas. Também do ponto de vista 

qualitativo, a convergência com nossa pesquisa é expressa na seguinte 

consideração: 

 
Esperava-se que a inclusão do termo no título ou resumo, no texto e, 
principalmente, nas palavras-chaves fosse uma indicação de 
desenvolvimento de uma abordagem expressiva do assunto, o que não foi 
confirmado [...]. Na maioria das vezes os termos “interdisciplinar” e 
“transdisciplinar” são citados sem nenhum posicionamento sobre o seu 
significado, como se houvesse consenso sobre o entendimento do que 
estes termos representam na literatura. (BICALHO; OLIVEIRA, 2008, p. 8-9) 

 

Na área temática de História e Epistemologia do ENANCIB, conquanto 

nossa análise tenha identificado algumas elaborações e contribuições dos autores, 

também evidenciou inconsistências e fragilidades que indicam a necessidade de 

aprofundar e qualificar mais o debate teórico-epistemológico que se busca realizar. 

Por sua vez, Bicalho e Oliveira relatam importantes contribuições dos 

artigos que desenvolveram reflexões sobre o tema, apontando que, “em linha geral, 

todos tratam da característica interdisciplinar da CI, da necessidade de colaboração 

com outras áreas para desenvolvimento do campo e da necessidade de delimitação 

das fronteiras que constroem a identidade da área” (p. 9). Os principais aspectos 

destacados são: a unanimidade bibliográfica quanto ao caráter interdisciplinar da 

área; a necessidade de discussão sobre o objeto e sobre limites e interfaces com 

outras áreas, a fim de evitar uma interdisciplinaridade eclética ou monológica; a 

atenção à autonomia disciplinar e à construção de um núcleo teórico-metodológico 

como requisito para a construção da verdadeira interdisciplinaridade; a necessidade 

de correta caracterização do nível interdisciplinar e de sua diferenciação em relação 

às ocorrências multidisciplinares — mais frequentes — e de migrações temporárias 

de pesquisadores em qualificação; a necessidade de promover o desenvolvimento 

da epistemologia da área, para sanar pendências na análise dos desenvolvimentos 

teórico-históricos, inclusive no tocante às relações com outras disciplinas; a 

necessidade de caracterização e compreensão das condições de ocorrência de 

encontros interdisciplinares e a consequente alteração das “gramáticas” das 
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disciplinas envolvidas; o caráter inelutável da interdisciplinaridade para os diversos 

fóruns de debate e decisão, no contexto atual; a assimetria das relações mais típicas 

da área, que agregam incorporações mais do que oferecem contribuições, não 

ensejando a fertilização mútua característica da interdisciplinaridade. 

A “análise dos resultados” parece resumir-se à menção desses aspectos, 

sem a apresentação de considerações problematizadoras. Confirmando a mudança 

de foco sugerida pela inversão de frequências de ocorrência — conforme apontado 

no início da análise desta comunicação —, um espaço de página e meia é dedicado 

à interdisciplinaridade, enquanto a transdisciplinaridade recebe uma menção bem 

mais modesta, ao final da seção. 

 
Os artigos estabeleceram sua relação com a prática de socialização da 
informação, chamada de “intertematicidade” e com a necessidade de tratar 
os problemas localizados nas zonas de ignorância presentes em diversos 
tipos de atividades. A abordagem, segundo a definição encontrada em 
González de Gómez (2003), estaria presente na “demanda de 
conhecimentos científicos e tecnológicos a serem utilizados na resolução de 
problemas que identificam “zonas obscuras de ignorância”, no contexto das 
diversas atividades sociais, [...] gerando outras formas de articulação e 
reunião de saberes e práticas.” (Bicalho; Oliveira, 2008, p. 10) 

 

Nas considerações finais, as autoras destacam o cenário de 

complexidade que caracteriza as pesquisas colaborativas demandadas pela 

realidade social ou produtiva e voltam a apontar a “Ciência da Informação como uma 

área consensualmente interdisciplinar pela literatura, com tendências à 

transdisciplinaridade” (p. 11). Não nos parece, entretanto, que essa consideração 

reflita com adequação a diversidade de pontos de vista apresentada na 

comunicação, variando entre afirmação e questionamento. Com efeito, apesar do 

caráter significativo das contribuições relatadas, as autoras consideram necessário 

ampliar a atenção aos temas focalizados — e mesmo à multidisciplinaridade —, 

ainda insuficiente perante as dúvidas e controvérsias existentes e em vista dos 

potenciais benefícios desse debate para as articulações e construções teóricas da 

área, rumo à “consolidação como uma ciência ‘nova’ com características diferentes 

daquelas da ciência moderna” (p. 11). 
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7  CONCLUSÃO 
 
 

Eu não sou mais que a rede vazia que mostra 
olhos humanos, mortos naquelas trevas, 
dedos acostumados ao triângulo, medidas 
de um tímido hemisfério de laranja. 
 

Andei como vós escarvando 
a estrela interminável, 
e na minha rede, à noite, acordei nu, 
única presa, peixe encerrado no vento. 

 
Pablo Neruda 

 

 

Chegado o final da jornada, vem o momento de rever a trajetória e 

averiguar o cumprimento dos objetivos propostos para a pesquisa, avançando um 

pouco mais em alguns aspectos e registrando reflexões que explorem, 

complementem e potencializem os resultados que foi possível produzir. Se a 

cabotagem não propiciou frutos exuberantes, confirmando a fartura das espécies 

buscadas, ainda assim é preciso valorizar a pesca, sabendo-lhe a substância, para 

talvez descobrir aquilo que compense as possíveis mínguas. 

É importante que acuda à lembrança uma reflexão: no início do percurso, 

alcançado um olhar menos estrangeiro em relação à área, passamos a buscar não 

tanto uma afirmação ou uma negação da interdisciplinaridade ou da 

transdisciplinaridade, mas sim a verificação dos caminhos e processos pelos quais 

se vem constituindo o discurso teórico sobre esses temas. Passamos, assim, a 

exercitar a leitura atenta, a observação cuidadosa, a dúvida metódica, o 

questionamento sistemático, o olhar perscrutador de quem, à maneira do 

personagem de Rosa, quase nada sabe, mas desconfia de que há muito por 

descobrir. Inspirados e alertados pela multiplicidade complementar dos aspectos de 

afirmação e questionamento presentes nos pontos de vista teóricos tomados como 

referências, reunimos estratégias metodológicas que possibilitaram trilhar o longo 

percurso que viria pela frente com a necessária confiança na direção escolhida. A 

articulação de abordagens quantitativas e qualitativas pareceu-nos o modo 

adequado de alcançar uma compreensão consistente do contexto a analisar, 

equilibrando amplitude e profundidade. 
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No capítulo 5, contemplamos o primeiro objetivo da tese, produzindo uma 

caracterização quantitativa e qualitativa global das menções à interdisciplinaridade e 

à transdisciplinaridade presentes no corpus empírico. A estratégia baseada nas 

faixas de frequência mostrou-se consistente e possibilitou articular, em abordagem 

ampla, um parâmetro quantitativo, representado pelas frequências de ocorrência dos 

termos referentes aos temas investigados, a um aspecto qualitativo fundamental, 

relacionado à intensidade com que esses temas foram discutidos. 

A caracterização global revelou que a menção aos temas está presente 

em quase 45% dos artigos apresentados no período 2003-2008 do ENANCIB, 

contemplando principalmente a interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é 

mencionada principalmente em articulação com a outra modalidade, mostrando-se 

virtualmente irrelevante a quantidade de artigos que apresentam ocorrências 

isoladas de termos TRANS. 

A análise da distribuição global dos artigos por faixas de frequência 

ofereceu uma base metodológica adequada para guiar a busca pelos 

“pesquisadores que descobrem”, tal como disse De Gaulle. Foi revelado um cenário 

de concentrações e dispersões, diante do qual a faixa com mais de 10 ocorrências 

por artigo dos termos de busca foi fixada como alvo principal de atenção, por 

assinalar um tratamento potencialmente mais significativo dos temas investigados. 

Percebe-se, nesse aspecto, uma expressiva convergência com os 

resultados quantitativos verificados no âmbito dos periódicos nacionais: nestes, 

foram recuperados 13 e 7 artigos considerados relevantes sobre interdisciplinaridade 

e transdisciplinaridade, respectivamente, correspondendo a 0,25% de um total de 

8.000 artigos indexados — cf. capítulo 4. No ENANCIB, verificou-se que pouco mais 

de 4% do total dos artigos apresentados no período estudado inserem-se na faixa 

10+, no caso da interdisciplinaridade, e esse percentual reduz-se a menos de 1%, no 

caso da transdisciplinaridade. Em ambos, a maioria dos artigos está na faixa com 

até 5 ocorrências dos termos. Em relação às áreas temáticas, foi observada uma 

concentração análoga, a qual se mostrou mais expressiva e consistente na área de 

História e Epistemologia, correspondente ao atual GT1 do ENANCIB. Esse achado 

deu base à decisão de, no capítulo 6, focalizar a atenção nos conteúdos de 19 

comunicações apresentadas nessa área temática e eleitas para constituir o núcleo 

empírico da pesquisa. 
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A análise de citações possibilitou verificar que o panorama de 

concentrações e dispersões estende-se também aos autores e às obras. 

Analogamente, poucos são muito citados e muitos são pouco citados. 

Especialmente na área temática de História e Epistemologia, esse levantamento 

parece indicar a necessidade de ampliar a valorização de alguns autores e obras 

que podem subsidiar uma discussão mais consistente sobre a interdisciplinaridade e 

a transdisciplinaridade. Do ponto de vista quantitativo, Isso fica bastante nítido em 

relação a Julie Klein, Edgar Morin, Basarab Nicolescu e Ivan Domingues. 

O trabalho interpretativo desenvolvido no capítulo 6, a partir das 

comunicações do núcleo empírico, atendeu ao segundo objetivo da tese, analisando 

o teor e a consistência das formulações teórico-discursivas sobre 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade apresentadas no ENANCIB, no período 

2003-2008, com base no grupo potencialmente mais significativo de trabalhos. A 

abordagem realizada possibilitou não apenas analisar cada trabalho de forma 

individualizada, mas também buscar aspectos contextuais que atribuem maior 

sentido à presença de cada um deles no conjunto, estabelecendo um espaço 

síncrono de diálogo e intercâmbio — sejam estes reais ou virtuais — que facilitou a 

percepção de convergências e divergências, alianças e confrontos, dentre outros 

movimentos, no espírito da proposição de Japiassu usada como epígrafe do 

capítulo. 

A seguir, tecemos considerações sobre alguns aspectos da análise 

qualitativa.  Ainda que não imediatamente generalizáveis a contextos mais extensos, 

eles são relevantes para reflexões mais amplas, uma vez que a composição da 

nossa amostra de artigos reflete representações individuais, coletivas e institucionais 

significativas no cenário nacional. 

No tocante aos autores e às citações, a análise interpretativa possibilitou 

revelar alguns aspectos qualitativos importantes de destacar. De um lado, obras 

específicas de autores tais como Japiassu (1976), Klein (1996) e Wersig (1993), 

mesmo estando entre as mais citadas e constituindo referências valiosas para a 

discussão dos temas em foco, são objeto de diálogos pouco consistentes, 

envolvendo afirmações nem sempre corroboradas pelos textos originais ou a 

inadequada observância de condicionalidades e critérios de caráter epistemológico. 

De outro lado, percebe-se que a atenção e o destaque recebidos por 

autores diretamente ligados à Ciência da Informação parece necessitar de 
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realinhamentos, com vistas a uma abordagem mais ampla e consistente da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Por exemplo, no caso de Saracevic 

(1992, 1999), seria importante discutir em mais detalhe suas afirmações sobre a 

interdisciplinaridade da área, a fim de apurar seu significado epistemológico e evitar 

que, nas discussões teóricas da área, considerações manifestadas a partir de uma 

longa vivência acadêmica sejam inadvertidamente alçadas a um patamar de análise 

epistemológica que o próprio autor não parece atribuir a esses textos, para os quais  

declara um expresso caráter ensaístico. Digam respeito ao próprio trabalho do autor 

ou às inferências possíveis de obter a partir dele, parece-nos que devem ser 

evitados fenômenos “inflacionários”, em termos de valor epistemológico — no 

sentido adotado por Bachelard (1951). Não pensamos que estes sejam capazes de 

oferecer benefícios ao debate sobre a epistemologia da Ciência da Informação, 

notadamente se associados a contextos discursivos nos quais não haja uma 

especial vigilância para evitar o risco de construção inadvertida de argumentos de 

autoridade. 

Outra questão relativa à análise de citações refere-se aos trabalhos das 

duas pesquisadoras brasileiras de Ciência da Informação que figuram entre os cinco 

autores mais citados nas comunicações da área temática de História e 

Epistemologia: Pinheiro e González de Gómez, respectivamente em primeiro e 

quinto lugares. De um lado, 6 das 9 obras referenciadas de Pinheiro recebem 3 ou 

mais citações cada, ficando as três outras com 4, 5 e 6 citações cada. De outro lado, 

4 das 6 obras referenciadas de González de Gómez recebem apenas 1 citação 

cada, ficando as duas outras com 2 e 3 citações cada (cf. QUADRO 10). Essa 

assimetria quantitativa mostra-se em contraste com os aspectos percebidos na 

análise qualitativa, em relação às construções teórico-metodológicas apresentadas 

pelas duas autoras: as comunicações de González de Gómez revelaram um quadro 

de maior consistência teórica e de cuidado e parcimônia metodológicos, enquanto as 

de Pinheiro evidenciaram inconsistências e fragilidades que remetem mesmo a 

trabalhos teóricos anteriores, oriundos da tese da autora. Esses achados de 

pesquisa sugerem que é importante avaliar com mais profundidade a consistência e 

o significado de que se reveste a influência dos autores e trabalhos mais 

destacados, nos temas focalizados nesta investigação, seja no âmbito mais 

específico do ENANCIB ou no contexto mais amplo da pesquisa teórica sobre a área 

no Brasil. 
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A situação apontada inspira também uma reflexão de alcance mais geral, 

quanto ao significado que se pode atribuir aos resultados quantitativos obteníveis 

por meio da análise de citações. Tendo em vista as possíveis limitações que 

apresentem, conforme aqui exemplificado, parece importante ponderá-los com 

outros resultados, de caráter qualitativo. Dessa forma, ampliam-se as chances de 

construir uma compreensão mais completa e consistente do fenômeno estudado. Os 

resultados que o percurso metodológico desta tese tornou possíveis ilustram a 

importância de desenvolver abordagens flexíveis e abertas a articulações 

qualiquantitativas e a outras formas de variação e composição de métodos e 

técnicas. Essas considerações reiteram aquilo que foi assinalado ao final do capítulo 

3, em nossa discussão sobre o paradigma socioconstrutivista. 

De modo consistente com essas discussões, a relevância dos resultados 

obtidos contribui para validar o uso das faixas de frequência como guia para os 

conteúdos potencialmente mais significativos, em relação aos objetivos da 

investigação. Nesse sentido, é importante observar que 6 dos 28 artigos inseridos na 

faixa INTER 10+ não teriam sido selecionados caso o critério fosse a ocorrência dos 

termos de busca nos campos referenciais. Quatro deles pertencem à área de 

História e Epistemologia — RODRIGUES; MARQUES, 2005; BRAMBILLA; 

STUMPF, 2007; PINHEIRO, 2007; SOUZA, 2008 — e sua análise qualitativa 

mostrou-se importante para o entendimento do contexto que envolve a discussão 

dos temas que investigamos no âmbito do ENANCIB. 

Num apanhado geral, a análise qualitativa das discussões referentes à 

interdisciplinaridade mostra um contraponto entre abordagens afirmatórias e 

problematizadoras. Cada uma delas apresenta-se com intensidades variadas, a 

considerar as frequências totais e médias de ocorrência dos termos INTER e os 

aspectos qualitativos da argumentação. O discurso mais intenso de afirmação e 

defesa da interdisciplinaridade é encontrado nas duas comunicações de Pinheiro 

(2006b, 2007) e nas três comunicações dos pesquisadores da área profissional de 

Museologia — LOUREIRO, J.; LOUREIRO, M.; SILVA, 2008; MORAES, 2008; LIMA, 

2008. No caso de Pinheiro, há um total de 110 ocorrências e uma média de 55,0; no 

outro, tais valores são de 181 e 60,3, respectivamente. Entretanto, as linhas 

argumentativas desenvolvidas nessas comunicações esbarram em expressivas 

fragilidades teóricas e metodológicas. A análise qualitativa mostrou que estas se 

evidenciam na consideração inadequada de critérios epistemológicos pertinentes e 
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na forma como é construído o diálogo com referências importantes, em relação à 

temática interdisciplinar. O contraste entre exuberância quantitativa e insuficiência 

qualitativa evidencia inconsistência e mesmo artificialidade em uma parte 

significativa desse discurso afirmatório mais otimista. 

Nas comunicações de Orrico e Oliveira (2005) e Orrico (2006) — total 43; 

média 21,5 —, o discurso afirmatório assume um tom mais discreto, caracterizando-

se mais pela ausência de questionamentos e pela aceitação de uma visão ampla da 

modalidade interdisciplinar, que se aproxima da multidisciplinar, por vezes sem uma 

distinção adequada. Já as comunicações de Rodrigues e Marques (2005, 2006) e 

Marques e Rodrigues (2007) — total 87; média 29,0 — ensaiam a problematização 

do tema, no tocante às relações da Arquivologia com a Ciência da Informação, mas 

se mostram ambivalentes, oscilando entre adesão e questionamento e apresentando 

inconsistências metodológicas, ligadas a uma aplicação inadequada de critérios 

epistemológicos propostos por Japiassu (1976). Por sua vez, os trabalhos de 

Brambilla et alii (2006) e Brambilla e Stumpf (2007) — total 65; média 32,5 — 

buscam problematizar, do ponto de vista da Comunicação, aspectos conceituais da 

discussão da interdisciplinaridade, introduzindo uma variante metodológica apoiada 

na noção de interface. Mas findam evidenciando o aspecto ambíguo do 

questionamento proposto e alguns traços de fragilidade metodológico-conceitual, ao 

promover uma fusão indiferenciada das noções de  interdisciplinaridade e interface, 

o que aponta a necessidade de ampliar a consistência do movimento crítico iniciado. 

As comunicações de Silva (2005), Araújo (2007) e Souza (2008) — total 

124; média 41,3 — articulam-se na produção de um panorama convergente com 

alguns dos problemas verificados no restante da análise qualitativa. Em conjunto, 

elas compõem uma valiosa mensagem sobre a importância de reconhecer, na 

diversidade de pontos de vista sobre a interdisciplinaridade, tanto potencialidades a 

explorar quanto riscos a evitar. Nos dois casos, o aprofundamento do debate teórico 

e a abertura para os mecanismos de vigilância e crítica parecem constituir recursos 

necessários para aumentar as chances de a Ciência da Informação produzida no 

Brasil alcançar maior consistência nas construções teóricas e nas realizações 

práticas referentes ao tema. 

Num comparativo entre as áreas profissionais representadas no núcleo 

empírico, a Museologia destaca-se fortemente em relação à Arquivologia e à 

Comunicação, conforme indicam as médias INTER de 60,3, 29,0 e 32,5, 
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respectivamente, frente à média de 41,6 para esse subgrupo e à média geral de 

38,6 para a área temática de História e Epistemologia. O destaque mostra-se ainda 

mais expressivo quando se considera que as três comunicações dos autores 

museólogos foram apresentadas todas em 2008, pondo em maior evidência o 

discurso afirmatório da interdisciplinaridade de que foram portadoras. O único 

contraponto expressivo ao discurso afirmatório, no mesmo ano, são as ponderações 

apresentadas na comunicação de Souza (2008). 

No tocante aos problemas apontados na análise qualitativa, tem-se o 

seguinte quadro, no âmbito das três áreas profissionais representadas: na 

Arquivologia, as inconsistências metodológicas contribuem para a ambivalência que 

apontamos e estão ligadas principalmente a problemas na definição e na aplicação 

de critérios consistentes com a linha de reflexão epistemológica tomada por base. 

Na Comunicação, a fragilidade teórico-conceitual manifesta-se especialmente na 

representação da metáfora da interface e no estabelecimento consistente de um 

contraponto ao conceito de interdisciplinaridade. Na Museologia, evidencia-se uma 

incoerência interna no tocante à noção de interface, ora aceita, ora rejeitada. Os 

traços de inconsistência metodológica dizem respeito a dificuldades de definição e 

aplicação de critérios epistemologicamente avalizados, o que implica riscos de o 

discurso assumir até mesmo um viés retórico, ao parecer buscar mais o 

consentimento do que o convencimento do leitor. Uma argumentação mais clara, 

rigorosa e comunicável propiciaria maior equilíbrio entre essas duas possibilidades 

discursivas, contribuindo para valorizar mais condignamente os indícios obteníveis a 

partir da prática profissional, que podem ser, de fato, reveladores de realizações e 

potencialidades significativas referentes à perspectiva interdisciplinar. 

No âmbito das comunicações das áreas profissionais representadas no 

núcleo empírico, foi também possível correlacionar os distintos posicionamentos 

evidenciados quanto às relações com a Ciência da Informação a processos 

específicos pelos quais passam as áreas, bem como a interesses associados à 

atuação particular de cada grupo de pesquisadores. Esse panorama vai ao encontro 

do terceiro objetivo da tese, relacionando-se à discussão das possibilidades e os 

limites do debate epistemológico dos dois temas focalizados, por meio de uma 

reflexão interpretativa sobre os principais aspectos evidenciados na análise 

qualiquantitativa das comunicações constituintes do núcleo empírico. 
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No caso da Arquivologia, a ambivalência entre afirmação e 

questionamento da interdisciplinaridade corresponde às incertezas que parecem 

marcar a busca de consolidação acadêmica pela área. Um dos aspectos 

mencionados diz respeito à avaliação das vantagens e desvantagens da associação 

institucional com a Ciência da Informação, vigente na atual classificação do CNPq. 

No caso da Comunicação, pelo contrário, a posição de questionamento reflete uma 

tentativa de ponderação entre o caráter mais consolidado dessa área 

comparativamente à Ciência da Informação, conforme as autoras, e o interesse que 

manifestam em estabelecer relações de colaboração investigativa em temas e 

problemas de mútuo interesse. No caso da Museologia, por sua vez, os trabalhos 

analisados revelaram uma afirmação coesa e enfática da interdisciplinaridade com a 

Ciência da Informação, apresentada como ponto importante para a consolidação 

dessa área no Brasil. 

A participação expressiva do grupo de profissionais da Museologia no 

ENANCIB de 2008 parece inserir-se num processo político-institucional mais amplo, 

em articulação com a criação de um programa específico de mestrado na UNIRIO — 

conforme se infere do conteúdo das comunicações de Lima (2008) e Moraes (2008) 

— e de um espaço de representação institucional na ANCIB. Esse processo abarcou 

a realização das sessões de “Debates sobre Museologia e Patrimônio”, no VIII 

ENANCIB, em 2007, e a criação do Grupo de Trabalho 9 — “Museu, Patrimônio e 

Informação” —, com funcionamento no X ENANCIB,1 em 2009, e no XI ENANCIB,2 

em 2010. Evidencia outro aspecto desse processo a aprovação pela CAPES, em 17 

de dezembro de 2010, do primeiro doutorado em Museologia e Patrimônio do Brasil 

e da América Latina, a ser oferecido, a partir de 2011, pela mesma parceria entre o 

Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) e a UNIRIO que dá base ao curso de 

mestrado na área.3 

Como os anais do ENANCIB não registram a existência de um espaço 

específico vinculado à Museologia, em 2008, o GT1, de História e Epistemologia, 

parece ter servido como espaço de acolhimento à produção teórica dos 

representantes daquela área profissional. Desse modo, a forte ênfase na afirmação 

                                                 
1 Cf sítio do X ENANBIC. Endereço eletrônico: 
<http://dci.ccsa.ufpb.br/xenancib/?pagina=programacao>. Acesso em: 11 nov. 2010. 
2 Cf sítio do XI ENANBIC. Endereço eletrônico: 
<http://congresso.ibict.br/index.php/enancib/xienancib>. Acesso em: 11 nov. 2010. 
3 Disponível em: <www.mast.br/aprovacao_doutorado_museologia.htm>. Acesso em: 10 jan. 2011. 
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da interdisciplinaridade entre Museologia e Ciência da Informação presente nas 

comunicações desse grupo encontra-se inserida num contexto marcado por ações 

político-acadêmicas voltadas à consecução dos projetos institucionais apontados, os 

quais, pelo vulto que assumem, não se realizam sem um compromisso e um 

investimento intensos por parte dos atores neles envolvidos. 

O caso torna-se significativo para nossas reflexões, ao ilustrar a inserção 

do discurso sobre questões epistemológicas num contexto onde se evidenciam 

ações político-institucionais. Uma questão importante a levantar diz respeito à 

discussão sobre as relações entre política e epistemologia propostas por González 

de Gómez e Orrico (2004), com base no conceito de epistemologia (política), de 

Latour (2004). Conforme propõe o autor, exatamente por ser enganoso pretender 

uma separação estanque das duas instâncias evidenciadas nesse termo, torna-se 

necessário questionar se a relação que elas mantêm envolve um adequado 

equilíbrio entre os procedimentos típicos de cada uma.4 

Nesse sentido, adquirem relevo as fragilidades verificadas nas 

construções teórico-discursivas presentes nas comunicações dos pesquisadores 

relacionados às áreas profissionais representadas no núcleo empírico — 

Arquivologia, Comunicação e Museologia — e em outros trabalhos com intensa 

discussão sobre interdisciplinaridade. De um lado, assinalam um cenário 

problemático para o desenvolvimento teórico do campo da Ciência da Informação 

em nosso país, reforçando a inquietação referente à solidez das bases teórico-

metodológicas do discurso afirmativo da interdisciplinaridade presente na literatura 

da área — com Braga (1995), Targino (1995), Pinheiro e Loureiro (1995), Freire e 

Araújo (2001), Pinheiro (2005) e Mendonça (2008) — e aportando elementos 

objetivos que reiteram os questionamentos e as ponderações manifestados por 

outros autores — Mostafa (1996), Gomes (2001), Paim et alii (2001), González de 

Gomez e Orrico (2004), Araújo, Sima, Guedes e Resende (2007), Araújo, Rolim, 

Marzano e Bitencourt (2007) e Brambilla et alii (2007). 

De outro lado, esse cenário motiva uma apreensão mais específica, 

referente à mescla entre alguns discursos teóricos frágeis e contextos práticos com 

ações políticas fortes. Em se tratando da discussão sobre a interdisciplinaridade, 

essa mescla parece-nos abrir portas a construções de cunho ideológico cuja 

                                                 
4 Para uma abordagem resumida da proposição de Latour e uma aplicação ao contexto da construção 
de políticas de informação, ver HIGINO; ARAÚJO; SCOTT, 2008. 
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presença e cujos riscos são mencionados já nos alertas de Sá (1987b) e Fazenda 

(2007/1991), discutidos em nossa fundamentação teórica. Investir num uso mais 

explícito e consistente de critérios epistemológicos, tais como aqueles indicados por 

Japiassu (1976) e Domingues (2005), é um esforço que pode contribuir para compor 

um quadro teórico e político-institucional no qual o discurso epistemológico possa 

servir, de modo mais equilibrado, articulado, potente e consistente, tanto a 

interesses de grupos específicos — de forma igualitária —  quanto às necessidades 

de legitimação e consolidação de distintas áreas e de todo um campo do 

conhecimento. 

A busca de maior clareza teórica advogada por González de Gómez e 

Orrico (2004) certamente envolve um esforço dessa ordem, indo ao encontro do 

conceito complementar de epistemologia política, que Latour (2004) propõe para 

caracterizar uma relação mais lúcida entre as duas instâncias referidas, na qual os 

atores reconhecem que suas construções epistemológicas encontram-se inseridas 

em contextos políticos e cuidam explicitamente de evitar que isso produza 

desequilíbrios indesejáveis. 

Nossa análise qualitativa sugere haver, inclusive, construções conceituais 

não explicitamente debatidas entre representantes de áreas profissionais que 

apresentam necessidades convergentes, no tocante à investigação da temática 

interdisciplinar. Com efeito, foi evidenciada uma lacuna comum aos grupos 

representantes da Comunicação e da Museologia, no tocante à construção de uma 

concepção mais clara do que sejam as interfaces, os fenômenos de relações 

disciplinares que ocorrem em seu entorno e as formas mais adequadas de 

representá-los. Uma interação direta e explícita, com lugar para o diálogo, o 

confronto e a busca de convergências teórico-conceituais parece o caminho 

institucional recomendado para encontrar soluções que visem a horizontes 

epistemológicos mais amplos. Se há alguma possibilidade interdisciplinar a ser 

afirmada, parece importante que isso comece pelas próprias práticas de pesquisa 

sobre essa temática no campo da Ciência da Informação, contemplando as áreas 

que parecem mais próximas e disponíveis para essa desafiadora construção. 

Vale ponderar que as aproximações propiciadas ou indicadas pela 

pesquisa nem sempre correspondem a situações reais. No tocante a essa lacuna 

comum identificada em nossa análise qualitativa, o GT1 do ENANCIB poderia ter 

constituído, em 2008, um espaço de encontro propício ao debate dos dois grupos 
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profissionais em questão. Entretanto, verificamos terem se dado participações 

bastante distintas. Conforme já foi apontado, os representantes da Museologia 

apresentaram, nessa edição do Encontro, 3 comunicações, com forte viés afirmativo 

da interdisciplinaridade. Por sua vez, as pesquisadoras da Comunicação também 

estiveram representadas, porém de forma bem mais modesta, conforme detalhamos 

a seguir. 

O artigo apresentado por Brambilla e Stumpf ao GT1 do ENANCIB, em 

2008, não foi objeto de análise no capítulo 6 por apresentar apenas 4 ocorrências de 

termos INTER, não se enquadrando no critério de inserção na faixa 10+. Ainda 

assim, chamou a atenção o trabalho “Tendências temáticas das disciplinas da pós-

graduação em Ciência da Informação” (BRAMBILLA; STUMPF, 2008), por se tratar 

de uma sequência das investigações comunicadas pelas autoras nas duas edições 

anteriores do evento. Mas ainda que constitua um relato dos resultados finais da 

dissertação que Brambilla defendeu em 2007, o trabalho foi aceito para 

apresentação no GT1 no formato de pôster. Em vista do teor das duas 

comunicações anteriores, analisadas no capítulo 6, parece-nos que teria sido 

proveitosa, para o debate teórico da área, a oportunidade de virem a público, com 

maior visibilidade, as novas considerações que as autoras tivessem a apresentar. 

Tendo assistido às atividades do GT1 em 2008, nós presenciamos o fato 

de a apresentação do trabalho ter sido feita, por fim, de forma oral. Diante de um 

impedimento do relator designado para a sessão da tarde de 30/09/2009, Prof. José 

Mauro Matheus Loureiro (cf. anais eletrônicos do evento), a Profª Ida Stumpf foi 

convidada a assumir a função. Aproveitando o ensejo, ela solicitou autorização para 

apresentar oralmente o trabalho. Mediante consulta ao pleno, a coordenação do 

GT1 concedeu a autorização, que foi estendida também a outro pôster ainda por ser 

apresentado. 

No discurso das autoras da área de Comunicação, conforme destacamos 

no capítulo 6, lê-se um alerta explícito e reiterado sobre a importância de ampliar o 

espaço para o debate teórico qualificado. As constatações referentes ao episódio do 

pôster vão ao encontro do alerta mencionado, talvez evidenciando aspectos da 

realidade percebidos por Brambilla e Stumpf. Em nome de interesses coletivos e 

institucionais amplos ligados ao processo evolutivo do campo brasileiro da Ciência 

da Informação, parece-nos importante prestar atenção a essas observações, a fim 

de descobrir em que medida elas sinalizam obstáculos a superar, para que o GT de 
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História e Epistemologia da ANCIB, dentre outras instâncias, venha a prestar um 

serviço cada vez mais relevante à construção da área em nosso meio acadêmico. 

Ainda considerando trabalhos adicionais significativos, de autores 

representados no núcleo empírico da tese, é também importante comentar a 

comunicação “Geração de conhecimento teórico em Ciência da Informação, no 

Brasil, questões e paradigmas nas abordagens da elite”, apresentada por Pinheiro 

em 2008. Mesmo não incluído no núcleo empírico, por se enquadrar na faixa INTER 

6-10, o trabalho apresenta peculiaridades, referentes aos temas investigados nesta 

tese, que merecem ao menos um registro sumário. Em contraste com as 

comunicações de 2006 e 2007, nota-se o fato de Pinheiro (2008) preterir a ideia de 

uma “natureza interdisciplinar” para a Ciência da Informação, em favor da visão de 

que prevaleceria o “caráter poliepistemológico” da metodologia da área. Assim, 

inclina-se em direção a uma proposição de González de Gómez (2000). 

Parece-nos valioso aprofundar a análise desses casos especiais 

percebidos em meio ao universo empírico da pesquisa e cujos meandros teórico-

metodológicos possam revelar aspectos comumente pouco visíveis das dinâmicas 

discursivas e pragmáticas em curso nos espaços de construção do campo da 

Ciência da Informação no Brasil. 

As considerações tecidas até aqui remetem às questões levantadas nas 

comunicações que traçam panoramas teórico-empíricos da Ciência da Informação 

brasileira. Silva (2005), Araújo (2007) e Souza (2008) apresentam indicações 

complementares quanto ao papel central da interdisciplinaridade no cenário 

brasileiro da discussão teórica sobre a Ciência da Informação. Assim, vale a pena 

estabelecer algumas pontes desses conteúdos entre si e com outras comunicações 

analisadas, destacando aspectos que podem constituir objeto de diálogo. 

A diversidade de posicionamentos verificada por Araújo (2007) aproxima-

se do espectro de opiniões mencionado no artigo de Silva (2005). Porém, enquanto 

Silva vê nesse aspecto principalmente imprecisões e fragilidades a superar, Araújo 

(2007) reconhece também potencialidades imbricadas às dificuldades, além de 

assinalar que muitas indefinições estão inseridas em um quadro mais amplo, que 

abarca diversas áreas das Ciências Sociais ditas interdisciplinares. Ambos 

sinalizam, de modos distintos, a necessidade de adensar o debate e alcançar maior 

clareza conceitual e consistência teórica, seja para articular convergências ou 

aprofundar divergências. Tal sinalização vai ao encontro do panorama revelado pelo 
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conjunto de nossas análises, no qual se destaca a concomitância de abordagens 

promissoras com fragilidades que inspiram cuidados. 

Outra questão de interesse, ainda que vá além do nosso escopo imediato, 

é o discurso sobre a relação da área de Ciência da Informação com o pensamento 

pós-moderno. O tema é abordado nas pesquisas de Araújo (2007) e de Silva (2005) 

e encontra menção afirmativa na comunicação de Orrico (2006). Os resultados de 

Araújo (2007) evidenciam, também nesse aspecto, uma diversidade que o autor 

aponta refletir a própria fragilidade da ideia de pós-modernidade. Essa visão não 

parece endossar a preocupação manifestada por Silva (2005) quanto a um suposto 

predomínio de metodologias pós-modernas no campo da Ciência da Informação. A 

ponderação de Araújo (2007) sugere que a influência do pensamento dito pós-

moderno seria bem mais difusa do que parece considerado por Silva (2005). 

Também a discussão proposta por Souza (2008) revela-se importante 

perante o cenário verificado no conjunto das nossas análises. Mostra-se de fato 

necessário antecipar e evitar o acúmulo de equívocos e outras fragilidades 

decorrentes de falhas metodológicas, interpretativas e analíticas suscetíveis de 

serem produzidas e propagadas no trabalho individual e nas diversas formas de 

interação coletiva que compõem a atividade da pesquisa. É preciso trabalhar em prol 

de um maior controle dessas intercorrências, reconhecendo que esses aspectos 

indesejáveis podem montar a crises na área. 

Portanto, torna-se valiosa a perspectiva evocada por Souza (2008), da 

vigilância epistemológica (BACHELARD, 1951; JAPIASSU, 1979; BOURDIEU, 2003; 

ORTIZ, 2003). Nesse espírito, uma forma de evitar consequências negativas para a 

pesquisa na área seria empenhar-se em não produzir as falhas que lhes possam dar 

causa. Ao que nos parece, tal responsabilidade cabe, de forma primordial, a 

pesquisadores com maiores condições de influenciar as discussões centrais do 

campo, especialmente aqueles com maior capital científico acumulado. Parece-nos 

que a atitude a cultivar, nesse contexto, deveria caracterizar-se não apenas por uma 

autovigilância, mas poderia associar-se à valorização dos diversos mecanismos de 

revisão, crítica e controle que podem conformar e materializar uma vigilância de 

caráter externo. A disposição a um esforço nessa linha, que estará a serviço de uma 

consolidação mais consistente de qualquer campo científico, certamente também 

beneficiará a comunidade brasileira da Ciência da Informação. 
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Assim, apesar das ponderações que fizemos às abordagens de Silva 

(2005) e de Souza (2008), as três comunicações desse subgrupo trazem 

contribuições valiosas à reflexão sobre o contexto epistemológico e discursivo 

entrevisto em nossa análise.  

A situação verificada aponta a necessidade e a oportunidade de 

aprofundar a discussão sobre os conceitos de “pesquisa” e de “interdisciplinaridade” 

usados na área, conforme destaca Silva (2005), e alcançar maior consistência 

nesses dois aspectos, em termos teóricos e práticos. Ela se relaciona também ao 

que revela a pesquisa de Araújo (2007), quanto ao caráter diversificado do espectro 

de opiniões referente à interdisciplinaridade na área, a indicar que as afirmações 

sobre consensos pacíficos não encontram respaldo na realidade empírica. Ademais, 

a situação confirma muitas das questões levantadas por Souza (2008), sobre a 

necessidade de uma atitude de vigilância epistemológica e cuidado metodológico na 

construção dos objetos e das estratégias de pesquisa, de modo a garantir passos 

rumo à consolidação teórica do campo da Ciência da Informação.  

A análise qualitativa do núcleo empírico evidenciou fragilidades teóricas e 

metodológicas especialmente nas comunicações relacionadas às três áreas 

profissionais representadas e nos demais trabalhos que apresentam intensa 

abordagem da interdisciplinaridade. Parece-nos que a superação das dificuldades 

apontadas exige um trabalho coletivo de caráter amplo, com farto espaço para um 

debate aprofundado e qualificado sobre as contribuições e as limitações de cada 

autor e cada área. Um trabalho com esse caráter seria grandemente facilitado por 

estratégias de coordenação capazes de cumprir um papel institucional indutor de 

avanços articulados no trabalho dos distintos grupos de pesquisa. 

Esse tipo de esforço pode contribuir para a superação de um quadro que 

transpareceu na maior parte do material analisado e no qual a afirmação da 

interdisciplinaridade parece corresponder, o mais das vezes, no máximo à existência 

de condições favoráveis ao estabelecimento de relações interdisciplinares. Tal 

afirmação apoiada de modo insuficiente em critérios epistemológicos limita-se àquilo 

que proporemos aqui chamar de interdisciplinaridade lato sensu, para caracterizar 

uma significação pouco precisa, de sentido amplo, vago, pouco específico, passível 

de englobar, de modo indistinto, também as aplicações disciplinares e as relações 

multidisciplinares. 
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Torna-se necessário transitar para uma discussão que contraste com 

essa insuficiência teórica e volte-se para aquilo que aqui chamaremos de 

interdisciplinaridade stricto sensu. Nessa abordagem, a investigação e a 

discussão atêm-se cuidadosamente aos critérios e às condicionalidades decorrentes 

da reflexão epistemológica, mas não para aplicá-los de um modo meramente 

normativo ou formalista. Parece importante lidar com essas exigências de forma ao 

mesmo tempo rigorosa e flexível, como base formal para um diálogo aberto e 

sensível a práticas intuitivas e procedimentos ainda pouco formalizados, em 

fronteiras, interfaces, interseções e outros espaços de atividade colaborativa, 

valorizando suas potencialidades e sabendo reconhecer modos de coordenação 

incipientes, que articulem o aspecto mais livre e espontâneo do não-disciplinar com 

o caráter mais formal e regulatório do disciplinar. 

O modo arredio como o fenômeno interdisciplinar parece responder à 

pesquisa realizada na área pode decorrer, num quase paradoxo, da facilidade com 

que essa modalidade é admitida. Nossa análise do conteúdo discursivo das 

comunicações ilustrou algumas precariedades metodológicas que limitaram à 

interdisciplinaridade lato sensu as tentativas de afirmação — por vezes, também as 

de questionamento — empreendidas pelos autores. Se o fato de se tratar de 

comunicações de pesquisa implica cuidados com a provável incompletude das 

informações acessíveis por meio dos artigos analisados, há também outra 

implicação valiosa a considerar. Exatamente por se tratar desse gênero de 

documento, seu conteúdo discursivo circulou previamente por meandros 

acadêmicos especializados, ainda que de modo restrito, e passou por certos crivos 

avaliativos, no âmbito da pós-graduação da área no país. A apresentação pública no 

ENANCIB indica que esse conteúdo alcançou pelo menos um grau aceitável de 

legitimidade, nesses âmbitos mais restritos, antes de submeter-se a uma avaliação 

coletiva mais ampla, no espaço de debate propiciado pelo evento.  

Dentro do limite de validade desse raciocínio e do alcance permitido pelo 

núcleo empírico da pesquisa, é importante considerar o significado que pode ser 

atribuído às inconsistências presentes no material analisado. Trata-se de um grupo 

de comunicações eleitas, conforme os critérios desta pesquisa, dentre aquelas 

selecionadas para apresentação nas várias edições estudadas do ENANCIB. Pelo 

fato de essas comunicações terem origem nos Programas de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação brasileiros, os problemas nelas verificados têm algo a dizer 
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sobre os mecanismos crítico-avaliativos em vigor nesse contexto mais amplo e sobre 

os critérios epistemológico-metodológicos que os compõem. Ainda que não sejam 

possíveis inferências específicas, a reflexão global decorrente desse ponto de vista 

torna-se valiosa, ao propiciar um alerta que diz respeito a toda a “cadeia produtiva” 

do conhecimento da área no país, no âmbito das temáticas consideradas. 

O fato de essa “cadeia produtiva” não se ter mostrado eficaz na solução 

ou na filtragem prévia dos conteúdos inconsistentes apontados em nossa análise 

indica a presença de mecanismos crítico-avaliativos em alguma medida indulgentes 

com o uso de critérios epistemológica e metodologicamente pouco rigorosos para a 

produção de resultados teóricos e empíricos referentes à interdisciplinaridade. 

Nossa análise evidenciou desde um uso mais informal do termo até insuficiências de 

método na afirmação da ocorrência dessa modalidade. Uma vez que conteúdos 

pouco consistentes não passariam por mecanismos seletivos severos, as evidências 

que levantamos constituem indício de atitudes de indulgência, ao longo dessa 

cadeia, frente a aspectos que demandariam ainda algum investimento, em benefício 

da própria construção teórica da área. 

Não estamos em condições de analisar em detalhe esse cenário, já que 

esta pesquisa não se dedicou a produzir as bases empírico-metodológicas 

necessárias a tal fim. Porém, mesmo a inferência global apresentada possibilita 

propor uma formulação que pode contribuir para o entendimento de alguns aspectos 

da questão. Um alerta que nos parece valioso pode ser feito por meio da formulação 

de um princípio ao qual chamaremos presunção de interdisciplinaridade. Ele 

caracteriza uma atitude (hipotética) que admite o uso do termo “interdisciplinaridade” 

e a afirmação dessa modalidade de um modo virtualmente irrestrito, mesmo em face 

apenas de pálidos indícios ou de evidências insuficientes para o atendimento dos 

critérios epistemológicos discutidos em nosso referencial teórico. Tal presunção faz 

parecer virtualmente desnecessária a reunião e a análise de evidências ou de 

indícios expressivos, significando contar com a ocorrência da modalidade 

interdisciplinar como condição inerente às relações entre áreas do conhecimento 

desenvolvidas na contemporaneidade, sempre que se trate de abordar objetos ou 

fenômenos multifacetados ou complexos. 

Essa formulação pode ser pensada em analogia com o princípio da 

presunção de inocência, que, em matéria de justiça, garante a prevalência dessa 

condição, quando pesa sobre alguém uma acusação, enquanto não for provada a 
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culpabilidade, em conformidade com ritos processuais legítimos, que são legalmente 

previstos. A presunção de inocência visa a preservar direitos e garantias individuais, 

prevenindo o risco de restrições pessoais arbitrárias e atribuindo o ônus da prova do 

fato e da culpa à parte que formula a acusação. Trata-se, assim, de prescrever 

comportamentos ideais, em benefício de valores humanos fundamentais.5 

Em contraponto, ou por antianalogia, a presunção de interdisciplinaridade 

constitui um antiprincípio, destinado a alertar sobre um comportamento antiideal, que 

deve ser evitado, e não admitido ou estimulado. Uma razão para esse alerta — e as 

formas de vigilância que dele decorram — é que essa presunção pode acarretar, na 

contramão dos procedimentos epistemologicamente legitimados, uma “inversão do 

ônus da prova”. Aceitar a afirmação de uma interdisciplinaridade não “provada” 

implica risco de criar a ilusão de que nem sequer seria necessária alguma “prova” e 

alimenta a visão de que, se alguma prova for devida, ela deve caber não a quem 

afirme, e sim a quem questione a ocorrência da interdisciplinaridade. 

Essa metáfora jurídica pode ajudar a perceber como andam pari passu os 

riscos de inversão de lógica e de método, no caso de afirmação e prova, podendo 

produzir uma subversão metodológica que conduz a um terreno movediço muito 

distinto da terra firme que Japiassu (1976) recomenda buscar, ainda que à custa de 

esforço e resignação. Se algo parece se manifestar de modo legítimo e difundido, 

nas Ciências Humanas e Sociais, é uma tendência global a interações disciplinares, 

tal como o indica Pombo (2004b). Porém, entre o reconhecimento desse fatum — 

nos termos de González de Gómez e Orrico (2004) — e a afirmação qualificada da 

interdisciplinaridade, como categoria epistemológica específica, vai uma distância 

que deve ser coberta com passos guiados por procedimentos metodológicos claros 

e explícitos, definidos em conformidade com a reflexão epistemológica. Esse é o 

caminho legítimo da “prova”, cujo ônus é de quem afirma a interdisciplinaridade. 

Mesmo que relativizemos a figura da “prova”, pensando mais em evidências, ou 

mesmo indícios, continuará sendo necessário observar o cuidado metodológico que 

permita induzir conclusões válidas dos elementos probatórios, para que exista uma 

consistência aceitável entre teoria e empiria. Saltos nesse percurso podem 

caracterizar, em vez de abertura ou de flexibilidade desejáveis, uma indisciplina 

                                                 
5 Registramos agradecimentos à advogada Danniela Higino Maia, pelos valiosos esclarecimentos. 
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metodológica que, certamente, não contribuiria para a construção consistente seja 

da disciplinaridade ou de qualquer outra modalidade de relação disciplinar. 

Atitudes reais que tendam à presunção de interdisciplinaridade levarão a 

restringir a discussão à interdisciplinaridade lato sensu, produzindo graus diversos 

de esvaziamento do debate epistemológico qualificado, pela admissão de conteúdos 

discursivos inconsistentes com as exigências decorrentes daquele. Os achados de 

nossa investigação levam a ponderar sobre que a presença do discurso da 

interdisciplinaridade lato sensu implica alguma porção de prejuízo à consolidação 

teórica da Ciência da Informação, não apenas por tornar mais confusa e superficial a 

discussão desse tema específico, mas também porque pode fragilizar a capacidade 

de produção teórica em relação a outros temas. Com efeito, na medida em que essa 

presença decorra do emprego de métodos e critérios menos rigorosos ao apreciar 

as teorizações produzidas na área e da possível insuficiência de espaço para um 

debate teórico qualificado, a vigência desses padrões menos exigentes colocará a 

área em situação de desvantagem comparativa. Tal desvantagem dirá respeito à 

comparação da Ciência da Informação com outras áreas e consigo mesma, no 

tocante ao nível de qualidade desejável para as pesquisas empreendidas. 

Um quadro confuso em relação à interdisciplinaridade pode implicar risco 

de dependência, pela valorização excessiva de relações assimétricas, envolvendo 

apenas a incorporação de contribuições externas (algo próximo à chamada 

interdisciplinaridade cruzada), ou restritas à multidisciplinaridade ou à aplicação, tal 

como no caso do trabalho de organização de informações produzidas por outras 

áreas. Cada uma a seu modo, essas relações são legítimas, mas não podem ser 

confundidas com um padrão mais simétrico, no qual tanto a Ciência da Informação 

quanto uma outra área estabelecem reciprocidade na incorporação de contribuições, 

num ciclo potencialmente virtuoso de interdependência com mútuo reforço, capaz de 

contribuir para o fortalecimento e a independência progressivos de cada área. 

A discussão da interdisciplinaridade stricto sensu torna-se importante para 

a geração desse tipo de ciclo virtuoso, num processo que associe a produção e a 

crítica de construções disciplinares, a partir de esforços internos da área e do 

estabelecimento de relações que possibilitem receber e oferecer contribuições 

externas, explorando e discutindo possibilidades anteriores à modalidade 

interdisciplinar, de modo a alcançá-la como uma realidade consistente e profícua. 

Nos termos propostos por González de Gomez (2000), o esforço de garantir a 
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produção de excedentes epistemológicos atenderia à necessidade de uma 

qualificação mais expressiva dessas relações. 

O fato de o discurso sobre interdisciplinaridade na área apresentar 

fragilidades tais como as identificadas no núcleo empírico desta pesquisa, mesmo 

decorridas algumas décadas de discussão, parece evidenciar que a captação e a 

valorização de práticas intuitivas e das pragmáticas periféricas envolvidas nessa 

modalidade ainda desafiam os pesquisadores a sedimentar esforços capazes de 

fazerem convergir reflexão epistemológica e estratégias metodológicas. Nesse 

sentido, acreditamos ser valioso aprofundar o investimento em abordagens de cunho 

microssociológico6 e biográfico,7 que possam ir além das descrições estruturais e 

captar formas de ação específicas desenvolvidas pelos coletivos constituídos em 

torno de colaborações acadêmicas com distintas áreas do conhecimento. Mas a 

consistência dessas abordagens dependerá da articulação que estabelecerem entre 

os padrões de ação estudados e um conjunto de princípios e critérios 

epistemológicos. 

Nossa análise qualitativa do núcleo empírico revelou abordagens que se 

aproximam dessa linha, mas ainda sem a necessária consistência com o debate 

epistemológico, tal como verificado nas comunicações de Lima (2008) e Moraes 

(2008). Já as comunicações de González de Gómez (2003) e González de Gómez 

et alii (2003) parecem poder avançar mais nesse sentido, mas o próprio cuidado 

metodológico evidenciado nesses trabalhos levou à apresentação de resultados 

modestos. Entretanto, os autores apontam claramente a necessidade de ir além dos 

atributos demográficos dos pesquisadores estudados, explicitando e analisando as 

práticas e os produtos de suas pesquisas, para que se possam produzir conclusões 

consistentes sobre as modalidades de relações disciplinares envolvidas. 

Parece-nos que esse tipo de abordagem favoreceria o estabelecimento 

de nexos possíveis e diferenciações necessárias entre os diversos níveis, 

propiciando clareza e precisão maiores na análise de situações reais. Tais cuidados 

poderão contribuir para a determinação paulatina das dinâmicas necessárias de 

estabelecer entre as construções disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares e 

                                                 
6 Araújo (2003) destaca a influência do enfoque microssociológico na Ciência da Informação, ao 
discutir a inserção desta no campo das Ciências Sociais. 
7 Em suas discussões sobre a interdisciplinaridade, Fazenda (1994) refere-se a essa abordagem, ao 
discutir a construção de fundamentos teóricos e metodológicos a partir das vivências, realidades e 
identidades ligadas à prática pedagógica. 
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transdisciplinares nas quais a área precise investir. Considerando a articulação 

apontada por Domingues (2001b) entre os níveis interdisciplinar e transdisciplinar, 

as construções referentes a esta modalidade certamente colherão benefícios de 

abordagens teóricas e metodológicas atentas a critérios mais claros para a questão 

interdisciplinar e à real dimensão dos desafios que cada modalidade envolve. 

Passemos, a propósito, às considerações sobre a transdisciplinaridade. 

No período 2003-2008 do ENANCIB, conforme apontado no início do capítulo 6, 

nosso núcleo empírico cobriu 4 das 5 comunicações da faixa TRANS 6-10 (as 

pertencentes à área de História e Epistemologia) e todas as 5 comunicações da 

faixa TRANS 10+. Três das comunicações da faixa TRANS 6-10 — PINHEIRO, 

2006b; MARQUES; RODRIGUES, 2007; ARAÚJO, 2007, com 8, 7 e 6 ocorrências 

TRANS, respectivamente — e duas comunicações da faixa 10+ — Moraes (2008) e 

Souza (2008), com 18 e 12 ocorrências TRANS, respectivamente — foram 

analisadas nas seções 1, 2 e 3 do capítulo 6. Ali, apontamos que elas abordam mais 

a interdisciplinaridade e que a transdisciplinaridade recebe menções de cunho 

apenas complementar, principalmente de contextualização em relação a outras 

modalidades de interação disciplinar. 

O último subgrupo analisado no capítulo 6 é composto das quatro 

comunicações referentes a pesquisas que, declaradamente, voltam-se de modo 

mais direto para a transdisciplinaridade. Contém três comunicações da faixa TRANS 

10+ (duas de 2003, uma de 2008) e uma da faixa TRANS 6-10 (de 2003). Nesse 

ponto, é importante observar que a eleição da transdisciplinaridade como tema do V 

ENANCIB, em 2003, não conseguiu aglutinar uma quantidade expressiva de 

contribuições relevantes. Essa edição do Encontro contou com apenas três 

comunicações apresentando discussões mais intensas do tema, todas elas 

analisadas no capítulo 6: González de Gómez (2003) e Bicalho e Borges (2003), na 

faixa 10+, e González de Gómez et alii (2003), na faixa 6-10. Essa constatação 

remete à discussão sobre a eficácia das políticas institucionais de incentivo à 

investigação de determinado tema, evidenciando a importância de ponderar a 

aposta e o esforço institucionais com uma avaliação criteriosa do ponto de 

maturação em que se encontra a produção da área referente ao tema em vista. No 

caso de temas recentes, tal como a transdisciplinaridade, pode ser necessário 

desenvolver um trabalho de estímulo intenso e consistente entre os eventos, para 

que seja possível produzir resultados mais expressivos. 
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Na comunicação de González de Gómez et alii (2003) — 7 e 16 

ocorrências TRANS e INTER, respectivamente —, vimos que a etapa incipiente na 

qual ainda se encontrava a pesquisa não possibilitou apresentar resultados 

empíricos expressivos quanto à transdisciplinaridade. Já em sua comunicação de 

autoria individual, pertencente à faixa TRANS 10+, González de Gómez (2003) — 37 

e 12 ocorrências TRANS e INTER, respectivamente — trabalha a questão das 

relações “trans-disciplinares”, do ponto de vista teórico, numa perspectiva ligada à 

teoria da ação comunicativa e à interação entre comunidades discursivas. Essa linha 

é explorada pela autora há bastante tempo, conforme evidenciado em nosso 

referencial teórico,8 com eventuais alusões à questão da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade, e parece capaz de trazer insights valiosos sobre esses temas, 

em articulação com problemáticas sociais que interessam à Ciência da informação. 

Pode ser necessário, entretanto, nesse caminho de conexão com o pensamento 

crítico-social, avaliar a possibilidade de eventuais conflitos entre a aproximação com 

a abordagem da transdisciplinaridade proposta por Klein, Gibbons e Nowotny e 

aquela filiada a Nicolescu, uma vez que este autor aponta limitações naquela 

abordagem. 

González de Gómez não voltou a apresentar contribuições tão 

expressivas sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade no âmbito do 

ENANCIB, no período 2003-2008. No âmbito dos periódicos nacionais, a busca 

realizada nas bases de dados PERI e BRAPCI, limitada aos campos referenciais, 

possibilitou recuperar apenas dois artigos da autora, de 1990 e 2003, apresentados 

em nossa fundamentação teórica. Entretanto, outros de seus artigos também 

abordam aspectos desses temas, compondo um trabalho que pode oferecer novas 

contribuições relevantes em relação aos temas em foco nesta tese. 

Já Bicalho e Borges (2003) — 51 e 27 ocorrências TRANS e INTER, 

respectivamente — manifestam grande expectativa em relação às possibilidades de 

diálogo da Ciência da Informação com o debate acadêmico sobre 

transdisciplinaridade. Posteriormente, Bicalho e Oliveira (2008) — 16 e 68 

ocorrências TRANS e INTER, respectivamente —, já com base em resultados de 

                                                 
8 González de Gómez confirmou o investimento que vem fazendo nessa abordagem teórica em 
comunicação oral apresentada no seminário comemorativo dos 40 anos do programa de pós-
graduação do IBICT, realizado no Rio de Janeiro, em 10 de setembro 2010, com o título 
“Desenvolvimento da Ciência da Informação no Brasil: Reflexões e Perspectivas do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação – IBICT 1970-2010”. Mais informações disponíveis em: 
<http://www.ibict.br/?resultpage=9>. Acesso em 20 nov. 2010. 
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uma pesquisa de doutorado então em curso, mostram que a literatura da área 

publicada no Brasil no período 2001-2006 apresenta um panorama mais voltado 

para a interdisciplinaridade, estabelecendo conexão pouco expressiva com o debate 

sobre transdisciplinaridade. Ao finalizar sua tese, Bicalho (2009) conclui, a partir da 

análise de uma amostra significativa de artigos de periódicos nacionais, que “a 

ciência da informação, reconhecida pela quase unanimidade de seus pesquisadores 

como uma ciência interdisciplinar, não reflete em sua pesquisa características que 

confirmem este nível de interação com outras disciplinas” (p. 7). Características 

ligadas a essa modalidade são encontradas em apenas cerca de 10% do material 

analisado pela autora, enquanto 20% deste reflete a multidisciplinaridade e nenhuma 

pesquisa envolve interações que remetam à perspectiva transdisciplinar. 

Essa sequência de trabalhos ilustra a progressiva transição de um ponto 

de vista conjugando convicção na interdisciplinaridade com expectativas quanto à 

transdisciplinaridade até o levantamento de resultados mais restritivos em relação à 

ocorrência das duas modalidades. Para além da convergência quantitativa entre 

esses resultados e o panorama que nossa pesquisa revelou no contexto do 

ENANCIB, observa-se também uma complementaridade qualitativa. A análise dos 

conteúdos discursivos realizada no capítulo 6, para as comunicações da área 

temática de História e Epistemologia do ENANCIB, responde — ao menos em parte 

— a uma abordagem que Bicalho (2009) considera valiosa e sugere como 

sequência de sua pesquisa: a verificação da qualidade dos artigos, pela análise de 

sua estrutura. 

Focalizando a linha argumentativa desenvolvida em cada artigo, nossa 

análise interpretativa revelou um panorama que converge com a pesquisa de 

Bicalho (2009), endossando a visão de que é preciso aprofundar a investigação da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade na área. Possibilita agregar, 

entretanto, indicações mais específicas, sobre a importância de aproveitar e 

complementar algumas abordagens promissoras e sobre a necessidade de buscar a 

correção de equívocos e fragilidades verificados em alguns trabalhos. 

Conforme discutido na fundamentação teórica da tese, constitui uma 

exigência da transdisciplinaridade o esforço de ir além da perspectiva academicista 

e abordar contextos de atuação nos quais a complexidade dos problemas a resolver 

conduz a explorar, com atitude aberta e produtiva, zonas de ignorância em territórios 

do conhecimento ainda não dominados ou classificados. Esse processo força novas 
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percepções e o investimento em uma criatividade teórica e metodológica que aceite 

dialogar não apenas com outros conhecimentos de tipo acadêmico, mas também 

com saberes de outras ordens e origens. 

O campo social é certamente uma fonte importante de situações propícias 

à criação desses contextos, pela convergência de saberes que costuma demandar, 

implicando diversos tipos e níveis de interações. Constitui também uma referência 

especialmente valiosa para a Ciência da Informação, devido aos desafios teórico-

metodológicos que sua abordagem impõe, abrindo oportunidades para o 

desenvolvimento de articulações teórico-práticas que confirmem o caráter de Ciência 

Social Aplicada indicado em classificações oficiais tais como a do CNPq. 

Do ponto de vista teórico, nossa pesquisa possibilita ainda apontar alguns 

desafios específicos para a discussão da transdisciplinaridade no contexto brasileiro 

da Ciência da Informação. O primeiro deles certamente é estimular uma ampliação 

consistente da investigação do tema, uma vez que o volume de trabalhos 

encontrado revelou-se muito pequeno, tanto no âmbito do ENANCIB quanto no 

contexto das publicações periódicas nacionais. Em termos qualitativos, é importante 

que esse esforço de ampliação reconheça e valorize iniciativas consistentes e 

promissoras, como ponto de partida para a ampliação e o aprofundamento do 

diálogo com a complexa teorização sobre transdisciplinaridade desenvolvida no 

âmbito dos debates internacionais sobre o tema. Conforme já assinalamos, é 

razoável prever que esse aprofundamento precise contemplar, em especial, a 

tensão assinalada por Nicolescu (2006) entre o movimento teórico principal da 

transdisciplinaridade e a visão referente a projetos ligados à problemática social 

defendida por Gibbons e Nowotny (2001), Klein (2001) e outros autores ligados à 

“International Transdisciplinarity Conference”, realizada na Suíça, no ano 2000. 

Outro aspecto é uma inclusão mais diversificada dos pontos de vista 

teóricos existentes nos fóruns de debate da temática transdisciplinar. Nosso 

referencial teórico assinala um significativo interesse pela correlação entre as 

temáticas da transdisciplinaridade e da cognição. Entretanto, os artigos da área de 

História e Epistemologia que compuseram nosso núcleo empírico não registram a 

abordagem do tema cognição. Seria talvez importante verificar se a exploração 

dessa interface está presente em outra área temática. Mas é bastante remota a 

chance de encontrar discussões mais expressivas no âmbito do ENANCIB, no 

período estudado, uma vez que nossa abordagem qualiquantitativa cobriu 
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praticamente a totalidade dos artigos nos quais a transdisciplinaridade recebe mais 

atenção, sem encontrar vestígios de convergência com o tema da cognição. 

A sinalização dessa ausência temática no âmbito da área de História e 

Epistemologia e o possível interesse que pode haver em aprofundar a compreensão 

desse fenômeno remetem à consideração de possíveis sequências ao trabalho de 

pesquisa realizado nesta tese. Uma comparação temática detalhada entre o âmbito 

das comunicações apresentadas no ENANCIB e o contexto mais amplo da pesquisa 

publicada nos periódicos nacionais, caracterizando simetrias e assimetrias, pode 

revelar outros temas relacionados à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade 

cuja abordagem seja importante intensificar, ou que devam ser evidenciados como 

possível objeto de diálogo entre pesquisadores ou grupos de pesquisa. 

A coleta e o tratamento de dados desenvolvidos nesta pesquisa 

estabelecem condições favoráveis à realização desse tipo de análise temática. De 

imediato, seria também possível analisar a presença dos temas interdisciplinaridade 

e transdisciplinaridade nas demais áreas temáticas do ENANCIB, no período 2003-

2008. Mesmo abordando um material empírico com presença menos marcante dos 

dois temas, esse trabalho poderá contribuir para uma percepção mais ampla das 

formas de abordagem e do contexto ligado à sua discussão, complementando a 

análise apresentada para a área temática de História e Epistemologia. 

Um objeto de atenção que se mostra obrigatório para essa abordagem 

complementar é o conjunto de quatro comunicações INTER 10+ da área temática de 

Organização e Representação. Esses trabalhos não foram incluídos no capítulo 6 

devido à extensão do texto dedicado à análise qualitativa das comunicações da área 

de História e Epistemologia, cuja priorização tomou por base as potencialidades 

apontadas pelos parâmetros obtidos com a análise quantitativa. 

Parece também valioso estender a abordagem qualiquantitativa aqui 

desenvolvida às edições subsequentes do ENANCIB, em relação aos mesmos 

temas. Pode ser especialmente interessante analisar as comunicações 

apresentadas no GT “Museu, Patrimônio e Informação”, para verificar como 

evoluíram as discussões sobre os dois temas após a participação especialmente 

intensa de representantes dessa área profissional no evento de 2008. 

Considerando que a qualificação do debate sobre interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade constitui uma meta importante para a pesquisa brasileira em 

Ciência da Informação, pode ser valioso realizar um estudo propositivo de 
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metodologias e mecanismos de indução, monitoramento e avaliação da abordagem 

desses temas, segundo modos e ângulos específicos, para subsidiar o trabalho dos 

grupos de pesquisa e dos fóruns temáticos da área. Esforços nesse sentido podem 

contribuir, futuramente, para fomentar ações institucionais voltadas para a 

descoberta e a correção de “zonas de sombra” e possíveis distorções na cobertura 

de temas de pesquisa significativos para o campo como um todo. 

Parece adequado começar esse esforço pelo tema da 

interdisciplinaridade, tendo em vista tanto a presença ostensiva na área de um 

discurso a seu respeito quanto o fato de a ampliação da consistência da pesquisa 

sobre essa modalidade favorecer também as discussões sobre transdisciplinaridade. 

Outra abordagem complementar que pode ser desenvolvida, deste ponto 

em diante, é uma discussão sociológica de cunho bourdiano do panorama surgido 

com os achados e as análises apresentados nesta pesquisa. Conceitos tais como 

campo e capital científico parecem adequados a um entendimento mais profundo de 

processos e relações que podem ser reconstruídos e analisados a partir do 

conteúdo discursivo que circunda os temas investigados nesta tese. Estaríamos, 

assim, em condições de verificar que outros aspectos o olhar proposto por Bourdieu 

ajudará a perceber.9 

Caso a abordagem metodológica aqui desenvolvida desperte interesse 

para a análise da evolução do debate sobre outros temas, será importante realizar 

estudos que possibilitem ampliar o uso de recursos de automação na fase de 

tratamento dos dados, que foi ainda muito modesto no desenvolvimento desta tese. 

Outro desafio é a extensão dessa abordagem a outros âmbitos, que, diferentemente 

do ENANCIB, sejam constituídos por um universo não-fechado de publicações. 

Numa avaliação retrospectiva, considerando os resultados a que 

chegamos e as possibilidades abertas a partir daí, parece-nos que esta tese cumpriu 

o objetivo central que serviu de guia ao seu desenvolvimento, oferecendo 

contribuições que, esperamos, possam se mostrar relevantes para a discussão 

sobre as construções teóricas da Ciência da Informação produzida no Brasil e aptas 

a subsidiar esforços ligados ao seu processo de consolidação epistemológica. 

 
9 Por meio de levantamento nas bases de dados PERI e BRAPCI, identificamos como referências 
importantes, no contexto brasileiro, alguns artigos dos seguintes autores: Gilda Olinto do Valle Silva; 
Patrícia Zeni Marchiori; Regina Maria Marteleto e Denise Morado Nascimento; Carlos C. de Almeida, 
Flavia Maria Bastos e Fernando Bittencourt; Rubén Urbizagástegui Alvarado; Isa Maria Freire. No 
ENANCIB, a participação mais expressiva desses autores é no GT3. 
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ANEXO 1 – Artigos por áreas temáticas – faixa INTER 6-10 (listagem completa) 
 
Obs.: células em tom de cinza indicam artigos com ocorrências INTER e/ou TRANS apenas fora dos campos referenciais 
 
 

QUADRO A1.1 
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(continuação) 
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(*) páginas inicial e final nos anais eletrônicos 
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QUADRO A1.2 
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malho_Vi
dotti_Fujit
a  

Web semântica: aspectos interdisciplinares para a organização e recuperação de 
informações 
Rogério Aparecido Sá Ramalho, Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti, Mariângela 
Spotti Lopes Fujita (UNESP) 

8 – 

2006 189-200 
(*) 

Integração de ontologias: o domínio da bioinformática e a problemática da 
compatibilização terminológica 
Maria Luiza de Almeida Campos (UFF) 

6 – 

2006 239-249 
(*) 

Ambiente para manutenção semi-automatizada de tesauros 
Manoel Palhares Moreira (PUC-MG); Maria Aparecida Moura (ECI/UFMG) 

10 – 

 
 



 351 

(continuação) 
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QUADRO A1.3 

Artigos da área temática 3 – Mediação, Circulação e Uso 
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QUADRO A1.4 

Artigos da área temática 4 – Gestão 
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QUADRO A1.5 

Artigos da área temática 6 – Informação e Trabalho 
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7 – 
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(continuação) 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2003 ENAN091 
Um modelo sintético de licenciatura para uma ciência da informação consolidada: o caso 
português 
Armando Malheiro da Silva, Fernanda Ribeiro (Universidade do Porto - Portugal) 

9 5 

2005
GT6_Ber
aquet  

Delineando as competências do profissional da informação para atuar em saúde 
Vera S. M. Beraquet, Renata Ciol, Simone L. G. de Oliveira, Elisabete S. Foggari, Darlene 
Teixeira  (PUC-CAMP); Natalia M. Chiavaro, Márcio Alexandre N. Chagas, Rodrigo A. 
Carvalho (IC) 

7 – 

2006
1083-

1093 (*) 

Bases para o desenvolvimento da biblioteconomia clínica em um hospital universitário de 
campinas 
Vera Beraquet (PUC-CAMP); Renata Ciol; Simone Oliveira; Márcio Alexandre Chagas; 
Natalia Chiavaro; Rosimeire Cirilo; Elisabete Fogari; Isabela Pereira; Mariana Teixeira 
 

7 – 

(*) páginas inicial e final nos anais eletrônicos 
 
 
 

QUADRO A1.6 

Artigos da área temática 7 – Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2005
GT7_Cab
ral_Vasco
ncelos 

Informação, cultura e sociedade – estado da arte 
Ana Maria Rezende Cabral, Leonardo Renault Vasconcelos (PPGCI/UFMG) 

8 2 
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QUADRO A1.7 

Artigos da área temática 9 – Produção e Comunicação 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2003 ENAN085 
A produção científica em biblioteconomia e ciência da informação no Brasil: tendências 
temáticas e metodológicas 
Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras Gomes (UFBA) 

6 1 

2003 ENAN084 
Redes eletrônicas e seus impactos na comunicação científica de pesquisadores brasileiros 
em salas virtuais (“chats”) 
Lena Vania Ribeiro Pinheiro (IBICT); Sandra Lúcia Rebel Gomes (UFF) 

10 – 
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ANEXO 2 – Artigos por áreas temáticas – faixa INTER 10+ (complementar ao cap. 6) 
 
Obs.: células em tom de cinza indicam artigos com ocorrências INTER e/ou TRANS apenas fora dos campos referenciais 
 
 

QUADRO A2.1 

Artigos da área temática 2 – Organização e Representação 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2006 153-164 
(*) 

La terminología como método de análisis de dominios interdisciplinares. Repercusiones en 
la representación y organización del conocimiento 
María José López-Huertas (Universidad de Granada) 

28 2 

2007
GT2—

200 

Peirce e a Ciência da Informação: considerações preliminares sobre as relações entre a 
obra peirceana e a organização da informação 
Carlos Cândido de Almeida (doutorando PPGCI/UNESP);José Augusto Chaves Guimarães 
(docente PPGCI/UNESP) 

12 – 

2007
GT2—

102 

Taxonomias de domínios interdisciplinares: Uma experiência com a área de Geoquímica 
Ambiental 
Hildenise Ferreira Novo (UFF); Maria Luiza de Almeida Campos (PPGCI-UFF/IBICT) 

26 – 

2007
GT2—

108 

Organização e Representação do Conhecimento no contexto de gestão e avaliação: 
domínios interdisciplinares em Ciência e Tecnologia 
Rosali Fernandez de Souza (IBICT); Roberta Pereira da Silva (CPRM) 

117 6 

(*) páginas inicial e final nos anais eletrônicos 
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QUADRO A2.2 

Artigos da área temática 3 – Mediação, Circulação e Uso 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2003 ENAN052 
Ciência da informação e educação: ressignificando a formação de cidadãos-leitores: 
discursos e práticas 
Alzira Karla Araújo da Silva (PPGCI/UFPB – mestranda) 

19 3 

 
 
 
 

QUADRO A2.3 

Artigos da área temática 4 – Gestão 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2008 1830 

Aprendizagem informacional por meio do compartilhamento de conhecimentos entre 
docentes 
Emeide Nóbrega Duarte (Professora, PPGCI/UFPB); Alzira Karla Araújo da Silva 
(Doutoranda, PPGCI/UFMG); Alecsandra Coutinho Machado (PIBIC/UFPB); Danielle 
Harlene da Silva Moreno (Mestranda, PPGCI/UFPB); Irma Gracielle S. C. de Oliveira 
(Mestranda, PPGCI/UFPB) 

14 – 
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QUADRO A2.4 

Artigos da área temática 7 – Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2005

GT7_Silv
a_Matheu
s_Parreir
as_Parrei

ras 

Estudo da rede de co-autoria e da interdisciplinaridade na produção científica com base 
nos métodos de análise de redes sociais: avaliação do caso do programa de pós 
Antonio Braz de Oliveira e Silva, Renato Fabiano Matheus, Fernando Silva Parreiras 
(PPGCI/UFMG); Tatiane A. Silva Parreiras (PUC-MG) 

21 – 

 
 
 

QUADRO A2.5 

Artigos da área temática 9 – Produção e Comunicação 
 

OCORRÊNCIAS 
ANO CÓDIGO TÍTULO — AUTORIA/VÍNCULO INSTITUCIONAL 

INTER TRANS 

2007
GT7—

215 

Produção de informação sobre a epistemologia na literatura científica periódica em Ciência 
da Informação no Brasil 
Leilah Santiago Bufrem (UFPR) 

23 2 

2008 3711 
As redes cognitivas e a produção do conhecimento em ciência da informação no brasil: um 
estudo nos periódicos da área 
Liliane Vieira Pinheiro (Universidade Regional de Blumenau); Edna Lúcia da Silva (UFSC) 

15 – 
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ANEXO 3 – comparação de métodos de seleção de artigos 

(aspectos complementares) 

 
Nos QUADROS A3.1 e A3.2, estão discriminados, para as faixas de 

frequência INTER 10+ e INTER 6-10 e por área temática do ENANCIB, no período 

2003-2008, os números de artigos que apresentam ocorrências de termos INTER 

nos seguintes campos textuais: corpo do texto (CT), referências (Ref), resumo (Res), 

descritores — ou palavras-chaves — (D) e título (T). Ocorrências simultâneas em 

dois ou mais desses campos são indicadas em colunas específicas. Apenas a 

terceira coluna de cada tabela indica ocorrências nos campos não-referenciais dos 

artigos: corpo do texto (CT) e referências (Ref). As demais à sua direita indicam 

ocorrências nos campos referenciais: título (T); descritores, ou palavras-chaves (D); 

resumo (Res). Esses quadros possibilitam comparar, para cada área temática e para 

o conjunto destas, o número de artigos que teriam sido selecionados por meio do 

critério convencional, que envolve a ocorrência dos termos de busca em campos 

referenciais (colunas 4 a 9), e por meio do critério adotado nesta tese, que considera 

a ocorrência em qualquer campo, seja ou não referencial (colunas 3 a 9). 

 
QUADRO A3.1 

Faixa INTER 10+ – número de artigos com 
ocorrências de termos INTER, agrupados por campo textual 

 

 Área temática CT 
Ref 

D Res 
D 

Res 
T 

T 
Res 

T D 
Res 

1 História e Epistemologia 4 1 4 2 1 2 5 

2 Organização e Representação — — — 1 — — 3 

3 Mediação, Circulação e Uso — — 1 — — — — 

4 Gestão 1 — — — — — — 

5 Política e Economia — — — — — — — 

6 Informação e Trabalho — — — — — — — 

7 Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação — — — — — — 1 

8 Tecnologia — — — — — — — 

9 Produção e Comunicação 1 — 1 — — — — 

10 
Novas Tecnologias/Redes de 
Informação/Educação à Distância 

— — — — — — — 

11 Planejamento e Gestão de Sistemas — — — — — — — 

Legenda: CT: corpo do texto; Ref: referências; D: descritores; Res: resumo; T: título 
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QUADRO A3.2 

Faixa INTER 6-10 – número de artigos com 
ocorrências de termos INTER, agrupados por campo textual 

 

 Área temática CT 
Ref 

D Res 
D 

Res 
T 

T 
Res 

T D 
Res 

1 História e Epistemologia 7 — 2 — — — — 

2 Organização e Representação 2 — 3 — — 2 — 

3 Mediação, Circulação e Uso — — — — 1 — — 

4 Gestão 1 — 1 — — — — 

5 Política e Economia — — — — — — — 

6 Informação e Trabalho 2 1 2 — — — — 

7 Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação 1 — — — — — — 

8 Tecnologia — — — — — — — 

9 Produção e Comunicação 2 — — — — — — 

10 
Novas Tecnologias/Redes de 
Informação/Educação à Distância 

— — — — — — — 

11 Planejamento e Gestão de Sistemas — — — — — — — 

Legenda: CT: corpo do texto; Ref: referências; D: descritores; Res: resumo; T: título 
 

 

Para os termos TRANS, vale lembrar que sua ocorrência nos campos 

referenciais limita-se a apenas 4 artigos, que se encontram discriminados nos 

QUADROS 15 e 18, no capítulo 6 (com destaque simultâneo em negrito e 

sublinhado). No tocante à interdisciplinaridade, no período 2003-2008 do ENANCIB, 

a seleção por ocorrência em qualquer campo possibilitou adicionar os números de 

artigos indicados nas colunas 3 dos QUADROS A3.1 e A3.2 — células em tom de 

cinza — àqueles proporcionados pelo critério convencional, para a identificação de 

artigos potencialmente relevantes. 

Na faixa INTER 10+, conforme o QUADRO A3.1, 6 artigos com 

ocorrências de termos INTER no corpo do texto e (eventualmente também) nas 

referências foram acrescidos aos 22 artigos recuperáveis com base no critério 

convencional, totalizando os 28 artigos dessa faixa. Quatro dentre esses artigos 

acrescidos pertencem à área temática de História e Epistemologia, correspondendo 

a 4 das 19 comunicações de pesquisa analisadas no capítulo 6: Rodrigues; 

Marques, 2005; Brambilla; Stumpf, 2007; Pinheiro, 2007; Souza, 2008. Os dois 

artigos restantes encontram-se discriminados nos QUADROS A2.3 e A2.5 do Anexo 

2 (células em cinza). Para a faixa INTER 6-10, o QUADRO A3.2 indica o acréscimo 
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de 15 artigos aos 12 recuperáveis com base no critério convencional, totalizando os 

27 artigos dessa faixa. Esses artigos encontram-se discriminados nos QUADROS de 

A1.1 a A1.7 do Anexo 1 (células em cinza). 

Nas duas faixas, o acréscimo mais expressivo, em números absolutos, é 

verificado na área temática de História e Epistemologia: 4 dos 19 artigos INTER 10+ 

e 7 dos 9 artigos INTER 6-10. Tal situação mostra-se consistente com o fato de a 

maior intensidade da discussão sobre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

concentrar-se nessa área. 

Uma leitura complementar dos QUADROS A3.1 e A3.2 evidencia, nos 

dois conjuntos de artigos, os casos nos quais a interdisciplinaridade, mesmo quando 

é um assunto tratado com destaque relativamente significativo, não se encontra 

representada nos campos referenciais. Esse fenômeno é mais comum na faixa 

INTER 6-10 e mais raro na faixa INTER 10+, indicando que a correlação entre maior 

frequência de ocorrência dos termos INTER no texto e a figuração destes nos 

campos referenciais é mais expressiva na faixa INTER 10+ do que na faixa INTER 

6-10. Por exemplo, quando o termo interdisciplinaridade e suas variantes são 

usados 35 vezes num artigo, é mais provável que algum deles seja escolhido para 

figurar em algum campo referencial, contribuindo para a indicação, mais ou menos 

direta, do assunto tratado. Essa figuração é menos provável caso os termos ocorram 

apenas 7 ou 8 vezes, num artigo da faixa INTER 6-10. 

A essa correlação diferenciada, corresponde um padrão quantitativo 

também diferenciado por faixa de frequência, no que diz respeito à comparação 

entre a frequência média de ocorrências INTER nos artigos selecionados por meio 

dos dois métodos. Conforme se verifica no QUADRO A3.3, há uma diferenciação 

mais clara entre essas médias na faixa INTER 10+, na qual os 22 artigos 

selecionáveis com base no método convencional apresentam uma média de 39,7 

ocorrências, quase o dobro das 22,5 ocorrências verificadas, em média, nos 6 

artigos selecionáveis apenas por meio dos campos não-referenciais. Quase a meio-

caminho, mas tendendo para o valor associado ao método convencional, fica a 

média global referente ao total de 28 artigos da faixa 10+: 36,0 ocorrências/artigo. 

No QUADRO A3.4, verifica-se que, na faixa INTER 6-10, as três médias estão muito 

próximas, ficando num estreito intervalo entre 7,3 e 7,9 ocorrências por artigo. Tem-

se aí, portanto, uma diferenciação muito menor, ou uma virtual indiferenciação. 

 



 361

QUADRO A3.3 

Faixa INTER 10+ – artigos e ocorrências INTER, por método de seleção 
 

Método Artigos 
Total de 

ocorrências 
Frequência média 

(ocorrências/artigo)

Campos referenciais (convencional) 22 874 39,7 

Campos não-referenciais 6 135 22,5 

Campos referenciais e não-referenciais 28 1009 36,0 

 

 

QUADRO A3.4 

Faixa INTER 6-10 – artigos e ocorrências INTER, por método de seleção 
 

Método Artigos 
Total de 

ocorrências 
Frequência média 

(ocorrências/artigo)

Campos referenciais (convencional) 12 88 7,9 

Campos não-referenciais 15 119 7,7 

Campos referenciais e não-referenciais 27 207 7,3 

 

 

Entretanto, é necessário considerar também o fato de a faixa 6-10 

representar um intervalo de frequências muito mais estreito do que o da faixa 10+, a 

qual contém frequências entre 12 e 117. Num intervalo comum mais restrito, a 

diferenciação é muito menos acentuada, mesmo na faixa INTER 10+. 

O QUADRO A3.5 evidencia esse comportamento análogo no subconjunto 

de 19 artigos da faixa INTER 10+ que se encontram no intervalo entre 13 e 36 

ocorrências por artigo, abarcando os 6 artigos selecionáveis apenas com base nos 

campos não-referenciais e 13 dos 22 artigos selecionáveis com base nos campos 

referenciais.1 Verifica-se que os valores das médias respectivas são bastante 

próximos entre si — 22,5 e 24,5 — e em relação à média global (23,8) para esse 

conjunto de artigos. De todo modo, esses valores reiteram a percepção de que o 

                                                 
1 Esses 19 artigos não correspondem ao núcleo empírico desta pesquisa. 
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número de artigos selecionáveis com base nos campos não-referenciais é menor, 

em relação ao total, para esse conjunto de artigos INTER 10+ (6 em 19, ou 31,6%) 

do que para os artigos INTER 6-10 (15 em 22, ou 68,2%). 

 

QUADRO A3.5 

Faixa INTER 10+ – artigos e ocorrências INTER, 
por método de seleção, para frequências entre 13 e 36 

 

Método Artigos 
Total de 

ocorrências 
Frequência média 

(ocorrências/artigo)

Campos referenciais (convencional) 13 318 24,5 

Campos não-referenciais 6 135 22,5 

Campos referenciais e não-referenciais 19 453 23,8 

 

 

As constatações complementares aqui apresentadas sugerem que pode 

ser valioso aprofundar o estudo dessa situação, articulando dados quantitativos com 

análises qualitativas, referentes ao conteúdo dos artigos. Nessa abordagem, um 

trabalho de análise de assunto contribuiria para determinar quão adequada é, em 

cada caso, a presença ou a ausência dos termos INTER nos campos referenciais 

dos artigos das faixas INTER 6-10 e INTER 10+ e, portanto, a representação da 

informação sobre a temática interdisciplinar nesse âmbito. 
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