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• INTER-RELAÇÃO? Ciência da Informação como campo científico (Bourdieu) e
estudo de usuários como subcampo (subárea), espaço de manifestações de
pesquisa e ensino daquela área/campo.

• Campo: Vinculado a condições sociais de produção, um campo com suas lutas e
estratégias, interesses, forças, posições adquiridas e revestidas de uma forma
específica. Saber específico (Foucault).

• Origem do campo da C.I.:

condições sociais - necessidade social -

focalizada na organização, recuperação, 

controle da informação.

Respaldo na mudança da Sociedade 

industrial para Sociedade da 

informação (capitalista) – pós-

segunda guerra mundial e guerra fria.



Ciência da Informação – origem delimitada e historicidade realizada por diversos autores:

Wersig (1997); Saracevic (1999); Ørom (2000); Fernandéz Molina e Moya-Anegón (2002);

Cornelius (2002); Silva e Ribeiro (2002); Linares Columbié (2005); Hernández Quintana

(2007); Hjørland (2013); Capurro (2003), Linares Columbié (2004); Cronin (2008), muitos

outros. Brasil: Barreto (1997); Lena Vânia Pinheiro (1999); Robredo (2003); Isa Freire
(2006); Souza (2011); Saldanha (2012); Araújo (2018), muitos outros.

compreensão esquemática e didática da CI 

Estudos de 

usuários:

Abordagem 

tradicional

Estudos de 

usuários:

Alternativa

Estudos de 

usuários:

Social ou 

intersubjetiva

Paradigma 

custodial

Paradigma pós-

custodial
“Virada 

sociológica”
sociological turn

Cronin (2008)



• Conceito inicial de Ciência da Informação com uma ciência que se preocupa

com a produção, organização, seleção, armazenamento, recuperação,

disseminação, transformação e uso da informação registrada.

• (Visão compartilhada pelos eventos, 1927 - International Congress of Telegraphy

and Telephony, HARTLEY, R. Transmissão da informação, 1948, Royal Society,

1958, International Conference on Scientific Information, Congress on

Information System Sciences, 1961-1962).

Taylor (1966), BORKO, H. Information Science: What is it? (1968). (primeiro
conceito de CI): “Disciplina que investiga as propriedades e o comportamento
informacional, o uso e a transmissão da informação, e o processamento da
informação, visando uma armazenagem e uma recuperação ideal [...]”

• Uma das nove categorias de pesquisa 1. Necessidades de Informação e Usos.

Estudos de comportamento de usuários; estudos de citação; padrões de comunicação;
estudos de uso literários.

Paradigma: modelos ou padrão, permite o 

agrupamento. Eles se interpenetram, em 

momentos e intensidades diferentes.



•Paradigma físico (predomina décadas de 1945 a 1970):

•Marco a Teoria Matemática da Comunicação, de Shannon e Weaver; Teoria Cibernética, de

Wiener; Teoria dos sistemas, de Bertalanffy. Vertente matemática-computacional.

•Para Shannon e Weaver (eram engenheiros) a mensagem seria transportada do emissor ao
receptor, e a informação seria a possibilidade de criar mensagens, ligada a incerteza, por conta do
ruído. Visão de informação diferente do senso comum, primeiro conceito científico de informação.
Informação – medida de probabilidade da mensagem dentro desse modelo linear.

Entra em cena conceitos como: 

eficiência, eficácia, entropia...

3 níveis: técnico (transporte); 

semântico (significado); 

pragmático (uso).

Modelo linear



• Cibernética é uma teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação
entre os sistemas e o meio/ambiente e dentro do próprio sistema.

• Teoria dos sistemas introduz um processo cíclico (entrada e saída – input e
output) retroalimentação, é da ordem das funções, das partes que compõe o
todo.

• Manifestações no campo:

• Experimentos de Cranfield (voltados para recuperação da informação, medidas
como revocação e precisão, exaustividade, especificidade – documentos úteis)

• Teoria "informação-como-coisa", de Buckland (1991): de ordem física,
tangível, do tocável, essencial aos sistemas de informação (documentos).

• Leis bibliométricas (Lei de Lotka, 1926, Bradford, 1934 e Zipf, 1949)

• “Estudos de comunidade”, na década 1930, em Chicago. Delinear perfil
sociodemográfico.

• Estudos de usuários – estudos de uso – centrado no sistema.



• Abordagem tradicional (Dervin e Nilan, 1986): concentra-se no processo de
busca, a partir do momento em que o usuário entra em contato com o sistema para
uso de determinada informação, omitindo as causas que provocaram esse
acontecimento e suas consequências.

• Estudos revelam uma busca por conhecimento dos serviços que os cientistas
(exatas) utilizavam, frequências com que usavam, e características relacionadas ao
perfil demográfico do grupo que pertenciam.

• Visão atômica do processo de necessidade, busca e uso da informação, sem
abordar o contexto, o ambiente, os processos culturais.

• Busca pela generalização, quantificação – estudos quantitativo.

• Usuário: excluído do papel ativo de sujeito cognoscente e social. Ele é apenas um
emissor e/ou receptor da mensagem. Ele é informante das pesquisas.

• Informação: elemento pronto para ser usado, recuperado, está no mundo
independente do usuário.

Nice Figueiredo: Estudos de uso e usuários da informação. Brasília: IBICT, 1994.



REPRESENTAÇÃO

Fonte: Tanus (2014). Enlace entre os estudos de usuários e os paradigmas da ciência da informação: de 

usuário a sujeitos pós-modernos... 

Críticas:

Tecnicista

Positivista

Fisicalista

Funcionalista

Mecanicista

Materialista

Os limites desse paradigma conduziram 

ao paradigma cognitivo

Palavras-chaves: sinal, emissor, receptor, 

transporte, sistema, recuperação, 

probabilidade, precisão, revocação, 

mensagem, sistema tecnológico....



Paradigma cognitivo (1980-1990):

Influência dos três mundos de k. Popper “teoria da mente objetiva”: mundo 1) objetos ou

estados físicos, ordem material; mundo 2) consciência ou estados mentais, ordem subjetiva;

e mundo 3) conteúdos intelectuais como os livros, documentos, ordem objetiva.

Interações entre os mundos do conhecimento subjetivo e do mundo do conhecimento

objetivo.

Teoria cognitiva: estudos em torno do conhecimento humano, cujo foco é a cognição
enquanto processo de aquisição de conhecimento por meio da mente humana.

Conexionismo: modelam fenômenos mentais e de comportamento. Redes de
processamento de informação no sistema nervoso.

Esse paradigma foi ilustrado por meio da fórmula matemática da informação, de Brookes:

Equação Fundamental da Ciência da Informação



• Abordagem alternativa: se antes a realidade era algo externo agora a realidade é
aquilo que o sujeito conhece. Usuário: Ser humano enquanto processador de
esquemas mentais, que tem necessidade, busca e faz uso da informação.

• Informação é subjetivada. Usuário inserido no mundo numênico, que sente
necessidade, se depara com estado anômalo do conhecimento (lacuna), faz uso da
informação, em determinada situação.

• Pesquisas qualitativas, variação de métodos (observação, entrevista, grupo focal).

• Manifestação:

• Organização – Linguagens documentárias (indexar, classificar, resumir)

• “informação-como-conhecimento” (BUCKLAND, 1991):

• Dado – informação – conhecimento (hierarquia).

Aquilo que é percebido na “informação-como-

processo”. É aquela que reduz a incerteza.



ORIGEM DE DIVERSOS MODELOS DE 
COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

• Belkin (1980); Wilson (1981, 1997); Krikelas (1983); Dervin (1983); Taylor (1986); 
Ellis (1989); kuhlthau (1991), Choo (1998), Martínez-Silveira (2005), entre outros.

Modelo simples:

comportamento informacional (totalidade) 

comportamento de busca de informação (do usuário 

no processo de busca)

comportamento de busca de informação em um 

sistema (nível específico de interação com o sistema 

(Wilson, 1981).

Em 1997, Wilson amplia o modelo incorporando teorias 

da psicologia (stress e confrontação) e da economia

(Risco e recompensa), teoria da cognição social.



retroalimentação



• Usuário diante de uma
necessidade de informação,
em que o mesmo busca
realizar uma demanda num
sistema de informação, ou
uma demanda em fontes de
informação ou ainda o
contato com outras
pessoas.

• Etapas para este processo
de busca da informação
(comportamento).

• encontra-se diversas
barreiras: pessoais,
interpessoais e ambientais.



TEORIA SENSE-MAKING

• estuda a conduta informativa, de como os
usuários constroem, dão sentido e significado
a sua realidade.

• Visão construtivista -> informação é
construída por meio de um processo de
interpretação e assimilação.

• Ao assumir essa postura as perguntas se
deslocam de quanto de informação foi
recuperada e utilizada para se a informação
era adequada às necessidades informacionais,
seguindo os mapeamentos das estratégias
para suprir seu vazio, lacuna do estado do
conhecimento.

• Teoria da comunicação → o homem cria ideias
para transpor os “vazios” (gaps) que lhes são
apresentados em decorrência da descontinuidade
sempre presente na realidade.

DERVIN, Brenda (1998). Sense‐making theory and practice: an overview of 
user interests in knowledge seeking and use, Journal of Knowledge 
Management,  v.2 Issue: 2, pp.36-46



• Kuhthau (1991), Information
Search Process (ISP) baseia-
se no modelo construtivista
de aprendizado e foi
concebido a partir da
observação de estudantes
quanto iam a biblioteca buscar
informações para seus
trabalhos acadêmicos.

• Composto por seis etapas, que
envolvem tarefas e
sentimentos (EMOCIONAL),
pensamentos e ações
diferentes.

Como categoria de análise!

KUHLTHAU, C. C. Inside the Search Process: information seeking from the user’s perspective. Journal Of

The American Society For Information Science, Chapel Hall, v.42, n.5, p.361-371, 1991.



REPRESENTAÇÃO Críticas:

Mentalista

Behaviorista

Individualista 

Idealista

Associal

Palavras-chaves: Situação, GAP, lacuna, uso e

necessidades, desejo, demanda, imagens

mentais, cognitivo, emocional, valor agregado,

estoque do conhecimento, acumulação,

COMPORTAMENTO INFORMACIONAL.

Os limites desse paradigma conduziram ao 

paradigma social (sociocognitivo, 

interacionista, socioconstrutivista)



• Avanço: abordagem cognitivista serviu para
deslocar as pesquisas sobre transferência de
informação para além dos sistemas de
informação, induzindo-as para pesquisas sobre o
status mental do usuário.

• Não problematiza as relações sociais,
desconsideram as ideologias, conflitos, jogos de
poder, lutas entre atores, o usuário continua
sendo o usuário que usa a informação.

• ênfase única na experiência individualizada da
informação, sendo que não existe informação e
sujeitos independentes das práticas sociais e
materiais.



• Paradigma social (1990-)

• Epistemologia social: desenvolvida por Margaret Egan e Jesse Shera, 1950.
Ocuparia da produção, do fluxo, da integração e do consumo de todas as formas
de pensamento comunicado por meio de todo o tecido social.

• Eventos: International Conference on Conceptions of Library and Information
Science (CoLIS) e o Information Seeking in Context (ISIC) (Araújo)

• Neodocumentação e Economia política da informação, como movimentos
críticos aos modelos anteriores, que buscavam a naturalização e individualização
(Saldanha).

• Análise de domínio: estudo das relações entre os discursos, áreas de
conhecimento e documentos de distintas comunidades de usuários (HJØRLAND,
2003). Esses usuários – pertencem as comunidades discursivas: grupos sociais
distintos, imersos no contexto social onde desenvolvem seus critérios de seleção e
relevância.



• Regime de informação (Frohmann, leitor de Foucault): compreende os diferentes
atores, instituições, veículos e cenários temporais e espaciais que configuram um
determinado ordenamento das ações e políticas de informação. Representam
relações sociais e formas específicas de poder que são exercidas em sua
abrangência, no tempo e no espaço, por meio de discursos, relações sociais e
práticas científicas e tecnológicas.

• Poder não é da ordem da posse, está em toda parte, é exercício e estratégico.

• Brasil destacam as produções de: Maria Nélida González de Gomez; Regina
Marteleto; Isa Maria Freire, Christina Berti, Marta Keer Pinheiro...GT5, enancib).

• “emergente regime global de políticas de informação”.

• Forte influência das Ciências Sociais e Humanas. 

• Interdisciplinaridade mais forte. (ou apropriação?)



• Contribuição da Antropologia, Sociologia, Psicologia, Filosofia, Comunicação.

• Presença: hermenêutica, fenomenologia, interacionismo simbólico, etnometodologia,
semiótica, socioconstrucionismo, filosofia da linguagem...referencial teórico das
pesquisas.

• Referencial teórico das pesquisas: teoria da tradução (Boaventura Souza Santos);
Teoria da prática (Bourdieu); Conceito de identidade (Stuart Hall), conceito de cultura
(Clifford Geertz), conceito de sociedade (Giddens), conceito de imaginação (Gilbert
Durand), conceito de ator e mediação (Bruno Latour)...

Movimento tradicional: 

Pesquisador observava 

o usuário em meio a 

realidade posta.

Pensamento positivista!

Movimento crítico:

Pesquisador dá voz ao “agente 

comunicativo” ele não é mais o 

informante, e nem o pesquisador é 

o sujeito neutro. Consciência da 

construção coletiva da realidade.

No Brasil: crescimento de pesquisas com esse foco nas relações humanas e sociais

em meio as práticas, ações e interações relacionadas às práticas informacionais.

There is nothing so practical as a good theory (Jesse Shera)



Práticas Informacionais

• Abordagem social: ações informacionais são ações humanas (motivação, emoção,
sentimentos, intenção, contexto – dinâmico e construção). Dimensão social e cultural.
Duplo movimento dialético indivíduo e sociedade. Interação como ação recíproca.

• Característica central é o reconhecimento de que os usuários são “sujeitos sociais,
morais e racionais” (CHAUÍ), e não sujeitos isolados em um mundo numênico, estamos
aqui, dentro e fora, e em relação com o outro.

• Contexto é construído socialmente a partir das interações (elementos humanos e não-
humanos) e não mais a compreensão do contexto com uma situação específica, um
momento.

• O conhecimento é uma construção social resultante da interação entre pessoas e
delas com a realidade (Rocha; Gandra, 2018). Sujeito (seres humanos) ativo dá
sentido, ele interpreta e produz a informação social. Chamado de atores ou sujeito
informacional, pois constrói e intervém nos “fenômenos socioinformacionais” (Carmo;
Araújo, 2020).

Ronald E. Day “Death of the User” (2011)



• Informação: “A informação passa a ser compreendida como um processo que
abarca diferentes dimensões: sua manifestação física ou material e a
interpretação cognitiva dos sujeitos, cujo significado depende, também, da
interação do usuário – sujeito dotado de historicidade e intencionalidade – com a
informação e com o contexto político e sociocultural no qual ele se apropria da
informação.” (ROCHA; GANDRA, 2018, p. 580).

• Informação relaciona-se com interesses prévios, conhecimento vinculado ao
repertório de cada um, entrelaçado na rede social e pragmática, ou seja, com a
comunidade que pertence. Em outras palavras, o trabalho informativo é um
trabalho de contextualizar ou recontextualizar praticamente o conhecimento
(CAPURRO, 2003).

• O foco não é mais nas fontes e sistemas, ou nos usuários em suas tarefas isoladas com suas

necessidades e comportamento informacional a serem delineados, mas sim nos sujeitos diversos

em meio a sua vida social, na complexidade do ambiente social e virtual (muda-se o olhar, os

conceitos, os indivíduos, os ambientes, a cultura e o social entram em cena).

Outro conceito de 

informação....atenção 

para essa seleção!



MODELOS EM PRÁTICAS 
INFORMACIONAIS ?

• modelos são representações/estruturações da realidade (um recorte dela) construídos de
modo subjetivo e abstrato (como são também as teorias - construções humanas do
mundo real).

• Derivam da necessidade humana de entender, compreender e comunicar a realidade
aparentemente complexa a partir de modelos que tornam o representado mais inteligível,
simplificado, acessível, observável. SAYÃO (2001)

Importante perceber que as pesquisas localizadas nesse paradigma 

social, em especial, em práticas informacionais:

• Dão voz a outros sujeitos anteriormente silenciados.

• Especificidade da vida cotidiana.

• Vão além da linearidade, necessidade, busca e uso da informação.

• Mobilizam uma diversidade de métodos de pesquisa e de teorias das 

ciências sociais.

• Modelos são complexos porque a vida é complexa!



Savolainen (1995) conduziu um estudo
empírico baseado em entrevistas
temáticas com dois grupos de sujeitos
finlandeses – professores e industriais
– visando compreender e comparar
suas atividades de busca de

informação na vida cotidiana.

habitus orienta as escolhas 
cotidianas e, portanto, o modo de vida 
– representado pela ordem das coisas 

(orders of things) – é a manifestação 
prática do habitus (BOURDIEU) 

Everyday Life Information Seeking, ELIS

SAVOLAINEN, R. Everyday Life Information Seeking: Approaching Information 

Seeking in the Context of “Way of Life”. Library & Information Science Research, 

Boston, v. 17, p. 259-294, 1995.



• McKenzie (2003) investigou as
necessidades de informação e
as práticas informacionais de
mulheres grávidas de gêmeos
(19 entrevistadas), bem como
as fontes de informação usadas
por elas.

• vida cotidiana;

• Encontro casual com a 
informação!

McKENZIE, P. A model of information practices in accounts of everyday-life 

information seeking. Journal of Documentation, [S.l.], v. 59. n. 1, p. 19-40, 2003.



• Yeoman (2010) investigou as práticas
informacionais de 35 mulheres
inglesas na menopausa, com o
intuito de relacionar os resultados
encontrados ao modelo
bidimensional de McKenzie (2003).

• entrevistas semiestruturadas em 
profundidade.

• Acrescenta ao modelo: sujeitos 
como fontes, pois à medida que a 
jornada de uma mulher pela 
menopausa prosseguia, ela 
tornava-se uma importante fonte de 
informação para as demais.

• encontro casual de informações 
NÃO APARECE – assunto 
menopausa silenciado.

YEOMAN, A. Applying McKenzie’s model of information practices in everyday life information 

seeking in the context of the menopause transition. Information Research, Lund, v. 15, n. 4, 2010.



• Foram entrevistados (gravadas e transcritas) 28 chefes
de família (householder), em 11 domicílios australianos, a
fim de saber sobre as práticas de informação (complexas e
socialmente construídas). A perspectiva teórica
interacionista coloca o ator (ou chefe de família no nosso
caso) firmemente no centro de análise.

• As práticas de informação das famílias emergem da
interação de dois processos facilitadores e nove dimensões
de ação. As práticas de informação das famílias
representam uma ordem negociada para processamento e
gerenciamento de informações em uma família conforme
cada necessidade.

• Apesar dos diferentes ambientes de informação existentes
nos domicílios, cada domicílio adota um processo comum
para lidar com informações, uma vez que elas assumem a
responsabilidade por elas. O que difere é a informação à
qual o processo é aplicado por cada morador e o tempo das
atividades dentro o processo. Esse processo, mostrado na
Figura, incorpora todas as dimensões da ação e representa
práticas individuais de informação como sistema de
informação.

KALMS, Bryan. Household information practices: how and why householders process

and manage information. Information Research, v. 13, n.1, march. 2008.



REPRESENTAÇÃO Passagem informação sintática, para informação
semântica, chegando, aqui, a compreensão da
informação pragmática (RENDÓN ROJAS, 1996).

Palavras-chaves: complexidade, 

ética, ontologia, sociedade, social, 

interação, compartilhamento, 

interpretação, práticas, ações, 

relações, poder, linguagem, 

cotidiano, apropriação, mediação, 

CULTURA...

“O cotidiano se inventa com mil maneiras de 

caça não autorizada.” (CERTEAU, 2009, p. 28)

Desafios: cibercultura, ciberespaço, 

pós-verdade, sujeitos pós-

modernos...



CONSIDERAÇÕES

• Os estudos de usuários/sujeitos da informação possuem uma longa história
desenvolvida na Ciência da Informação que vem contribuindo cada vez para a
proximidade com as teorias e os conceitos das Ciências Sociais e Humanas.

• “A Ciência da informação nasce em meados do século XX com um paradigma
físico, questionado por um enfoque cognitivo, idealista e individualista, sendo
este por sua vez substituído por um paradigma social ou
pragmático”(CAPURRO, 2003).

• Mais que a substituição, é importante a compressão da coexistência dos
paradigmas/abordagens com vistas a contribuição de cada um, e de um para
o outro, que compõe essa trajetória histórica dos “estudos de usuários”.
Atualmente caminhamos com mais força em prol das “práticas informacionais”
e dos “sujeitos informacionais”.



•Obrigada!

Contato: gfrancinne@gmail.com



REFERÊNCIAS
• ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Paradigma Social nos estudos de usuários da informação: abordagem interacionista. Informação & 

Sociedade: Estudos, João Pessoa, v.22, n.1, p. 145-159, jan./abr., 2012.

• ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. O sujeito informacional no cruzamento da Ciência da Informação com as Ciências Sociais. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 14., 2013, Florianópolis. Anais... Florianópolis: ENANCIB, 2013.

• BERTI, Ilemar Christina Lansoni Wey; ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Estudos de Usuários e Práticas Informacionais: do que estamos 
falando?. Informação & Informação, Londrina, v. 22, n. 2, p. 389-401, out. 2017.

• BUCKLAND, M. K. Information as thing. Journal of American Society for Information Science. n. 42,v.5, p. 351-360, 1991.

• CAPURRO, Rafael. Epistemologia e Ciência da Informação. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 
5., 2003, Belo Horizonte. Anais...Belo Horizonte: Associação Nacional de pesquisa e Pós graduação em Ciência da Informação e 
Biblioteconomia, 2003. 

• CUNHA, M. B.; AMARAL, S. A.; DANTAS, E. B. Manual de estudo de usuários da informação. São Paulo: Atlas, 2015. 

• FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto. Novos paradigmas e novos usuários de informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 25, n. 2, p. 
1-10, 1995. 

• GASQUE, K. C. G. D.; COSTA, S. M. S. Evolução teórico-metodológica dos estudos de comportamento informacional de 
usuários. Ciência da Informação, Brasília, v. 39, n.1, p. 21-32, jan./abr., 2010.

• GONZÁLEZ-TERUEL, A. Los estudios de necesidades y usos de la información: fundamentos y perspectivas actuales. Espana: Ediciones 
Trea, S. L., 2005. 

• MARTELETO, R. M. Cultura informacional: construindo o objeto informação pelo emprego dos conceitos de imaginário, instituição e 
campo social. Ciência da Informação, Brasília, v. 24, n.1, p.89-93, 1995. 

• ROCHA, Janicy Aparecida Pereira; DUARTE, Adriana Bogliolo Sirihal; PAULA, Claudio Paixão Anastácio de. Modelos de práticas 
informacionais. Em Questão, Porto Alegre, v. 23, n. 1, p. 36-61, jan/abr. 2017.

• ROCHA, Janicy Aparecida Pereira; GANDRA, Tatiane Krempser. Práticas informacionais: elementos constituintes. Inf. Inf., Londrina, v. 
23, n. 2, p. 566 – 595, maio/ago. 2018. 

• TANUS, Gabrielle Francinne de S.C. Enlace entre os estudos de usuários e os paradigmas da ciência da informação: de usuário a
sujeitos pós-modernos. RBBD. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 144-173, out. 2014.


