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MOVIMENTOS  INTERDISCIPLINARES  E  REDE  CONCEITUAL  NA
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Resumo
Estudo epistemológico da interdisciplinaridade e de circunstâncias históricas, científicas, tecnológicas e sócio-
cultuais  que  contribuíram  para  o  seu  surgimento,  tendo  por  núcleo  os  principais  conceitos  e  metáforas
construídos  por  teóricos  da área,  sobretudo permeação  e  cruzamento  de fronteiras,  e  partindo do  conceito
primeiro, de disciplina. Análise das causas da interdisciplinaridade entre a Ciência da Informação e a Ciência da
Computação e Biblioteconomia,  e de como este  processo se concretiza.  Num movimento  inverso,  aborda a
introdução da Ciência da Informação e de  informação em estudos  teóricos sobre interdisciplinaridade e de que
forma  noções interdisciplinares estão presentes em dois conceitos relevantes para a Ciência da Informação,
sistemas e redes. A Ciência da Informação, da teoria às aplicações, está  permeada por conceitos, noções e idéias
interdisciplinares.
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 Interdisciplinary movements and conceptual network in Information  Science.

Abstract    Epistemological study  of interdisciplinarity and the historical, scientific, technological and socio-
cultural circumstances which contributed to its birth. They are  centered upon  the main concepts e metaphors
built  by the field’s  theoreticians,  mainly  permeation and cross-boundaries,  and have as  a  starting point  the
primary concept – discipline.  Analysis  of the interdisciplinarity  causes between Information Science -   and
Computer Science and Library Science -  and how this process comes to be. In a reverse process it approaches
the introduction of Information Science and information in theoretical studies about interdisciplinarity and how
interdisciplinary notions are present in two relevant concepts for Information Science, systems and networks.
Information Science – from theory to practice – is permeated by interdisciplinary concepts, notions and ideas.

Key words: Information Science epistemology, Interdisciplinarity, Interdisciplinarity concepts and metaphors,
systems, networks. 

1 DELINEANDO IDÉIAS INTERDISCIPLINARES
Pesquisas  e  estudos  epistemológicos  sobre  a  Ciência  da  Informação*

conduzem, invariavelmente, à sua interdisciplinaridade, por ser inerente à natureza da
área  e  reconhecida  por  teóricos  desde  o  seu  surgimento.  É  bem  verdade  que  a
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interdisciplinaridade, marco das Ciências Sociais e Humanidades, é componente da
maioria das Ciências que emergiram a partir dos anos 40 do século 20, entre as quais a
Comunicação,  a  Ciência  da  Computação  e  a  Ciência  Cognitiva,  não  por  acaso
fortemente interdisciplinares com a Ciência da Informação.

Segundo Klein (1996, p.19-20), foi sob a chancela da OCDE (1972) que, no
final  da  década  de  60,  realizou-se  o  primeiro  levantamento  internacional  sobre
atividades interdisciplinares, quando foram identificados cinco fatores principais que a
originaram: “o desenvolvimento da ciência **, necessidades de estudantes, demandas
de  treinamento  profissional,  necessidades  oriundas  da  sociedade  e  problemas  de
administração e funcionamento de universidades”.

Em artigo de Klein com Newell (apud Klein,1996, p.20) foram acrescentados
outros  componentes  que  propiciaram  o  desenvolvimento  da  interdisciplinaridade:
educação  em geral;  estudos  liberais;  solução  de  problemas  sociais,  econômicos  e
tecnológicos;  crítica  social,  política  e  epistemológica;  abordagens  holísticas,  de
sistemas e transdisciplinares;  fertilização cruzada de apropriações e interações sub-
disciplinares;  novos  campos;  comunidades  híbridas;  e  alianças  interinstitucionais,
desenvolvimento de corpo docente  e “downsizing” institucional”.

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”.

Esta crise foi denominada por Japiassu (1976,p.81) de “patologia do saber” e
integra  o título de seu livro, oriundo de  parte de sua tese, defendida na França, e no
qual 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).

O segundo  Seminário Internacional da OCDE sobre interdisciplinaridade foi
realizado  em  1984  e  Klein  menciona  a  proclamação  de  Gass  sobre  o  Seminário
pioneiro, de 1972:” A inter-disciplina de hoje é a disciplina de amanhã”, o que  ficou
conhecido como “nonsense de Nice”, em alusão ao local onde foi realizado o primeiro
evento,  e à “... convicção de que campos interdisciplinares  bem sucedidos tornam-se
exatamente uma outra disciplina” (Klein, 1996, p. 78).

*Este trabalho é oriundo da pesquisa “A Ciência da Informação no Brasil: historiografia de uma área
de  conhecimento  contemporânea,  no  cenário  nacional”,  apoiado  pelo  CNPq,  e  corresponde  à
fundamentação  teórica  sobre  interdisciplinaridade  para  discussão  e  análise  de  resultados  sobre
temática de artigos e de grupos e linhas de pesquisa, bem como disciplinas integrantes de programas e
cursos da área, em território nacional. 
** Klein esclarece que ciência, aqui, tem o significa do europeu de conhecimento.

Algumas  áreas  interdisciplinares,  denominadas  “estudos”  -  sob  cujo  rótulo
existe grande variedade de programas educacionais - são analisadas por Klein (1996,
p.37) e reunidas em seis (6) exemplos: estudos urbanos, estudos de meio ambiente,
estudos de regiões de fronteiras , estudos de mulheres e estudos culturais. 
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Desde  as  suas  primeiras  pesquisas  epistemológicas  sobre  a  Ciência  da
Informação,  a  autora  do  presente  trabalho  (Pinheiro,1995,1997,1999,2005)  vem
buscando fundamentos teóricos, especialmente em Japiassu e Jantsch,  além de  Morin
e a mencionada Julie Thompson Klein, professora de Humanidades na Wayne State
University,  cuja   produtividade  científica  sobre   interdisciplinaridade,  por  sua
densidade, volume e, ainda, por levantar questões que suscitam conexões com alguns
conceitos básicos para a Ciência da Informação, norteará o presente trabalho.

O estudo da interdisciplinaridade, por envolver relações entre disciplinas (inter-
disciplinas)  e,  portanto,  um espaço  epistemológico,  remete  a  noções  ou  conceitos
representados  pelo  espaço  físico  e  geográfico,   inspirando  muitas  das  metáforas
adotadas  por  teóricos,  nessa  discussão.  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.

Considerando  que  conceitos  são  “fontes  vigorosas  de  fertilização  cruzada”
(Klein,1996, p.50), neste trabalho são abordados os principais conceitos e metáforas
de interdisciplinaridade, no pensamento de alguns autores, especialmente Japiassu e
Klein, em continuidade e aprofundamento de nossos estudos anteriores.

Procuramos, ainda, retomar o debate sobre a interdisciplinaridade entre Ciência
da Informação e Ciência da Computação e Biblioteconomia, e identificar, por outro
lado, como a Ciência da Informação e a informação são introduzidas em pesquisas de
teóricos  da  interdisciplinaridade,  além de  analisar  dois  conceitos  relevantes  para  a
Ciência da Informação, sistemas e redes, em relação às noções e idéias que norteiam a
interdisciplinaridade.

       
2  FUNDAMENTOS  CONCEITUAIS  PARA  DISCUSSÃO  DE
INTERDISCIPLINARIDADE

Além  de  reconhecer  que  há  gradação  ou  níveis  de  interdisciplinaridade,
Japiassu (1976,p.79 e85)  adota  como ponto de partida a   disciplinaridade 
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  pós-
graduação”. 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).

2.1  CONCEITOS DE DISCIPLINA E INTERDISCIPLINARIDADE
No  Brasil,  Japiassu  é  um  autor  clássico,  e  já  em  1976  publicava  o  livro

mencionado inicialmente e no qual, fundamentado em Heckhausen, aborda as vários
formas  de  interdisciplinaridade,  “em  ordem  crescente  de  “maturidade”
(interdisciplinaridade heterogênea, pseudo-interdisciplinaridade, auxiliar, compósita e
unificadora,)  e  conceitos  próximos  como  disciplinaridade  e  transdisciplinaridade.
Dessas diversas formas de interdisciplinaridade são exploradas por Japiassu (1976,
p.79-80)  especialmente  dois  tipos,  linear  ou  “cruzada”  e   interdisciplinaridade
estrutural.

3



Das variações  de  interdisciplinaridade  e  conceitos  correlatos  analisados  por
Pinheiro (1995,1997, 1999, 2005),  aqui é retomado o conceito de disciplinaridade,
para contrapor ao de interdisciplinaridade.

Para Japiassu (1976, p. 72), disciplinaridade seria a “... exploração científica
especializada  de  determinado  domínio  homogêneo  de  estudo,  isto  é,  o  conjunto
sistemático e organizado de conhecimentos que apresentam características próprias
nos  planos  de  ensino,  da  formação,  dos  métodos,  e  das  matérias:  esta  exploração
consiste em fazer surgir novos conhecimentos que se substituem aos antigos”.

Este  conceito  está  associado,  no  Dicionário  de  Filosofia  de  Japiassu  e
Marcondes (1991), ao “método de pesquisa e de ensino suscetível de fazer com que
duas  ou  mais  disciplinas  interajam entre  si,  esta  interação  podendo  ir  da  simples
comunicação das idéias até a integração mútua dos conceitos, da epistemologia, da
terminologia,  da  metodologia,  dos  procedimentos,  dos  dados  e  da  organização  da
pesquisa”.

Portanto, a interdisciplinaridade é delineada, também, por campo, área e linha
de  pesquisa,  o  que  pode  ser  exemplificado  por  conceitos  de  Amaral  (1990),
formulados com fins de organização de cursos de pós-graduação, considerando suas
“funções  demarcatórias”  e  sendo  o  programa  e  projeto  “formas  de  dinamização”.
Aparece,  no pensamento  de Amaral,  também uma gradação de “fronteiras”,  o  que
pode ser constatado pela seguinte afirmativa: “... campo designa o território total cuja
investigação o curso pretende operar. Medicina, Filosofia, Comunicação são campos.
Área é uma subdivisão do campo, um corte introduzido artificialmente por motivos de
estratégia  exploratória.  Teorias  da  Comunicação  e  da  Cultura  e  Tecnologias  da
Imagem são áreas, como Filosofia Brasileira ou Cirurgia.” Este autor completa a sua
rede conceitual, explicitando a relação entre campo, área, linha  e temas: “ existirá
linha  cada  vez  que,  dentro  de  uma  área  (que  se  caracteriza  por  uma  certa
informalidade, no sentido da ausência de uma clara forma individualizadora), certos
temas  aglutinadores  dêem forma  à  cooperação entre  pesquisadores.  Estes  então se
reúnem para, trabalhando em conjunto em torno desses temas, aprofundarem a área e
desenvolverem o campo” (Amaral, 1990).

2.2  FRONTEIRAS E “PERMEAÇÃO DE FRONTEIRAS”
No início do capítulo de seu livro sobre fronteiras e “permeação de fronteiras”

Klein, (1996, p. 38), em auto-citação (Klein,1993), faz um alerta sobre a dupla função
de  fronteiras,  ao  mesmo  tempo  “decisivas  barreiras,  mas  também  membranas
permeáveis”, justificando que disciplinas não são “unidades isoladas” . A permeação
faz parte  de sua natureza, evidenciada  em três níveis que correspondem à disciplina,
especialidade/  especialização  e  “critérios  de  demarcação  que  distinguem  uma
disciplina de outra”.

Para Klein (1993 apud Klein, 1996, p.38), há seis razões para  “permeação”,
que podem  ser justapostas e assim são descritas: 
- “estrutura epistemológica  e orientação cognitiva de uma disciplina:
-  apropriação de instrumentos , métodos conceitos e teorias;
-  conjunto  de  problemas   intelectuais,  sociais  e  tecnológicos  fora  de  um  foco
estritamente disciplinar;
-  complexidade atual da pesquisa disciplinar;
- relações com disciplinas correlatas  ;
- redefinição do que é considerado intrínseco e extrínseco  para uma disciplina”

Algumas  disciplinas,  de  “alta  permeabilidade”  ou  “inerentemente
interdisciplinares”  são  divididas  em  dois  tipos,  as  aplicadas  e  as  sinópticas.  As
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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.

Klein (1996, p. 42) chama atenção que algumas disciplinas  recentes evoluíram
da  fertilização  cruzada   de  campos  hierarquicamente  não  relacionados  a  campos
orientados a missão e  campos de assuntos interdisciplinares    

Outro ponto importante nesta discussão é a “complexidade dos problemas que
profissionais  enfrentam  na  prática  e  criam  algum  senso  de  necessidade
interdisciplinar” porque muitos deles não podem ser confinados  nem administrados
por abordagens clássicas . Esses problemas são ilimitados, abertos, multidimensionais,
ambíguos e  instáveis  ”  (Mason and Mitroff,  1981;  Rittle  and Webber,  1973,  apud
Klein, 1996, p.40).

Em se tratando de fronteiras, Klein (1996,p.43) enfoca também migração de
especialistas  de  uma  área  para  outra,  por  diversas  razões,  em diferentes  níveis  e
escalas de tempo, podendo ser “temporária ou permanente”. A migração “implicaria
na diminuição das  limitações de fronteiras” e, ao justificar esse fenômeno, a autora
afirma que “ idéias e  técnicas não existem num lugar fixo” .

Outra explicação para migração, baseada na mudança histórica de cruzamento
de fronteiras é de  Hoch (apud Klein p. 44), uma vez que “..muitas migrações  ocorrem
porque as área de pesquisa são um constante processo de reformulação em torno de
novos problemas”,   e não porque  os especialistas  ou  pesquisadores “decidem se
mover”.

A  metáfora  da  migração  está  vinculada  também  ao  caráter  híbrido  de  um
número  significativo  de  novas  especialidades,  abrigadas   nos  chamados  “  estudos
culturais” e sob o  nova terminologia  de “abordagens agregativas”.

O desenvolvimento de campos híbridos é descrito por Dogan e Phare (1990
apud  Klein,  1996,  p.  44)  pelo  processo  de  “especialização  -  fragmentação  -
hibridização”.  

Quais as vias epistemológicas  de efetivação de fronteiras? Para Klein (1996,p.
46-47),  as  fronteiras  são,  em  geral,  determinadas  mais  pelos  métodos,  teorias  e
estrutura conceitual do que pelo assunto ”, embora teorias e leis  sejam mais lineares  e
“nem todas as disciplinas sejam claramente  identificadas com leis ou tenham uma
teoria unificada”.

Como a Ciência da Informação estabelece elos interdisciplinares com outros
campos?  No  próximo  tópico  algumas  explicações  vêm  sobretudo  de  Machlup  e
Mansfield (1983), Wersig (1993) e Saracevic (1992, 1999). Ou, em continuidade a
essas indagações, como a Ciência da Informação aparece no pensamento de teóricos
da  interdisciplinaridade  de  outros  campos  do  conhecimento?   Para  este  segundo
questionamento  buscamos  identificar  em  Klein  (1996)  algumas  percepções
interdisciplinares dessa área, contidas no item 5.
 

3. CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E ÁREAS INTERDISCIPLINARES
No início dos anos 80,  foi lançado, por Fritz  Machlup e Una Mansfield, “The

study of information: interdisciplinarity messages” (1983, apud Pinheiro, 1997, p.240),
o  primeiro,  intelectual  e  economista  vienense,  radicado  nos  Estados  Unidos  e
reconhecido  por  sua  análise  estatística  da  produtividade  e  distribuição  de
conhecimento nos EUA, marco da Ciência da Informação nesse país. Esta importante
obra  reúne  ensaios  interdisciplinares  sobre  informação,  de  professores  das  mais
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renomadas  universidades,  sobretudo  americanas,  incluindo  o  MIT,  além  de
pesquisadores da Grã-Bretanha e Canadá.

A coletânea despertou estranhamento por parte de alguns, quanto ao objetivo
do Projeto, de 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 inter-
relações entre as  disciplinas cognatas ou complementares  à Ciência da Informação
(prefácio, p.XIII apud Pinheiro, 1997, p.241 ).

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.

No  prólogo,  intitulado  "diversidade  cultural  em  estudos  de  informação"
Machlup e Mansfield, criticam as idéias de Snow sobre as duas culturas, representadas
pela  antiga  dicotomia  entre  as  Ciências  Naturais  e  as  chamadas  Ciências  e
Humanidades. No entanto, os autores fazem a ressalva de que, posteriormente, Snow
reconheceu as Ciências Sociais como uma espécie de "terceira cultura", assim como a
possibilidade de milhares de culturas. 

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.  Estavam  convictos  da  necessidade  de
derrubar barreiras, por terem observado, em todos os ramos do saber, conflitos entre
"especialização e interação, separatismo e unificação, isolacionismo e cosmopolitismo
acadêmicos e, muito breve, fissão e fusão".

 Machlup e  Mansfield (1983,  apud Pinheiro,  1997,  p.  241-242)  admitem a
existência  de  cerca  de  40  campos  nos  quais  a  informação  desempenha  um papel
estratégico, mas não é objeto de estudo,  e que o fenômeno  da interdisciplinaridade
começou na cena acadêmica nas  três ou  quatro décadas passadas,  portanto, a partir
dos anos 40,  uma vez que a publicação data de 1983. A coletânea abarca cerca de 20
disciplinas  ou  sub-disciplinas  e  é  pertinente  mencionar  que  seus  organizadores
consideram como possibilidade de identificação de novas especialidades a análise de
citações, na produção de uma área, portanto, a Bibliometria. 

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)".

O questionamento de  Machlup e Mansfield em relação à Biblioteconomia e
Ciência  da  Informação,  é  sobre  as  duas  disciplinas  ficarem juntas,  fundidas  num
esforço de pesquisa completamente integrado. Mas, para o a autores, a maneira de
enfocar a Ciência da Informação, na Biblioteconomia, é diferente da abordagem pela
Ciência  da  Computação.  A  relação  com  a  Biblioteconomia  tem  sua  origem  no
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movimento da documentação dos anos 60, sobretudo nas Escolas de Biblioteconomia,
cujo objetivo era melhorar a "técnica, conteúdo intelectual dos registros e seu uso,
aplicação de tecnologias nas funções tradicionais de bibliotecas". 

Para  Machlup  e  Mansfield  (apud  Pinheiro,  1997,  p.  243),  a  Ciência  da
Informação  também pode  ser  uma  disciplina  independente,  com abrangência  mais
restrita e sem ligação tanto com a Biblioteconomia quanto com a Computação.

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. 

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”.

A  Ciência  da  Informação  é  um  protótipo  de  ciência  pós-moderna,  com
abordagens por "contradições e complexidades",  visa a compreensão de problemas
decorrentes  da  Ciência  e  Tecnologia  e  criar  estratégias  para  solucioná-los  (Wersig
(1993, p.237).

Para a Ciência da Informação também são fundamentais os modelos básicos de
conceitos científicos amplos, a reformulação científica de inter-conceitos e intertecer
modelos e conceitos . 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).

Um dos teóricos que mais tem aprofundado a  interdisciplinaridade da Ciência
da Informação é Saracevic, especialmente em dois artigos, um publicado em 1992, e
outro  em  1999.  No  primeiro,  o  enfoque  é  direcionado  a  quatro  disciplinas
interdisciplinares  à  Ciência  da  Informação  -  Ciência  Cognitiva,  Comunicação,
Computação e Biblioteconomia e foi discutido em trabalho anterior desta autora. O
segundo,  de  1999,  o  próprio  Saracevic  considera  decorrente  de  30  anos  de  suas
atividades de ensino e pesquisa, sobre os quais se debruça para refletir as perspectivas
históricas, sociológicas, filosóficas, tecnológicas, educacionais e interdisciplinares da
Ciência  da  Informação,  estas  concentradas  na  Ciência  da  Computação  e
Biblioteconomia.

Por  tantos  anos  de  atividades  de  ensino  e  pesquisa,  Saracevic  reúne
conhecimentos  amplos  e  solidamente  construídos,  no  mapeamento  da  trajetória  da
Ciência da Informação, desde a  sua origem ao desenvolvimento e evolução, questões
e  modelos  educacionais,  enfatizando  seu  papel  social,  natureza  do  seu  objeto  (  a
informação), e privilegiando a recuperação da informação, por ele considera a maior
disciplina da área.

O autor  justifica  a  interdisciplinaridade da  Ciência  da Informação por  duas
razões,  uma  interna  e  outra  externa.  A  primeira  está  relacionada  ao  movimento
epistemológico  interno,  oriundo  de  problemas  da  área  que  não  conseguem  ser
respondidos por construtos ou abordagens de uma única disciplina. A segunda razão,
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externa, tem origem nas diferentes formações e background dos especialistas da área
(Saracevic, 1999).

A interdisciplinaridade da Ciência da Informação com a Biblioteconomia tem
por base a  função social  de  ambas  as  áreas,  uma vez que as  bibliotecas  são uma
“indispensável  instituição  social,  cultural  e  educacional”,  bem  como  “...  uma
organização  articular  ou  tipo  de  sistema  de  informação”,  enquanto  a  Ciência  da
Informação  tem  como  preocupação  central   a  “...  efetiva  utilização  de  registros,
particularmente por indivíduos” ( Saracevic, 1999).

Mas Saracevic (1999) concluí que “...Biblioteconomia e Ciência da Informação
são  dois diferentes campos com fortes relações interdisciplinares, mais  do que um
único e  mesmo campo, ou um sendo  caso especial  do outro”. 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, particularmente, em universidades e sociedades profissionais. 

As razões da interdisciplinaridade da Ciência da Informação com a Ciência da
Computação residem “... na aplicação de computadores na recuperação da informação,
associada a produtos, serviços e redes” e em questões e problemas similares, como os
relacionados a sistemas especialistas, bases de conhecimento, hipertexto e interação
homem-computador. Atualmente, em decorrência das tecnologias de comunicação e
informação  -TIC’s,  a  interdisciplinaridade  entre  essas  duas  áreas  se  manifesta  em
“pesquisa envolvendo bibliotecas digitais, com forte base tecnológica”. Esta  temática
vem sendo muito apoiada por agências de  fomento do governo norte-americano  e
Saracevic   (1999)  tem constatado a  participação de  cientistas  da  computação em
pesquisas  e desenvolvimento de informação, alguns reconhecidos como líderes na
Ciência da Informação, o primeiro deles, Gerard Salton. Finalmente, ele concluí que
Ciência da Informação e Ciência da computação “... não estão em competição, são
complementares – lidam com agendas básicas e aplicadas diferentes”.

4.  CIÊNCIA  DA  INFORMAÇÃO  E  INFORMAÇÃO  EM  REDE
CONCEITUAL DE INTERDISCIPLINARIDADE 

A Ciência  da  Informação é também introduzida por Klein (1996) nos  seus
estudos interdisciplinares, em diferentes momentos de sua obra.

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). 

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)

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
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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.

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.

Fonte: Klein, Julie. Crossing boundaries..., 1996, p.223

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
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conclusão  e  tomada  de  decisão,  e  são  reavaliados  os  “inputs”  disciplinares   para
responder a um conceito evidente ou questão global.

5.  CIÊNCIA  DA  INFORMAÇÃO  E  INTERDISCIPLINARIDADE  NA
CORRELAÇÃO CONCEITUAL ENTRE  SISTEMA E REDE 

Alguns  conceitos  centrais  da  Ciência  da  Informação  estão  relacionados  a
noções,  metáforas  e  conceitos  de  interdisciplinaridade,  sobretudo  sistema  e  rede,
conforme foi destacado no objetivo deste trabalho. Etimologicamente, tanto sistema na
sua origem grega (syn  - histanai) significa “estar junto”, combinar, quanto rede, de
raiz  indo-européia,  é  a  tradução  de  conjuntos  formados  por  nós  ou  ligação
(Pinheiro,1994,1997).

A idéia de sistema aparece na obra de Japiassu ( 1976), principalmente quando
ilustra  os  conceitos  de  multidisciplinaridade,  pluridisciplinaridade,
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, tendo por base  Jantsch (1970,72 apud
Japiassu),  e  descritos como sistemas “...com graus sucessivos de cooperação e de
coordenação crescente das disciplinas”.

Outro autor a incluir sistema em seus estudos sobre reforma do pensamento e
transdisciplinaridade  é Morin (1997),  considerando  sistema como a primeira noção,
pensada como um todo organizado que  “... produz ou favorece a emergência de um
certo  número  de  qualidades  novas  que  não  estão  presentes  nas  partes  separadas”,
capaz de  conectar as partes ao todo.

Quando aborda hibridização,  Klein (1996,  p.22)  destaca a  idéia de que em
comunidades híbridas transitam  conceitos originados de diferentes contextos e cita
Gibbons  e colaboradores (1994) sobre o fato da hibridização refletir “a necessidade de
tarefas de fronteiras  serem concretizadas num espaço entre sistemas e subsistemas”.

A teoria  da  informação,  de  Shannon  e  Weaver,  também  está  presente  nas
discussões  de  Klein,  ao  tratar  da  metáfora  da  mutação  e  estabelecer  paralelo  da
interdisciplinaridade com outra metáfora, a de “ruído”, com base em Paulson (1991
apud Klein, 1996,p.84) e no “conceito de auto-organização de ruído”.  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. 

Na Ciência da Informação, o conceito de sistema está presente em diferentes
disciplinas,  seja  como sistema de informação propriamente  dito,  seja  o sistema de
recuperação  da  informação.Uma  das  fontes  teóricas  para  estudos  de  sistemas  de
informação  é  a  “Teoria  geral  dos  sistemas-  TGS”,  de  Bertalanffy  (1968)  que,
juntamente com a Cibernética, surgidos na década de 50, do pós-guerra, contribuíram
para visão mais integradora das ciências, numa nova abordagem. Na TGS o objetivo
foi “identificar as propriedades, os princípios e leis característicos dos sistemas em
geral,  independentemente  do  tipo  de  cada  um,  da  natureza  de  seus  elementos
componentes e das relações de forças entre eles”. Para Bertallanfy (1968) o sistema é
aberto e pensado como “... um complexo de elementos em interação, interação essa de
natureza  ordenada  e  não fortuita”.  Os elementos  do  sistema  são  distribuídos  por
entradas (  recursos),  saídas (resultados),  realimentação (controle) e meio ambiente.
Este último elemento reúne ao conjunto de  objetivos que não fazem parte do sistema,
mas que exercem alguma influência sobre o mesmo, responsável pela demarcação de
fronteiras e limites do sistema ( Bertalanffy, 1968),

Conceitos de rede e sistemas foram estudados por especialistas da Ciência da
Informação e órgãos internacionais como a UNESCO, que  os considerava sinônimos.
No Brasil, este debate esteve presente na década de 80 , sobretudo no seu final, o que
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pode ser exemplificado por uma dissertação (Balduíno, 1988) que abordava estes dois
conceitos  e,  por  análise  comparativa,  extraia   os  chamados  “diferenciais  básicos”,
concluindo pela interligação e complementaridade dos dois termos.

No  conceito  de  sistema  estão  presentes  noções  de  inter-relação  e  meio
ambiente. A primeira refere-se à conexão entre as partes componentes do sistema, o
que depende da interação entre componentes e, a segunda, às relações do que está
dentro do sistema com aquilo que está fora (meio ambiente) mas o influencia.Para
Pinheiro ( 1994,1997) , “ interação e integração representam os dois mais fortes pilares
na implantação de sistemas/redes...” 

O conceito de rede foi  muito utilizado pela  Biblioteconomia,  para  designar
serviços cooperativos, do tipo catálogo coletivo, catalogação cooperativa, empréstimo
entre bibliotecas e comutação. Mas o termo ganhou impulso com os computadores,
notadamente os micros, pela possibilidade de configuração de redes e decisivamente
foi  incorporado  com  a  nova  era,  da  Sociedade  da  Informação,  caracterizada  pela
globalização e pelas  tecnologias de  informação e comunicação – TICs, pela Internet /
Web, esta última conhecida como  “rede das redes”.

O exemplo mais é enfático é do grande teórico espanhol Manuel Castells, que
criou do conceito de Sociedade em Rede, sobre o qual tem elaborado as suas idéias,
numa produção científica muito rica e densa. 

6. REPENSANDO  PONTES  E  FRONTEIRAS  NA  CIÊNCIA  DA
INFORMAÇÃO

A interdisciplinaridade, tal como pensada e discutida por diferentes teóricos,
ocorre numa gradação epistemológica até alcançar a sua consolidação e não pode
ser estudada sem o conceito primeiro de disciplina e nas suas diferentes mutações,
que incluem a transdisciplinaridade.

Por sua natureza, a interdisciplinaridade inspira o recurso de metáforas, rico na
literatura da área, povoada por fronteiras, pontes, limites, hibridismo, fertilização
cruzada etc.

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.  Entre  as  áreas  mais  fortemente
interdisciplinares  com  a  Ciência  da  Informação,  uma  pode  ser  explicada  pela
convergência  da  função  social,  a  Biblioteconomia,  e  outra,  a  Ciência  da
Computação, pelas tecnologias e respectivas aplicações.

A interdisciplinaridade da Ciência da Informação vai além dos estudos teóricos
da  própria  área,  uma  vez  que  estudiosos  da  interdisciplinaridade,  cujo  melhor
exemplo é Klein, a incluem nas suas análises e nos exemplos desse fenômeno e, de
modo inverso, conceitos centrais como sistema e redes carregam idéias e noções
interdisciplinares.

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
. 
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