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Resumo 

 

As Ciências Humanas e Sociais têm, como calcanhar de Aquiles, sua subjetividade e necessidade 

de abstração, pelo que frequentemente vêem sua cientificidade questionada. Outro argumento dos 

questionadores é a falta, nessas ciências, de Metodologias próprias. Este artigo é resultado de uma 

reflexão a partir das contribuições de Wilson e Wersig para a compreensão da configuração 

metodológica na Ciência da Informação como ciência social e suas características. Foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica em periódicos da área de Ciência da Informação, em que se deu ênfase 

à recuperação de artigos que versam sobre metodologia da pesquisa na área, procurando recuperar 

artigos dos teóricos supramencionados e, num segundo momento, artigos de outros autores que os 

citam. Como resultado, traçamos um panorama que retrata o modo como os dois teóricos 

concebem a possibilidade (ou indícios de possibilidades) de uma identidade metodológica para a 

Ciência da Informação. 

 

Palavras-chave: Ciência da Informação – metodologia; Ciência da Informação – pesquisa; 

Metodologia de pesquisa; Procedimentos metodológicos; Wilson; Wersig.  

 

Abstract 

 

The humanities and social sciences have as Achilles heel, its subjectivity and necessity of 

abstraction, so often seen its scientific questioned. Another argument is the lack of questioning in 

social sciences Methodologies own. This article is the result of a reflection from the contributions 

of Wilson and Wersig for understanding the methodological setup in information science as a 

social science and its characteristics. We performed a literature search in journals of information 

science, in which emphasis is given to the recovery of articles that deal with research methodology 

in the area, trying to recover items theorists mentioned above and, subsequently, other authors 

articles that cite. As a result, we draw a picture that depicts how the two theorists conceive the 

possibility (or evidence of possibilities) an identity methodology for information science. 
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Introdução 

 

Independentemente do marco histórico inicial que se prefira adotar para a Ciência da 

Informação, é ponto pacífico que seu asbtrato e difuso objeto de estudo, a informação, - para 

alguns a informação registrada - estabelece um contexto instável, que vem demandando constantes 

discussões e pesquisas  sobre a natureza desse objeto, da própia Ciência da Informação, das 

potencialidades e limites das investigações científicas desenvolvidas no escopo desse campo e de 

sua, também controversa, interdisciplinaridade. A informação, cujas tentativas de conceitualização 

figuram exaustivas mesmo dentro da área de Ciência da Informação, é também objeto de estudo de 

outras áreas do conhecimento, porém, Robinson e Karamuftuoglu (2010) nos advertem sobre o 

que se constitui como interesse exclusivo da Ciência da Informação: a investigação de padrões 

invariantes no que diz respeito aos fenômenos informacionais e a aplicação dos resultados para o 

planejamento e oferta de produtos e serviços, sem negligenciar o  aspecto humano e social da 

informação que interessa à Ciência da Informação como ciência social aplicada. 

A Ciência da Informação, ao longo de seu desenvolvimento, teve características que foram 

se amoldando, acompanhando as transformações sociais e tecnológicas próprias de cada período 

histórico. Capurro (2007) apresenta três paradigmas em que a Ciência da Informação  transita 

enquanto campo científico. Inicialmente positivista, ligada ao denominado paradigma físico, 

representando o aspecto tecnológico,  voltado para a recuperação e transferência da informação 

que pode ser manipulada/tratada, sem reconhecer no usuário o ator principal responsável pela 

existência do próprio sistema de informação.  

Em um segundo momento surge o paradigma cognitivista, representado na Ciência da 

Informação por autores como Brooks, Farradane, Belkin, Robertson e Hjørland. Esse paradigma 

busca compreender a relação entre informação e conhecimento, a assimilação da informação por 

parte do usuário e sua posterior transformação em conhecimento. Ao contrário do paradigma 

físico, em que a ênfase recai no sistema de informação, no paradigma cognitivo o usuário tem um 

papel central, pois se busca entender os processos cognitivos que estão envolvidos na busca, 

organização e uso de informação por parte dos usuários.   

O terceiro paradigma da Ciência da Informação é o chamado social, em que a informação 

é compreendida como um fenômeno social, percebendo que a sua produção é influenciada por 

contextos e situações que agem sobre as necessidades informacionais e as buscas por informação 

por parte dos usuários.  Nesse sentido, os sistemas de informação devem levar em consideração os 



elementos sociais/ambientais que podem influir na percepção e no uso da informação pelos 

usuários. 

Naturalmente, devido a essas transformações em suas preocupações de pesquisa, a 

Ciência da Informação precisou adotar diferentes metodologias para a consecução de resultados 

consistentes. Relacionando-se e utilizando conceitos e métodos de outras disciplinas como a 

Informática, a Biblioteconomia, a Linguística, a Ciência Cognitiva, entre outras, a Ciência da 

Informação  não teria desenvolvido suas próprias metodologias de pesquisa, o que tem despertado 

o interesse de alguns pesquisadores na compreensão dessa faceta da sua natureza, como Thomas 

Daniel Wilson (professor emérito da Universidade de Sheffield, Reino Unido) e Gernot Wersig 

(considerado um dos fundadores da Ciência da Informação na Alemanha), os quais desenvolveram 

alguns estudos sobre esse tema. 

Assim, este artigo é resultado de uma reflexão a partir das contribuições de Wilson e 

Wersig para a compreensão da configuração metodológica na Ciência da Informação como 

Ciência Social e suas características. Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica em periódicos da área de Ciência da Informação, em que se deu ênfase à 

recuperação de artigos que versam sobre metodologia da pesquisa na área, procurando recuperar 

artigos dos teóricos supramencionados e, num segundo momento, artigos de outros autores que 

citam os trabalhos de Wilson e Wersig. 

 

Os caminhos para a construção do conhecimento científico 

 

Procurando dar sólidos alicerces ao conhecimento humano, o que até então não ocorria, 

dadas as condições pouco claras da produção do conhecimento advindo da Era Medieval, 

Descartes adotou o ceticismo como método, em detrimento da crença irrefletida em todo o 

conhecimento tido como verdadeiro, incluindo a existência dele próprio. Resultou de suas 

reflexões a célebre frase “Penso, logo existo”, através da qual ele expressou sua conclusão a 

respeito da existência dele mesmo. O método de Descartes objetiva encontrar uma maneira de 

driblar o erro e chegar a verdades incontestáveis. A partir dessas verdades descobertas, por 

dedução, tentava-se chegar a outras verdades. Ele aponta para um desenvolvimento teórico 

indefectível que favorece o surgimento de verdades universais, confiando na intuição e na 

dedução. 

Assim, capaz de pensar, o ser humano produziu e desenvolveu conhecimentos em todas as 

áreas de sua atuação. Dentro da tipologia do conhecimento humano, é de nosso interesse neste 

artigo o conhecimento científico, que exige métodos e técnicas consolidadas para sua produção e 



aceitação, ou seja, há um modus operandi (uma Metodologia) que legitima o procedimento 

adotado e as conclusões da pesquisa científica. 

Salientamos que o simples conhecimento do modus operandi não acarreta, 

necessariamente, a apreensão da verdade, o conhecimento irrefutável. Faz-se necessário 

operacionalizar sua correta aplicação: a utilização de técnicas para reproduzir experimentos já 

realizados e a realização de pesquisas para a descoberta do novo. Assim, a finalidade da pesquisa 

científica é descobrir respostas para questões mediante a aplicação de métodos científicos.  

Conforme Lakatos e Marconi (2007), a Metodologia objetiva identificar e analisar os 

vários métodos indispensáveis a uma pesquisa científica, medir sua abrangência, potencialidades e 

limites. Para Demo (2006), ela é essencialmente instrumental, atendo-se às formas, aos 

procedimentos, às ferramentas e aos caminhos (métodos) passíveis de serem utilizados/percorridos 

na corrida pela construção do conhecimento científico. É a Metodologia que indica com exatidão 

todas as ações desenvolvidas no método do trabalho de pesquisa: o detalhamento dos materiais 

utilizados, os procedimentos adotados, as ações tomadas, as escolhas realizadas, a equipe de 

trabalho e a divisão das tarefas, enfim, um rigoroso e minucioso passo a passo, de modo que a 

experiência possa ser replicada, de modo idêntico, por outros pesquisadores.  

No entanto, é salutar reconhecer que as ciências naturais têm características distintas das 

ciências sociais, o que impossibilita a existência de metodologias universais. As ciências sociais 

trabalham com o fator humano (comportamental, social, psíquico), realizando abstrações e 

interpretando subjetividades (na operacionalização de pesquisas qualitativas, principalmente), 

assim, costuma-se apontar algumas limitações quanto a questões metodológicas nas ciências 

sociais, tais como: há muita dificuldade, quando não completa impossibilidade, de  replicação do 

experimento para que as hipóteses sejam testadas; as hipóteses precisam ser válidas para 

observações atemporais; não há como se utilizarem técnicas que permitam descartar as 

subjetividades. (KNOBEL, 2008). 

Essas características das ciências sociais têm levado alguns teóricos a questionar a 

validade dos construtos “científicos” oriundos dessas áreas do saber, e muitas vezes, a questionar 

se a área como um todo merece o estatuto de ciência. De acordo com Knobel (2008, p. 7), 

comentando a obra clássica de Carl Sagan “O mundo assombrado por demônios: a ciência vista 

como uma vela na escuridão”, há alguns pontos dignos de atenção ao se analisar a validade de 

afirmações ditas científicas: 

Sempre que possível deve haver uma confirmação independente dos “fatos”; 

Deve-se estimular um debate substantivo sobre as evidências, do qual participarão 

notórios partidários de todos os pontos de vista; 

Os argumentos “de autoridade” têm pouca importância. As ‘autoridades’ cometeram 

erros no passado e voltarão a cometê-los no futuro. Uma forma melhor de expressar essa 



ideia é talvez afirmar que em ciência não existem autoridades; quando muito há 

especialistas; 

Deve-se considerar mais de uma hipótese. Se alguma coisa deve ser explicada, é preciso 

pensar em todas as maneiras diferentes pelas quais poderia ser explicada. Então se deve 

pensar em formas de derrubar sistematicamente cada uma das alternativas. A hipótese 

que sobreviver a esta “seleção natural” tem maiores chances de ser a correta; 

Não se apegar demais à sua própria hipótese. Devem-se buscar razões para rejeitá-la. Se 

você não fizer isto, outros o farão; 

Quantificar sempre que possível. Aquilo que é vago e qualitativo é suscetível a muitas 

explicações; 

Se há uma cadeia de argumentos, todos os elos da cadeia devem ser válidos (inclusive a 

premissa) – não apenas a maioria deles; 

Deve-se sempre questionar se a hipótese pode ser, pelo menos em princípio, falseada. As 

proposições que não podem ser testadas ou falseadas não valem grande coisa. Devemos 

poder verificar as afirmativas propostas.  

 

Wersig (1993) afirma que a Ciência da Informação também tem recebido críticas quanto 

a sua cientificidade, já que lhe faltam as seguintes características de uma ciência: objeto único (a 

Ciência da Informação compartilha a “informação” com várias outras disciplinas, além do fato de 

que tem sido difícil aceitá-la como objeto porque ninguém sabe o que de fato ela é) e método 

exclusivo. No entanto, ele traz à tona o argumento de Feyerabend (1979) para quem a 

especificidade ou a singularidade de métodos tem se tornado cada vez menos importante, 

perdendo força também a ideia disso como fator de cientificidade dos campos do conhecimento, 

característica das novas ciências ou das ciências pós-modernas.   

Outros teóricos como Marx (1983) recomendam que as diferenças de abordagem do real 

que há entre as ciências naturais e sociais sejam reconhecidas e que se adotem as metodologias 

mais pertinentes a cada uma delas, visando a melhor compreensão de seus objetos de estudo.  

 

A Ciência da Informação como Ciência Social 

 

Cronin (2008) afirma que a Ciência da Informação, sendo relativamente jovem, tem 

perseguido rotineiramente uma interação com outras áreas temáticas buscando seu enriquecimento 

intelectual. Assim, ela tem empreendido esforços para ser reconhecida dentro do escopo das 

ciências sociais, conforme Araújo (2003), tendo alcançado esse status na década de 80, segundo 

Linares Columbié (2010).  

Longe de tentarmos desenhar um conceito para o termo Sociologia, o que se mostraria 

infrutífero, destacamos a observação de Wilson (1981, p. 2), para quem não é simples encontrar 

pontos de contato entre a Ciência da Informação e aquela ciência, dadas as dificuldades de traçar 

seus limites e devido ao fato de que ela se interessa “em toda a variedade de vida do homem em 

sociedade”, ou seja, a Sociologia tem uma infinidade de interesses. Some-se a isso o fato de existir 

uma variedade de "escolas" de sociologia na atualidade, que funcionam como diversas sociologias. 



Cronin (2008), no entanto, destaca o resultado de uma pesquisa realizada por Merton, 

publicada já no início da década de 70, a qual indica que vários sociólogos foram importados pela 

Ciência da Informação, tendo sido largamente citados na literatura da área, tais como Bourdieu, 

Castells, Giddens e Latour, indício de que a Ciência da Informação tem sido, realmente, receptiva 

ao pensamento sociológico, embora não seja possível precisar quando essa aproximação entre as 

duas áreas ocorreu, já que, ainda conforme Cronin (2008, p. 473, tradução nossa), “não está claro 

que houve de fato um momento histórico em que o campo se tornou de alguma forma, 

sociologicamente iluminado, ou que tivesse mudado de marcha paradigmaticamente como 

resultado de concentrada exposição a ideias de cunho sociológico”.    

Wilson (1981) já destacava que alguns problemas de pesquisa na Ciência da Informação 

podem basear-se em teorias e métodos das ciências naturais, com viés positivista, porém, é 

necessário reconhecer que ela vem, gradativamente, agregando-se às ciências sociais na tentativa 

de identificar em quais de seus interesses as ciências sociais podem contribuir. O autor afirma que 

os métodos e técnicas das ciências sociais podem trazer relevantes contribuições em todas as áreas 

da Ciência da Informação e que as mais relevantes podem se efetivar no estudo da geração, 

disseminação e uso da informação, sendo salutar observar que  a utilização de metodologias 

próprias das pesquisas sociológicas pode contribuir para o desenvolvimento de teorias, métodos e 

conclusões dentro das áreas de investigação de interesse da Ciência da Informação, além de 

favorecer que as ciências sociais também se apropriem de conhecimentos da Ciência da 

Informação, o que estabeleceria uma relação de troca de conhecimentos, caracterizando a 

verdadeira interdisciplinaridade entre essas áreas. 

Wilson nos adverte para o cuidado que devemos ter quanto à distinção entre métodos de 

pesquisa social e pesquisa sociológica: a investigação social ou os métodos de pesquisa social, 

como o emprego de questionários, entrevistas e observação, são descritos para indicar seu uso 

comum em todas as ciências sociais – consequentemente, a pesquisa sociológica é apenas um dos 

campos em que são empregadas. 

A migração da Ciência da Informação para o campo das ciências sociais exigiu, se não o 

abandono, mas uma diminuição digna de registro do emprego de metodologias de pesquisa 

arraigadas no positivismo, já que agora a Ciência da Informação passaria a se preocupar com 

outras questões, mais voltadas ao humano e ao social, estreitando laços com o paradigma 

cognitivo e social. Para a construção do conhecimento científico, as ciências sociais utilizam 

metodologias quantitativas ou qualitativas, constituídas de inúmeros métodos; métodos esses que a 

Ciência da Informação absorveu e que vêm sendo utilizados pelos pesquisadores da área.  

Buscando nas ciências sociais a metodologia para instrumentalizar seus estudos, a Ciência da 



Informação não teria desenvolvido seus próprios métodos de pesquisa, devendo o pesquisador 

cuidar da adequação das estratégias metodológicas empregadas por ele à problemática do estudo 

em questão, conforme argumenta González de Gómez (2000).  

 

A construção metodológica em Ciência da Informação  

 

Considerações de Thomas Wilson 

 

Embora esteja propondo uma metodologia para a pesquisa em Ciência da Informação, 

dentro do campo das ciências sociais, Wilson (2002) faz questão de lembrar que esse campo do 

saber originou-se da necessidade de se organizar e recuperar informação técnico-científica e 

argumenta que a acepção original do termo Ciência da Informação não significa, necessariamente, 

que esse campo constitua, incontestavelmente, uma “ciência”, mas simplesmente um conjunto de 

práticas de informação destinado a cientistas. Para ele, a preocupação em autodenominar-se 

Ciência surge com o advento dos programas acadêmicos em Ciência da Informação, cujos 

professores e departamentos começaram a buscar respeitabilidade acadêmica, procurando 

mostrarem-se afastados de preocupações puramente empiristas. Considerando ou não esse campo 

de estudos como uma Ciência, os resultados de suas pesquisas podem ser considerados científicos, 

desde que tenham sido baseados nos moldes consolidados de construção científica do 

conhecimento.  

Assim, Wilson (2002) utiliza a Teoria dos Níveis Integrativos para propor um caminho 

metodológico para a Ciência da Informação. Por esse prisma, a informação é um conceito que 

assume formas variantes em diferentes níveis de integração: o cientista da computação, o 

especialista de recuperação de informação, o bibliotecário, o arquivista, o museólogo, o 

comunicador social, por exemplo, vêem a informação sob pontos de vista diferentes. Em outras 

palavras, a informação não possui um conceito único, mas tem diferentes níveis de organização, 

em torno dos quais são construídas diferentes teorias e práticas, ou seja, abordagens diferentes 

para a informação a partir da perspectiva dos níveis de integração envolvidos, por parte de cada 

uma das ciências que têm na informação seu objeto de estudo. Em decorrência disso, considerando 

a Ciência da Informação como uma ciência social, conforme supramencionado, seus métodos de 

investigação devem, inevitavelmente, basear-se nos métodos de pesquisa social. Na figura 1 

mostramos o modelo proposto por Wilson (2002). Em seguida, passaremos à explanação acerca de 

cada um dos níveis do modelo. 

 



 

Figura 1 – Modelo de metodologia para a CI proposto por Wilson (2002) 

 

  
Fonte: WILSON, T. D. Information science and research methods. Library and Information Science, 2002. Disponível 

em: <http://informationr.net/tdw/publ/papers/slovak02.html>. Acesso em: 13 maio 2013. Tradução nossa. 

 

Wilson argumenta que todas as ciências, indistintamente, baseiam seus métodos de 

pesquisa, de coleta de dados, na observação. Há ciências que observam fenômenos, partículas, 

plantas, seres microscópicos, dentre outros. A diferença reside no fato de quanta tecnologia vem 

sendo empregada para realizar essas observações. Desse modo, ele propõe que o primeiro passo 

para a pesquisa em Ciência da Informação seja também a observação, que se desdobra em dois 

níveis: a observação direta e a observação indireta. 

O próximo nível do modelo de Wilson (2002, p. 5, tradução nossa) é a estrutura. Para ele: 

Nenhum processo de coleta de dados pode ser totalmente desprovido de estrutura. Sempre 

teremos algumas ideias derivadas do conhecimento prévio da situação ou da pessoa que 

estamos entrevistando, da pesquisa ou do estado da arte, ou simplesmente de nossos 

objetivos de pesquisa. Podemos querer colocar tudo isso de lado, digamos, durante a 

entrevista, mas não podemos tirá-lo da mente por completo.  

 

O próximo passo, então, é definir se a estrutura será imposta rigidamente pelo 

pesquisador ou se terá uma estrutura mais flexível.  No caso de o pesquisador optar por uma 

estrutura imposta, sua escolha acarretará, por exemplo, uma observação direta estruturada ou a 

elaboração de um questionário do tipo fechado para observação indireta. Se ele optar pela estrutura 

flexível, isso demandará, por exemplo, uma observação direta do tipo etnográfica ou a condução 

de entrevistas semiestruturadas/informais e da análise de transcrições dessas entrevistas. 

Wilson (2002) afirma que esse modelo não está fechado: ele pode e deve sofrer 

adaptações e ampliações para melhor dar conta de todas as possibilidades que a pesquisa social 

oferece. Por exemplo, além da entrevista informal, pode-se prever, para aquela categoria, a 



pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. O modelo também não se presta a funcionar como 

instrumento para solucionar todas as dúvidas que os pesquisadores em Ciência da Informação 

venham a ter sobre quais métodos devem ser utilizados para o desenvolvimento de pesquisas na 

área, mas somente como uma estrutura lógica de possibilidades, que podem auxiliar o pesquisador 

considerando seu posicionamento epistemológico, seu nível de conhecimento na área, os objetivos 

de sua pesquisa, dentre outros fatores. Por exemplo, propor uma estrutura rígida requer 

conhecimentos substanciais (teóricos, conceituais, etc.) sobre a realidade investigada, enquanto 

que estudos de cunho mais exploratório necessitam de uma estrutura mais flexível. A escolha por 

análises quantitativas ou qualitativas também reverberarão na definição da estrutura: a rígida mais 

voltada para o quantitativo e a flexível mais ligada ao qualitativo. 

Enfim, sobre o desenho metodológico defendido por Wilson (2002) para a Ciência da 

Informação aqui analisado, vemos que ele se constitui da proposta fundamentalmente baseada na 

observação e nas formas em que a estrutura de dados pode ser obtida. Para ele, “it is only by 

fundamental analysis at these kinds of levels that any firm basis for any model of information 

science can be evolved”, ou seja, o autor defende que qualquer base sólida para qualquer modelo 

de Ciência da Informação só pode ser evoluída mediante a análise substancial desses tipos de 

níveis apresentados por ele em sua proposta, que, não se configurando como uma limitação, nem 

impondo restrições, traçam caminhos, possibilidades, sendo muito mais o início das reflexões do 

que seu fim. 

 

Considerações de Gernot Wersig 

 

Wersig (1993) argumenta que a Ciência da Informação deve ser compreendida como 

uma ciência pós-moderna, e assim, devemos esperar dela comportamentos e resultados distintos 

das ciências clássicas. Estas últimas, para o autor, caracterizam-se pela busca da compreensão 

totalizante do conhecimento do mundo, enquanto que as pós-modernas preocupam-se em 

desenvolver estratégias para resolver problemas, muitas vezes causados pelos produtos das 

investigações das próprias ciências e tecnologias clássicas. Dessa forma, podemos compreender 

que a Ciência da Informação, como ciência pós-moderna, determinada a desenvolver pesquisas e 

gerar conhecimentos que venham a resolver problemas da sociedade, é então, caracterizada como 

ciência social aplicada. Para Wersig (1990) citado por Wersig (1993), as abordagens 

metodológicas como estudos de caso e pesquisa social qualitativa serão cada vez mais importantes 

para o assentamento metodológico no campo da Ciência da Informação, o que se justifica pela sua 

transição de paradigmas e aproximação com as ciências sociais. 



Portanto, o autor adverte que a Ciência da Informação não deve ser vista como uma 

disciplina clássica, mas como um protótipo de um novo tipo de ciência, pelo que não se pode 

esperar dela o desenvolvimento de teorias ou um conjunto de teorias inter-relacionadas tal como 

fazem as ciências clássicas. 

Assim, o teórico alemão aqui estudado aponta três caminhos ou possibilidades para a 

atuação da Ciência da Informação dentro desse contexto que apresenta uma nova demanda teórica: 

a) a redefinição de conceitos científicos amplos para que se adéquem às idiossincrasias da área; b) 

a reformulação científica de inter-conceitos, para o estabelecimento do entendimento que os 

termos terão dentro da Ciência da Informação; e c) o entrelaçamento de modelos e inter-conceitos, 

formando uma rede conceitual distinta, dentro dos limites de interesse e conhecimento da área. 

Isso certamente contribuirá para a formação de uma identidade da Ciência da Informação, com 

terminologia e conceitos sólidos e próprios, o que refletirá na facilitação da comunicação científica 

da área por meio da adoção de uma linguagem compartilhada entre profissionais e pesquisadores. 

O artigo de Wersig (1993), conhecido por advogar em favor de uma Ciência da 

Informação afeita à pós-modernidade, estabelece uma série de características que viriam a delinear 

as ciências dentro desse contexto histórico. Uma vez que ele descortina esse panorama e nele 

insere a Ciência da Informação, podemos, então, fazer ponderações sobre como tais características 

podem influenciar na construção metodológica das pesquisas em Ciência da Informação. Desse 

modo, há aspectos que devem ser levados em conta no momento de se planejar o passo a passo de 

uma pesquisa dentro desse quadro histórico-contextual macro; a eles, Wersig chama de mudanças 

no papel do conhecimento, e destaca quatro delas:  

1. a despersonalização do conhecimento, que se caracteriza pela nossa saída da tradição 

oral de transmissão do conhecimento, passando pela invenção da imprensa, a partir da qual a 

transmissão do conhecimento se desvencilhou da pessoalidade, do falante. A despersonalização de 

torna ainda mais evidente na atualidade, com as mudanças trazidas pelas tecnologias da 

informação e da comunicação, em que a fonte do conhecimento é cada vez mais difícil de ser 

identificada. 

2. a credibilidade do conhecimento. O autor destaca a impossibilidade de o homem 

comum averiguar a veracidade das descobertas científicas e das informações que lhe são passadas 

pela mídia, por exemplo.  Novamente ele destaca que a tecnologia contribui ainda mais para a 

manutenção dessa situação: mais informação sendo processada, mais pessoas produzindo 

conteúdos e mais despersonalização. Assim, Wersig nos alerta para a necessidade de pensamento 

crítico para julgar o que merece nossa atenção e do que devemos desacreditar. 



3. a fragmentação do conhecimento, que se verifica no desenvolvimento autônomo das 

diferentes áreas do conhecimento e nas diversas formas como o conhecimento pode ser veiculado: 

periódicos, bancos de dados, os diversos tipos de mídia utilizados como suporte para o registro do 

conhecimento, etc. 

4. a racionalização do conhecimento. Wersig acredita que o conhecimento é cada vez 

mais baseado e expresso em cálculos, dada a proficiência de máquinas e da tecnologia que temos 

hoje, que demandam cada vez mais cálculos matemáticos para sua produção, desenvolvimento e 

manutenção. 

Podemos facilmente observar nas quatro mudanças do papel do conhecimento destacadas 

por Wersig (1993), a presença do fator tecnológico, quando não o principal causador da mudança, 

o pivô para sua intensificação. No entanto, essa “tecnologização” não nos causa espanto, visto que 

o uso de artefatos tecnológicos cada vez mais sofisticados está presente em todas as áreas de 

atuação humana e, naturalmente, trazem impactos ao modo como comunicamos, trabalhamos, nos 

relacionamos, etc. Quanto à Ciência da Informação, Saracevic (1996) sinaliza sua intrínseca 

relação com a Ciência da Computação, com a qual manteria estreita interdisciplinaridade na 

resolução de muitos problemas que envolvem os fenômenos informacionais. Assim, evidencia-se 

que a Ciência da Informação não está fora dessa realidade global de absorção de tecnologias, 

muito pelo contrário! 

Wersig (1993) frisa que a Ciência da Informação, dentro dessa perspectiva pós-moderna, 

não é impulsionada principalmente pela busca de respostas irrefutáveis a respeito do 

funcionamento do mundo, mas sim pela necessidade de compreender profundamente os 

problemas, de criar estratégias para resolvê-los ou de melhor lidar com eles. Assim, vemos aqui 

uma indicação de que os caminhos metodológicos na Ciência da Informação devem contemplar 

uma perspectiva de autoconhecimento. Nesse sentido, parece que Wersig nos orienta a fazermos 

uma introspecção, uma autoanálise à procura de elementos internos, dentro da própria Ciência da 

Informação, para encontrarmos soluções metodológicas para seus problemas de pesquisa, a partir 

do conhecimento aprofundado dos problemas, das possíveis soluções e das estratégias com maior 

potencial de sucesso, o que certamente nos guiaria rumo à elaboração e desenvolvimento de 

metodologias próprias da Ciência da Informação, contribuindo para seu amadurecimento como 

campo científico. 

 

 

 

 



Considerações finais  

 

Considerando a Ciência da Informação como uma área do conhecimento jovem e em 

desenvolvimento, em relação a outras áreas já maduras e consolidadas, na qual muitos conceitos, 

teorias e métodos de pesquisa estão sendo ainda propostos e discutidos, o debate em torno de 

diferentes pontos de vista e correntes de pensamento são bem-vindos e contribuem para o 

alinhamento teórico da área e seu crescimento epistemológico. 

Um aspecto que tem se mostrado controverso em discussões sobre a cientificidade da 

Ciência da Informação refere-se a sua configuração metodológica e ao seu estado de maturação 

quanto à identificação de métodos e técnicas de pesquisa próprios. Para muitos pesquisadores, 

como González de Gómez (2007), a Ciência da Informação não poderá jamais esboçar um modelo 

metodológico peculiar, devido ela ser essencialmente interdisciplinar. Outros debatedores 

consideram que aquilo que é substancialmente interdisciplinar não constitui, efetivamente, uma 

disciplina e, se não possui metodologia própria, está longe de angariar status de ciência. Como 

vimos, Knobel (2008) e Feyerabend (1979) são alguns exemplos que ilustram esses divergentes 

pontos de vista que alimentam o debate e a reflexão tão desejáveis e oportunos na ciência. 

Não sendo o foco da nossa atenção a discussão a respeito de critérios de cientificidade ou 

sobre a cientificidade da Ciência da Informação, debruçamo-nos sobre o olhar de Wilson e Wersig 

para aspectos ligados a sua conformação metodológica. 

Pudemos perceber que a contribuição de Wilson (2002) baseou-se em uma proposta mais 

operacional, ilustrando sua análise com uma didática argumentação, apresentando um modelo 

gráfico que pode nortear as decisões metodológicas de pesquisadores em Ciência da Informação, 

baseado na observação da realidade. Ele tentou mostrar possibilidades para tomadas de decisão no 

momento da execução da pesquisa, indicando caminhos que, uma vez adotados, oferecerão outras 

direções, resultando numa estrutura radicular, sempre capaz de precisar em que “lugar” o 

pesquisador está.  

Naturalmente, quaisquer propostas nesse sentido sempre serão abertas, nunca rígidas, 

para que possa haver afinidades e harmonia com a natureza social da Ciência da Informação. 

Robinson e Karamuftuoglu (2010) trazem outro exemplo de tentativa de modelar/classificar as 

pesquisas em Ciência da Informação, novamente propondo um quadro inicial, passível de 

expansão, e que, de certo modo, tenta delinear uma identidade dessa área. 

Quanto a Wersig, sabemos que ele é muito mais um epistemólogo da Ciência da 

Informação do que um metodólogo. Por essa razão, é salutar elucidar que a discussão proposta 

neste artigo tem caráter de um exercício de reflexão, de adaptação das ideias do autor ao campo da 



metodologia da pesquisa, tendo por base seu entendimento de Ciência da Informação como ciência 

social e considerando sua argumentação sobre peculiaridades da ciência pós-moderna, expressos 

no clássico artigo Information science: the study of postmodern knowledge usage.  

Assim, vemos que as opções metodológicas mais convenientes para a Ciência da 

Informação a partir das contribuições de Wersig são aquelas que consideram as mudanças no 

papel do conhecimento em nossa sociedade e os impactos que as tecnologias nela causaram. Em 

verdade, Wersig argumenta que as tecnologias tiveram grande influência nessas mudanças que o 

papel do conhecimento sofreu ao longo dos últimos anos, sendo temerário negligenciar quaisquer 

aspectos ligados ao conhecimento e à tecnologia na Sociedade do Conhecimento. Ele ainda 

recomenda que a Ciência da Informação tenha profundo conhecimento dos problemas de pesquisa 

que envolvem seu objeto de estudo e que busque, internamente, as possibilidades metodológicas 

com maior probabilidade de dar respostas a esses problemas. Com essa busca interna, 

introspectiva, talvez se consiga chegar a uma identidade metodológica para a Ciência da 

Informação, a partir da qual se desenvolverão métodos e técnicas próprios para serem empregados 

no estudo e análise dos fenômenos informacionais. 
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