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Informação na sociedade contemporânea.
Informação, Conhecimento e Cultura em Múltiplos ambientes -
INFOCCULT.

Grupos de pesquisa:



• Um conceito é uma unidade do conhecimento, compreende afirmações verdadeiras sobre um
dado item de referência representado numa forma verbal (DAHLBERG, 1978).

• A referência de um conceito atesta sua veracidade, sendo que um conceito científico colabora
para a compreensão de uma abordagem e construção de novos conhecimentos.

• Práticas informacionais é um conceito que dialoga com abordagens com características
específicas de estudar a realidade, baseada das ciências humanas e sociais.

As especificidades dos Conceitos



Na Biblioteconomia 

• Estudos de comunidade – 1930 (Universidade de Chicago) 

• Estudos de uso - 1960

• Comportamento informacional -1980 - Demanda, Necessidade, busca e uso de informação

• Competência informacional – Treinamento de usuários

• Leitor – 1930 até estudos contemporâneos. 

• Sujeito informacional - 1990



Na Arquivologia 

• Usuários de arquivos – Pessoa que consulta ou pesquisa o documento ou Pessoa jurídica que 

consulta (também chamado de consulente, leitor ou pesquisador).

• Usuário interno - Responsável pela difusão da informação (Rodrigues, 2015)

• Estudos de cidadãos – Ampliação do processo democrático e a construção de conhecimento 

• Difusão – Transmissão 

• Mediação cultural para o usuário externo – Processo de significação simbólica.

• Nos arquivos, o arquivista é considerado também usuário. (usuário interno, usuário do lado de 

dentro do balcão ou agente interno)



Na Museologia

• Estudos de visitante

• Estudos de público

• Experiência do público

• Patrimônio cultural 

• Musealização

• O público e os estudos de recepção

• Comunicação



Práticas informacionais 

• São estudos que se apropriam de conceitos que fundamentam o paradigma social na CI, entre 

eles: cultura, imaginação, sociabilidade e conhecimento.

• Apresenta perspectivas pragmáticas e dialéticas.

• Entende que informação é um fenômeno intersubjetivo – ligada aos processos de significação 

formado nas interações sociais. 



• Faz um contraponto aos estudos de “uso” e ao conceito de “comportamento informacional”.

Tem como indicação, estudos desenvolvidos pelas metodologias:

• Hermenêutica (GADAMER, 1998). 

• Etnometodologia (GARFINKEL, 1967). 

• Interacionismo simbólico (BLUMER, 1969). 



Dimensões dos conceitos de informação

• Rendón Rojas (2005): sintático, semântico, pragmático

• Saracevic (1999): restrito , amplo, mais amplo

• Silva e Ribeiro (2002): mensurável, reprodutível e transmissível, preguinância simbólica, 

estruturada pela ação integrada à contextos.

• Capurro (2003): físico, cognitivo, social



• A adoção do termo “Práticas informacionais” proposto por Savolainen (1995) - se referente

as apropriações da informação dos sujeitos que atribuem significado à informação a partir das

interações e critérios coletivos de relevância.

• Localiza-se na abordagem social ou interacionista – (ARAÚJO, 2016).



Primeiras pesquisas do campo na
abordagem social

Elfreda Chatman (1999) - Bibliotecária – Realizou sua pesquisa na abordagem etnográfica para

compreender a busca de informações da vida cotidiana por pessoas comuns e grupos

marginalizados: zeladores, mulheres aposentadas, editoras feministas e presidiárias. Desenvolveu

reflexões e teorias com base no que ela identificou como pequeno mundo, pobreza informacional,

vida na rodada “vida cotidiana” e comportamento normativo.

Savolaine (1995) – Desenvolveu pesquisa empírica com dois grupos, um formado por professores e

um formado por trabalhadores com escolaridade inferior, carga horária superior, além de limitações

no tempo de lazer. A pesquisa revelou que as circunstância, classe social, capital cultural e cognitivo,

interfere na forma de se compreender a realidade.



Abordagem social – Sujeito informacional

• Práticas informacionais: Savolainen, McKenzie, Talja, Tuominen

• Mediação cultural, mediação informacional: Almeida (2018), Almeida Júnior (2016).

• Ação informacional: González de Gomez (2012)



• Na década de 1990, as abordagens contemporâneas dos estudos de usuários começam a ser

apresentadas, especialmente baseada na crítica direcionada a abordagem alternativa sobre a

separação do sujeito e do objeto, limitando o sujeito da ação a um tipo de agenciamento fraco

e limitado.

• Submetido há opções lógicas, na abordagem alternativa, o usuário tem pouca autonomia e

capacidade de decisão, ou seja, fica restrita ao preenchimento de lacunas frente as

necessidades objetivas, como se para uma busca houvesse sempre uma saída previsível,

adequada a uma situação específica.



• Com menor incidência, a abordagem sociocultural ou interacionista tem marcado o campo

apresentando dimensões complexas da relação informacional, cujas discussões ultrapassam

aspectos dualistas propostos até o momento.

• Talja (1996) esclarece que a abordagem sociocultural, não necessariamente retira o foco dos

sistemas de informação e passa para o homem, nem se refere ao foco humano

essencialmente, mas a construção de conhecimento imbricada na relação contínua e

permanente.



• Isso significa certa complexidade por contemplar uma ligação que evoca conhecimentos

prévios, a cultura, aspectos da imaginação e da sociabilidade, um movimento de contingência

e de construção de significado da ação.

• Na prática, o sujeito agente evoca várias categorias para a apropriação da informação. Uma

relação intersubjetiva, formada na relação com o ambiente, contexto concreto e circunstancial.



A complexidade nos estudos de
sujeitos informacionais

• As dimensões da abordagem social representam a complexidade dos estudos que buscam 

compreender o processo de significação da informação relacionada com a gênese do 

conhecimento produzido.  

• Adota conceitos como: 

• Sujeito (FOUCAULT, 1995)

• Interação - ação recíproca (CERTEAU, 1998)



• Singularidade e identidade (HALL, 2011)

• Noção de conhecimento - A dimensão da historicidade dos homens (FREIRE, 2007)

• Atores, agência/ agenciamentos (LATOUR, 2000) 



• Conceito de cultura – ação simbólica e material (WILLIAMS, 2000) 

• Conceito de imaginação – capacidade de criar, representar e simbolizar (DURAND, 1993)

• Conceito de sociabilidade – formas associativas dos indivíduos (SIMMEL, 1983). 



• O conceito de agência atribuído aos sujeitos refere-se à ação e ao poder que culmina na

formação de um valor informacional, construído por atores que influenciam na realidade sobre

o conhecimento do mundo, predominante na abordagem sociocultural dos estudos de

usuários.



• Giddens destaca que “agência não se refere às intenções que as pessoas têm ao fazer as

coisas, mas a capacidade delas para realizar essas coisas em primeiro lugar” (GIDDENS,

1984, p. 10).

• O agenciamento diz sobre a capacidade dos sujeitos agirem como protagonistas, com

criatividade e potência para criar sentidos permeados invariavelmente por relações

informacionais. São negociações de valor informacional submetidas aos interesses das

pessoas envolvidas em diversos contextos, cujos critérios não são transparentes e nem

sempre nítidos para os próprios sujeitos envolvidos na ação informacional.



Regime de informação 

• O termo Regime de Informação é uma proposição de Frohmann (1995) para explicitar o valor

da informação presente nos fenômenos informacionais.

Submetidos a relações de poder, a informação é legitimada por sua aplicação, subordinadas a

interesses, os quais estão relacionados as políticas de informação explícitas e implícitas.



Frohmann (2004) contrapôs a ideia de que documento (aspecto físico) seria um suporte que

conteria informações, defendendo a concepção de que a informação seria como uma substância,

ou seja, como um composto que faz referência a tudo que envolve a constituição do documento,

substituindo, assim, o próprio conceito de documento por informação.



• Para Otlet (1934) a construção de um documento ou da informação considerada nele revelam

o poder de diferentes fluxos informacionais correspondentes aos significados, aos sentidos

da informação, atribuindo certa autoridade para pessoas e instituições.

• Em 1951, Suzanne Briet, conhecida pela história do antílope, que no museu constitui-se um

documento, passou a discutir o conceito, separando a fisicalidade das ideias que formam um

conteúdo. Segundo Briet (1951), para o antílope passar a ser um documento, ele precisaria de

um entorno que o validasse como tal, defendendo que nem tudo seria documento

(informação), sendo esse definido por um contexto.



Os regimes de Informação são modos específicos de entender as relações informacionais,

envolve entre outros elementos, pessoas, instituições e autoridades informacionais e suportes.



• González de Gómez (2012) entende o conceito de regime de informação como um modo

operacional para explicar as configurações contemporâneas de práticas, meio e recursos de

informação, aliadas às tecnologias da linguagem que caracterizam uma pluralidade de

ocorrências e expansão, os quais são indefinidos nos processos informacionais.

• Para a autora, a cadeia de produção da informação, a infraestrutura que a envolve e o

modo de informação são aspectos que conformam regimes de informação específicos e

definem o valor e a significação da informação nos contextos a que estão relacionados.



• O conceito de regime de informação pareceria ser uma ferramenta interessante para situar e

analisar as relações de uma pluralidade de atores, práticas e recursos, à luz da

transversalidade específica das ações, meios e efeitos de informação; transversalidade que

se estabelece na medida em que tais relações e interações perpassam uma ou mais esferas

da cultura, da economia, da educação, da comunicação, da pesquisa científica e da vida

cotidiana, e especificidade que se constitui na medida em que o envio e a direção dessa

transversalidade pertencem a configurações contemporâneas da informação, e são

reconhecidas como tais (e não como sendo esferas da saúde, do transporte ou da mídia)

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p. 44, grifo nosso).



• González de Gómez defende que um dos elementos estruturais de construção de um

regime de informação é a information production chain (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p. 46).

• Esse aspecto coloca em evidência a importância dos fluxos informacionais

relacionados aos caminhos e aos agentes por onde passam a informação e quais os sujeitos

presentes na relação, de maneira que estabelecem e condicionam os critérios do valor

informacional para a tomada de decisão.



• González de Gómez (2012) chama a atenção para o aspecto da infraestrutura que abriga

o fenômeno. Em tal sentido, o lugar da ocorrência informacional influencia, modifica e

altera o valor da informação.

• Em tal concepção, se o fluxo informacional ocorre na esfera institucional, nas

relações interpessoais ou nas redes sociais, por exemplo, suas características definem em

parte as significações, pois uma informação escrita num documento de uma empresa, em uma

carta ou em um dispositivo cuja visibilidade é aberta ou acessível a um público específico, sua

aderência, significação e reflexão acompanham as possibilidades da infraestrutura que

comporta a relação informacional.



• González de Gómez (2012) destaca, ainda, o modo de informação baseado nos estudos de

Poster (1984, 1995) também como constituinte dos regimes de informação.

Poster faz uma analogia dos modos de informação com os modos de produção (1978),

centrados nas relações econômicas, sociais e culturais, ao expor a visibilidade e os modos

sociais de poder e dominação a que a informação está submetida.



• Poster chama atenção ao que Foucault (2003) considera como tecnologias do poder,

referentes às mudanças contemporâneas, aos aspectos da linguagem e subjetividade dos

sujeitos e suas identidades, ou seja, à relação entre a estruturação das classes econômicas, a

linguagem e a cultura, de maneira que tais elementos não se dissociam das ações dos

sujeitos, tanto no plano simbólico, como no plano da ação.

• De acordo com Foucault, as tecnologias do poder são como uma "'biopolítica' da espécie

humana" (FOUCAULT, 2003, p. 242).



Nélida González de Gómez (1999) considera que um regime de informação corresponde à

transversalidade de elementos intervenientes no processo de significação e valor da

informação, formado a partir de um modo informacional dominante.

Hamid Ekbia (2009) destaca que os aspectos dos regimes de informação são formados nas

diferentes formas de justificação e de avaliação.

Sandra Braman (2004, 2006) defende que o valor informacional emerge dos campos de

pensamento para a ação política.



• Os aspectos culturais compõem o modo de produção da informação presente na

conformação dos regimes de informação. Tanto para Frohmann (1995) quanto para González

de Gómez (2012), os regimes de informação acontecem nas esferas institucionais e informais,

desse modo, os elementos se cruzam por meio das ações de informação, movimento que

constrói o significado e o valor da informação no contexto em que está inserido.



• Frohmann (1995), aborda os intervenientes como aspecto social, material e público da

informação, cujas características estão presentes na forma como é manipulada a informação

para determinados fins, em determinados contextos que perpassam a informação digitalizada,

materializada por meio de sua imersão em tecnologias de processamento informacional.

• O autor chama a atenção para os fluxos da informação e a necessidade de serem

investigados como um “fenômeno da informação em nosso tempo com estudos das práticas

sociais e públicas e das realidades políticas, da economia e da cultura” (FROHMANN, 1995, p 1).



• Os aspectos culturais compõem o modo de produção da informação presente na

conformação dos regimes de informação



• Um tipo de efeito dos regimes específicos de informação, em decorrência dos aparatos

tecnológicos, dispositivos e sistemas de informação, os quais a sociedade tem acesso por

meio das práticas sociais e públicas, é a profunda marca na tessitura, compasso, ritmo e

estrutura da vida cotidiana, relacionada em como uma determinada informação age sobre os

contextos, reconhecido na materialidade da informação.



• A matriz desse conceito e de suas características localiza-se na constituição das ações

dos sujeitos condicionadas pelo entorno, submetidas a diferentes intervenientes.

• As ações podem ser descritas por meio da genealogia das políticas de Informação, há a

necessidade de um retorno à própria construção das ações, ao buscar entender os fenômenos

informacionais que os regimes de informação comportam, de modo que emergem no como,

no onde e no porquê das ações.



Materialidade da informação

• Segundo Frohmann (1995), a materialidade da informação é a forma adequada e indicada

para apreensão do valor da informação.

• A materialidade compreende as práticas informacionais ligadas aos sistemas de informação,

tratada por ele de forma ampla, relacionada a como funciona o trânsito social da informação,

com base na lógica institucional e pessoal.



• Para Frohmann, 1995; Araújo, 2010; Capurro, 2003; Réndon Rojas, 2005; Wersig, 1993,

os atributos da condição subjetiva e abstrata aplicados à informação não correspondem a sua

reflexão social imediata. Em tal caso, é observada a necessidade da informação ser vista

no interior das situações que ocorrem, onde são negociados os significados da sua

existência, cujo foco, recai sobre os sujeitos informacionais que a agenciam e fazem dela uma

actante, ao lhe conferir força a partir do entendimento que, por meio da informação, situações

mudam, decisões são tomadas e fenômenos reais acontecem.



• O caráter público e social da informação depende da materialidade e dela emergem

considerações éticas, políticas, culturais e sociais indissociáveis. Em tal sentido, abarcam a

critica à maneira de pensar a informação como um ente imaterial, referente às atribuições

dadas a ela, ao limitá-la no isolamento do processo informacional, relacionado apenas ao que

os indivíduos pensam sobre as ocorrências informacionais.



• Em tal concepção (FROHMANN, 1995; FOUCAULT, 2000; LATOUR, 2012), a informação

não está ligada somente ao que ela representa ou significa como um ente pronto ou acabado,

mas a sua existência negociável, ou seja, como ela surge, as regras que regem sua aderência,

aplicação, transformação, abrangência e conexões entre declarações, ocorrências e situações.

• Observa-se que na existência material da informação estão implicadas as práticas sociais

e culturais que perpassam o espaço e o tempo e vão além da apreensão momentânea, num

plexo entre o passado, o presente e o anúncio futuro.



• A materialidade é mais que comunicar a informação. Seu poder está na constituição, que se

dissocia da função comunicativa exclusiva, por meio da escrita, dos registros, pois indivíduos

são construídos, novamente indicando para o como, quando, onde e por que?, ligado às

circunstâncias que configuram a vida social.



Informação, Atores, Contexto e Circunstância
A queima de arquivos da escravidão (1888 a 1893)
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Informação, Atores, Contexto e Circunstância
Mulheres de militares aplicam maquiagem e dão roupas a índias Yanomami (17/07/20)
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• As características da informação estão submetidas a diferentes regimes de informação,

correspondentes à cultura e às interações; a informação está relacionada ao processo de

produção, intencionalidade e legitimação.



• Um regime de informação seria o modo informacional dominante em uma formação social, o

qual define quem são os sujeitos, as organizações, as regras e as autoridades informacionais

e quais os meios e os recursos preferenciais de informação, os padrões de excelência e os

modelos de sua organização, interação e distribuição, enquanto vigentes em certo tempo, lugar

e circunstância.

• Como um plexo de relações e agências, um regime de informação está exposto a certas

possibilidades e condições culturais, políticas e econômicas, que nele se expressam e nele se

constituem [...] cada nova configuração de um regime de informação resulta (de) e condiciona

diferentes modos de configuração de uma ordem sociocultural e política (GONZÁLEZ DE

GÓMEZ, 2012, p. 43).



Hannah Arendt, 1973 (prólogo)

Cada vez que você escreve alguma coisa e envia para o

mundo, torna-se público, obviamente, todo mundo é livre

para fazer com ele o que lhe agrada, e é assim que deve

ser. Eu não tenho qualquer desavença com isso. Você

não deve tentar segurar sua mão sobre o que pode

acontecer com o que você tem pensado para si mesmo.

Você deve sim tentar aprender a partir do que as 

outras pessoas fazem com isto.
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Assim são os problemas relativos à realidade humana e social.
Não se chega ao fundo da questão, a uma resposta cabal e
absoluta, quando o objeto estudado é também sujeito, dotado
de vontade, historicidade e condutor do seu destino. O máximo
que se pode fazer é promover novas e mais profundas
incursões, encontrando sempre novos elementos explicativos,
incorporando novas questões e aspectos que compõem a
realidade explicada. Os usuários da informação, como seres
humanos que são, compartilham dessa característica. Assim se
constitui o limite e a riqueza do seu estudo científico.

(ARAÚJO, 2010 p. 36)
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