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Resumo: 
O sonho do Mundaneum, de uma biblioteca universal, foi realizado pela Web. Mas ao mesmo tempo, mostrou a 
inviabilidade de se utilizar na Internet, os métodos criados pelas práticas de processamento da informação 
usadas até aqui, isto é, os métodos e práticas da Ordem do Livro. 

A Ordem da Internet, ao integrar todas as formas de informação (textos, imagens, sons, etc.) sob formato digital 
e em redes de escala planetária, superou várias das restrições e divisões da Ordem do Livro e diluiu a 
importância exclusiva e absoluto privilégio dado ao texto. 

A informação na Web é o evento gerado pelas relações que nela se estabelecem. É o resultado imponderável das 
propriedades gerativas destas relações e da emergência de uma, apenas uma entre as infinitas possibilidades 
que o sistema tem de gerar o novo. Na Ordem da Internet, o sistema favorece o surgimento das mais variadas e 
inusitadas relações e o que já foi gerado, o chamado �conteúdo�, se transforma em commodity e perde valor.  

 
Palavras Chaves: Informação, Teoria da Informação, Sistemas Complexos, Ordem do Livro, Ordem da Internet. 

 

Abstract: 
Mundaneum�s dreams of a universal library was accomplished by the Web. But at the same time internet has 
shown that it is not adequate to use at this library the same methods used in the information process practice i.e., 
methods and actions of the Book Order. 
 
When the Internet Order integrates all means of information (texts, images, sounds and so on) under a digital 
format  and in world wide network it overcomes many of the constraints and divisions of the Book Order and 
diminishes the exclusive importance and privilege given to the book. 
 
The information at the Web is an event generated by the relationships that are established in this environment. 
It�s the unpredictable result of the properties of this relationships and the awakening of one among infinite 
possibilities that the system has to generate the new. What has already been generated (the so called �content�) 
becomes commodity and has its value decreased. That�s why the system allows the Internet Order the awakening 
of different and surprising relationships. 
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1. INTRODUÇÃO 
Diversos autores apresentam a Web como a concretização do ideal do Mundaneum1 de 

uma biblioteca universal ou do mundo como uma biblioteca. De certo modo a Internet, realiza 
este sonho. Mas, ao mesmo tempo, demonstra a inviabilidade, nesta biblioteca global, de 
utilizarmos as tecnologias, métodos e práticas de processamento da informação criados e 
usados na Ordem do Livro. 

No conto �A Biblioteca de Babel�, Borges revela sua intuição genial ao imaginar todos 
os livros em uma única biblioteca. Vislumbra então as conseqüências inusitadas de nos 
defrontarmos com um sistema de informação de características infinitas: 

Quando se proclamou que a Biblioteca abarcava todos os livros a primeira 
impressão foi de extravagante felicidade. Todos os homens sentiram-se senhores de 
um tesouro intacto e secreto. (...) À desmedida esperança, sucedeu-se, como é 
natural, uma depressão excessiva. A certeza de que em alguma prateleira, em algum 
hexágono se encerravam livros preciosos e que eles eram inacessíveis, afigurou-se 
quase intolerável. Outros, inversamente, acreditaram que o primordial era eliminar 
as obras inúteis. (...) Seu nome é execrado, mas aqueles que deploram os tesouros 
destruídos por seu frenesi, negligenciam dois fatos notórios. Um: a Biblioteca é tão 
imensa que toda redução de origem humana resulta infinitesimal. Outro: cada 
exemplar é único, insubstituível, mas (como a Biblioteca é total) há sempre várias 
centenas de milhares de fac-símiles imperfeitos: obras que apenas diferem por uma 
letra ou uma vírgula (Borges, 1941). 

Hoje não precisamos mais recorrer à intuição genial de Borges para entender os 
problemas de usar métodos tradicionais de processamento em processos complexos. Basta 
vermos as observações de pesquisadores que iniciam a ter contato com a Web, sobre a 
dificuldade intolerável de encontrar um documento determinado, visto a falta de certeza em 
saber se estão perante �a versão correta, insubstituível de um texto�? Quantas vezes ouvimos 
referências ao lixo, às obras inúteis que nos inundam quando efetuamos uma busca na 
Internet? 2 

O que lhes passa desapercebido é que a Ordem do Livro é diferente da Ordem da 
Internet. Na primeira, o problema era �controlar e administrar o volume de produção de 
informação em um mundo de muitos documentos e com uma comunicação com o receptor em 
desordem� (Barreto, 2000).  A solução foi buscar uma ordem, �através de uma metodologia 
onde se utilizavam fatores de redução do código de comunicação, através da (re) formatação 
da linguagem na informação primária, a fim de atender a requisitos técnicos e de 
produtividade de um sistema de recuperação da informação3� (Barreto, 2000). O que se fez, 
para estabelecer uma relação estável entre diferentes elementos, foi definir uma representação 
e viabilizar uma classificação, uma narrativa ou uma história, relacionando a informação a 
um determinado contexto e espaço-tempo. 

A catalogação tradicionalmente ficava à superfície do documento e se destaca4: 

Seu objetivo é descrever sinteticamente cada obra e lhe dar acesso por algumas 
entradas cuidadosamente fixadas e de sobrepor, à massa caótica das coleções, uma 
grade de leitura, coerente e perene, o arquivo. Ela se apóia sobre muitos 
pressupostos: sobre a estabilidade de cada documento, sobre a possibilidade de 
hierarquização dos conteúdos, sobre o crescimento puramente cumulativo da 
documentação, a grande previsibilidade das questões colocadas, isto é, o quadro de 
um pensamento contínuo (Bazin, 2000). 



VII ENANCIB � Marília � 19 à 22 de Novembro de 2006 

3 

Mas, como no conto de Borges, em uma situação onde os elementos são infinitos, não 
há estabilidade possível dos documentos, �numa biblioteca total há sempre várias centenas de 
milhares de fac-símiles imperfeitos: obras que apenas diferem por uma letra ou por uma 
vírgula�. Neste caso não há possibilidade de redução (�a Biblioteca é tão imensa que toda 
redução de origem humana resulta infinitesimal�). Do mesmo modo, não há hierarquia de 
conteúdos possível. Não há previsibilidade. Enfim, não há possibilidade de estabelecimento 
de um quadro de pensamento contínuo5. 

A estratégia da redução6 é um dos principais recursos usados pela Ordem do Livro 
para tornar-se eficiente em condições de uma capacidade precária de estocar e processar 
informações. Do mesmo modo, a estrutura hierárquica, com subdivisões sucessivas, é a única 
possibilidade de expansão dos sistemas que a estruturam. Ambas opções, no entanto, não são 
possíveis em processos dinâmicos e só podem realizar-se em condições de estabilidade. 

Em condições de estabilidade das relações, é possível conceber um sistema de 
coordenadas, no interior do qual cada elemento assume sua função estável e definitivamente7. 
Da mesma maneira é possível viabilizar um sistema de representações com �graus diferentes 
de completeza� 8. Esta estabilidade do sistema, por sua vez, transforma a informação em algo 
também estável, passível de ser transmissível e assimilável. 

Deste ponto de vista o conhecimento não seria resultado de um processo de criação, 
mas de transmissão e assimilação da informação; do reconhecimento de algo que já existia e 
do desvendamento de relações que, pretensamente, já estariam inscritas na própria realidade. 
Desta forma, portanto, o agente do conhecimento é exterior ao leitor com uma dinâmica 
externa em relação a quem virá a conhecer, que é tratado como receptor9. 

Como este desvendamento é um ato individual, pela simples razão de que ele se 
estabelece no tempo e no espaço onde dois sujeitos não podem ocupar o mesmo lugar, 
qualquer relação interativa se transforma em um problema. Aqui está o Calcanhar de Aquiles 
da Ordem do Livro, pois existe uma tensão em toda sua teoria e prática: se dois sujeitos não 
ocupam o mesmo lugar no espaço; se eles são manifestações de pontos de vistas diversos, 
quanto mais entram em consideração suas dinâmicas particulares, mais a estabilidade das 
relações se tornam impossíveis. 

A tensão é constante, e através da comunicação, de mediações, se busca uma 
�linguagem� e um referencial comum. Mas os pontos de vista diversos tendem a se manifestar 
em significados diversos: o �emissor� constrói e o �receptor� reconstrói. Tal instabilidade 
latente nos sistemas tradicionais foi neutralizada e reduzida através da criação de uma 
hierarquia do saber. A dinâmica irradiada para todo o sistema e para todo o tipo de relações 
que nele se estabelece, é estabilizada por uma hierarquia de graus de �conhecimento� e de 
aproximação com o que seria �a verdade�. 

Em um sistema de informação de características infinitas, ao contrário do que acontece 
na Ordem do Livro10, a estabilidade é exceção. Ali tudo se move. Com esta instabilidade a 
efetividade da leitura intensiva se torna precária. O importante deixa de ser compreender o 
ponto de vista do �autor�, mas construir e aprimorar o nosso ponto de vista. Para isto, o mais 
importante é ampliar a gama de contribuições que possamos ter. É como se colocássemos a 
luz sobre diferentes questões e exercitássemos diferentes maneiras de ver, através de 
diferentes pontos de vista, ampliando os elementos para construirmos nosso próprio ponto de 
vista. Isto amplia a quantidade de informação que necessitamos, obrigando-nos a uma leitura 
extensiva: 

A Ordem do Livro valorizava o aprofundamento de textos onde se considerava que, os 
melhores, continham uma riqueza quase inesgotável comprimida em sua arquitetura. 
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Ela valorizava, por conseqüência, uma certa lentidão, ado tempo de leitura, mais 
também do tempo para colocá-la na memória pessoal e maturação intelectual (...) A 
leitura extensiva, ao contrário, coloca à frente a capacidade de alargar o campo, por 
aproximações sucessivas e pela rapidez de acesso a informação pertinente. Sua 
pertinência não depende mais especialmente, como no caso do livro, de sua relação 
com o entorno textual imediato, mas da sua força de evocação em um contexto em 
expansão e em perpétuo movimento. (...) A validade de um texto consiste menos de sua 
estrutura interna do que de sua capacidade de suscitar reações e de mobilizar em 
torno de si, toda uma rede mais ou menos rica de relações (Bazin, 2000). 

Com a leitura extensiva se consuma a revanche definitiva do leitor - o receptor - cuja 
importância vem sendo crescentemente reconhecida nas teorias de comunicação. O autor 
perde seu poder e sua intencionalidade se dissipa. O poder que lhe resta, é apenas o de iniciar 
um processo que não controlará jamais, com sua potência minimizada e dissipada pela ação 
de uma multidão de agentes. A partir daí não há mais dúvidas: o conhecimento passa a ser 
definitiva e prioritariamente produzido pelo, pretenso, �receptor�.  

Na Ordem do Livro a interatividade pode ser dissecada por se situar no tempo e no 
espaço, em uma �conversação diferida�, onde parece possível encontrar uma ordem de 
causalidades nas relações entre os diferentes interlocutores11. Como estas relações se 
verificam em momentos diferentes de um mesmo continuum, onde em cada momento, 
alternadamente há aquele que age e o que permanece passivo, podemos descobrir uma certa 
ordem de participação e assim �descobrir� - ou inventar - uma certa influência e causalidade. 
Por sua vez, isto permite um relativo controle do processo, e um processamento12 com grande 
performance em função de objetivos determinados. 

 

2. A SUPERAÇÃO DAS RESTRIÇÕES DA ORDEM DO LIVRO 
Na Ordem da Internet, a inexistência de parâmetros universais de tempo e espaço 

inviabiliza a separação entre autor e leitor. Dissipam-se as fronteiras entre escrita e leitura e as 
figuras de emissor e receptor perdem o sentido. A possibilidade de infinitos caminhos e 
relações alternativos da rede, de rápida modificação da estrutura de um texto, de resposta 
através da publicação de outros textos, a extensão da comunicação (som, imagens, vídeos, 
animações, simulações, bancos de dados dinâmicos, etc) e inúmeros dispositivos interativos, 
propiciam ao �leitor� uma atividade que vai muito além da simples anotação à margem das 
publicações: �de relativamente passivo e solitário na sideração de textos definitivamente 
estancados, o leitor, de fato, se reúne a uma comunidade de co-autores (...) Falar de um 
modelo conversacional da textualidade não se trata mais de uma metáfora� (Bazin, 2000). 

A Ordem da Internet supera várias das restrições colocadas na Ordem do Livro ao 
incorporar em redes planetárias, sob forma digital, diferentes tipos de informação como 
textos, imagens, sons, entre outros. Ao integrá-las em um único meio, a importância quase 
exclusiva e o absoluto privilégio dado ao texto, assim como as conseqüências que tinha esta 
opção, se diluem. 

Do mesmo modo que acontece com o hipertexto, a incorporação destas outras formas 
de informação inicialmente obedecem ainda à lógica anterior. As imagens, por exemplo, 
�ilustram� o texto. Elas se inserem dentro de sua racionalidade servindo para reforçar ou 
minimizar o que é afirmado ou negado. Elas são algo pendente, apêndices, completamente 
exteriores e diferentes do texto. Quando o som começa a ser incorporado acontece algo 
similar. Ele reproduz o texto ou é uma espécie de fundo musical. O que se pretende é facilitar 
�a passagem da mensagem�. 
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Mas com o aumento da capacidade de processamento e aprimoramento das tecnologias 
de informação estas e outras formas tendem a se desenvolver cada vez mais. Isto ocorre tanto 
com a informação processada pelos sentidos humanos (como a imagem, o som, o tato e o 
olfato, onde já existem pesquisas importantes), como em outras que nem sequer passam por 
estes sentidos (registros biométricos, umidade, impulsos elétricos, elementos químicos, 
comunicação entre máquinas, entre elas e os neurônios, etc.). Na medicina já temos os marca-
passos e outras máquinas bastante sofisticadas que analisam a saúde de uma pessoa, 
registrando informações químicas ou impulsos elétricos. A partir do processamento dessas 
informações elas enviam relatórios para o médico, acionam serviços de saúde ou ministram 
diretamente medicamentos. Na área de segurança já temos a utilização de registros 
biométricos; na arquitetura os registros climáticos, etc, que desencadeiam processos... 

Na medida em que o volume destas várias formas de informação aumenta, a 
importância do texto se torna cada vez mais relativa, em favor de uma textualidade abrangente 
onde se incorporam e se complementam diferentes registros de informação. Estes diferentes 
registros, através de uma fina sincronia, tendem a contribuir de maneira integrada para formar 
uma nova textualidade, que se transforma no que já começa a ser denominado como o 
�terceiro entorno� 13, ou de uma única mídia: o continuum numérico, conforme Bazin (2000). 

Nestas condições ganham importância os Dispositivos de Interação Virtual (DIVs), que 
se convertem, então, de forma sistemática, em mediadores objetivos de interações reais. 
Segundo Navarro um DIV, 

É como uma armação que pode sustentar interações concretas. Uma armação que às vezes cumpre 
um papel essencial: não meramente instrumental, senão constitutivo. Em primeiro lugar, muitos 
DIVs não se limitam a fomentar e facilitar as interações que sustentam, mas são eles próprios que 
possibilitam sua existência. Assim, determinadas relações comerciais só podem surgir a partir da 
existência de um certo sistema de transportes, ou um sistema de pesos, de medidas e instrumentos de 
cálculo aritmético - como o ábaco. Além disto, em segundo lugar, os DIVs podem constranger 
fortemente tais interações, forçando-as a adotar uma forma estereotipada, objetivamente 
predeterminada com independência das características concretas dos agentes interatuantes. Em 
terceiro lugar - e como conseqüência do anterior -, os DIVs tendem a despersonalizar, a converter 
em anônimas as interações que sustenta. (Navarro, 1996) 

A interação social habilitada pelos DIVs é uma interação �em modo virtual� - daí o 
nome outorgado a tais dispositivos14, que não são coisas novas. O Livro pode ser considerado 
um DIV, assim como um código de leis, uma gramática, um jogo, o dinheiro ou um 
instrumento como uma mera enxada que traz consigo uma maneira determinada de revolver a 
terra, dispositivos que trazem no seu interior determinadas possibilidades de relações. A 
novidade é o grau de complexidade que ganham estes dispositivos com a criação do 
ciberespaço. Eles se  transformam em verdadeiras próteses tecnológicas que estabelecem 
redes de capacidades cognitivas em escala planetária. Assim, ao contrário da Ordem do Livro, 
onde o trabalho intelectual era considerado como individual e aparentemente influenciado 
apenas pela escola e pelos livros, 

partes inteiras de atividade intelectual, como a fastidiosa acumulação erudita, 
ficam obsoletas, enquanto que a energia deve ser canalizada para a inovação. 
Da Internet aos programas de gestão de conhecimento, se desenvolve toda uma 
engenharia do conhecimento, com o objetivo de tratar uma informação cada vez 
mais complexa e permitir cada um capitalizar um saber coletivo. (Bazin, 2000) 

Estamos iniciando este caminho, mas podemos perceber que ele, por si só, levará ao 
fim da exclusividade dada ao aspecto racional e da visão de comunicação como um processo 
exclusivamente intersubjetivo, consciente e intencional; já que a rede tende a viabilizar a 
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comunicação entre máquinas15, a inteligência artificial, a simulação, a realidade virtual, e a 
criação de instrumentos e objetos de experimentação, transformáveis e manipuláveis.  

Por outro lado, na Ordem da Internet o estabelecimento de relações não se reduz 
àquelas que seriam causais, �que seriam determinantes�. Sua tecnologia viabiliza a inserção 
de qualquer texto, parte de texto ou registro, colocando-os em relação com qualquer outro, 
constituindo relações inéditas e inesperadas. Os processos de indexação, assim como as 
relações estabelecidas através de motores de busca, jamais podem ser considerados 
definitivos. O confronto constante entre os textos e suas diversas utilizações cria a 
possibilidade de estabelecimento de infinitas relações. Nas palavras de Bazin: �A atividade de 
tratamento documentário se tornara mais e mais, um work in progress que encontrará sua 
legitimidade, não na coerência interna de seus arquivos, mais na eficácia prática das 
respostas, sob medida, dadas a demandas singulares� (2000). 

A informação se caracteriza então pelo ato criativo gerado na relação dos elementos. A 
informação é o evento gerado pela comunicação. Seu valor passa a estar associado ao 
potencial de uma relação gerar o novo[0]. O que já foi gerado (o �conteúdo�) tem o valor 
gradualmente reduzido, pois se transforma em commodity. 

O sistema, para se manter vivo, precisa ser capaz de favorecer o surgimento das mais 
variadas e inusitadas relações. Não há porque aceitar restrições de espaço e tempo criando 
uma estrutura especializada organizada ao nível do atual, em particular quando as bases 
técnicas permitem criar estruturas dinâmicas, virtuais, nas quais estão contidas infinitas 
possibilidades de atualização. [0]Nossa atenção deve se localizar no nível da potencialidade e 
não na emergência. A tecnologia da Internet nos permite isto, o que viabiliza colocar esta 
discussão de uma maneira menos abstrata. 

Por último cabe ressaltar que, na Ordem da Internet, tende a desaparecer desde o início 
o privilégio exacerbado ao estudo da informação em ciência e tecnologia. Ao se tornar uma 
espécie de �entorno� global, ao qual se integra todo tipo de informação em forma digital16, 
esta Ordem viabiliza e nos obriga a estudar a Informação de maneira transdisciplinar17, 
perpassando os limites das diversas disciplinas e áreas de conhecimento. 
 
3. O QUE MUDA NA INFORMAÇÃO COM A INTERNET. 

O que muda no modo de conceber a Informação com o advento e consolidação da 
Internet? Poderíamos dizer que é a necessidade de transição de sistemas caracterizados pela 
carência de Informação para sistemas onde a Informação é abundante. 

Desde a invenção da escrita tivemos um incremento da produção e da acumulação de 
informações. Mas a questão chave, aquela que acelera a passagem para uma nova situação, é 
o incremento exponencial da interconexão gerado por novos processos técnicos, em particular 
pelas características e dinâmicas da Internet. 

Se imaginarmos a hipótese, a princípio absurda, do aumento da produção de 
informações sem este incremento de interconexão teríamos a multiplicação de sistemas finitos 
e especializados, isolados ou com comunicação precária entre eles. Neste caso as teorias, 
métodos, técnicas e tecnologias clássicas utilizadas para se pensar e processar a Informação 
não seriam colocadas em questão radicalmente. 

O que coloca em questão os paradigmas que apóiam a visão clássica da Informação é a 
interconexão exacerbada. Esta exacerbação gera e estabelece situações novas, sempre e a todo 
o momento, que se estabelecem e se modificam continuamente e em grande velocidade. Isto 
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entra em contradição com o paradigma moderno e a visão da ciência clássica, que tem como 
premissa uma situação que é dada e pretensamente estável: o mundo existe e está aí. 

Se o mundo tem uma realidade independente de nós; se ele pode ser �observado� 
como algo objetivo, o que cabe é descobri-lo (a sua �verdade�) e observar/descobrir as 
relações que já estariam estabelecidas. Neste caso, o problema central seria buscar uma 
linguagem e uma forma de descrição - capaz de desnudá-la - o mais próxima possível desta 
�realidade�. Interfaces estáveis com fluxos, relações, ordens, permissões e interrupções 
claramente definidas, podiam ser viáveis nesta situação. 

Nas condições que tínhamos, caracterizada pela carência de Informações, colocadas 
em compartimentos estanques, era uma maneira de proceder eficiente - como continua sendo 
em determinadas situações particulares. Não podemos desconhecer e desconsiderar as 
aquisições acumuladas pelo estudo da informação e das tecnologias criadas até aqui. Mas 
devemos entendê-las como uma resposta particular para uma situação particular, que em uma 
circunstância determinada pode ter grande eficiência. Mas esta eficiência permanecerá restrita 
a esta circunstância. Do mesmo modo, não podemos deixar de observar que pelo seu grau de 
elaboração, como particularmente suas teorias podem nos oferecer muitos elementos para a 
reflexão de um quadro teórico mais geral, tanto do ponto de vista de seus métodos e 
racionalidades, como pelas intuições que muitas vezes povoam seus estudos. 

Mas nosso desafio, como cientistas da informação, é repensar nossos conceitos e 
metodologias para ampliar nossos horizontes e para que possamos pensar e agir em sistemas 
de informação da Ordem da Internet, que convergindo e se interligando tornam-se cada vez 
mais complexos. Para não vivermos paradoxos genialmente intuídos por Borges... 
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____________________________________________________Anexo__________________ 

DIFERENÇA ENTRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FINITOS E INFINITOS 

Em um sistema de carência, ou com um volume limitado de informações, o problema 
central é obter e preservá-las. Conforme o volume cresce o problema passa a ser como 
localizá-las. O valor está na informação, entendida como unidade de saber, de expressão 
(representação) da verdade, naquilo que normalmente se chama de �conteúdo�. Informação, 
na concepção tradicional é igual a conteúdo e a estrutura e o instrumento para seu 
processamento é algo exterior a ela. O sistema deve ser capaz de organizar a informação para 
preservar, acessar e dispor dela. O texto, oral ou escrito, foi um dos primeiros dispositivos 
capazes de cumprir este papel. Ele criou um nexo de relações entre os elementos e cumpriu 
funções mnemônicas para guardá-las e localizá-las. A força do canto e do verso na literatura 
oral era essa. O texto escrito cria uma interface mais estável e facilita o arquivamento e busca 
na memória. Trata-se de criar uma ordem para organizar as informações, função que 
inicialmente é desenvolvida por uma estrutura que combina a criação de classes e uma 
estrutura hierárquica ampliada pela narrativa (que permitem estabelecer relações estáveis de 
uma maneira um pouco mais ampla). Como as informações seriam representações da verdade 
das coisas e dos fatos, a melhor maneira de organizá-las seria �descobrir� a relação que 
existiria entre elas (a chamada �realidade objetiva�). 

Em um sistema como a Internet, de abastança de informações, o problema se desloca 
para a relação entre os elementos: o valor não está nos elementos em si, mas na  relação 
passível de ser estabelecida. Neste sentido, o chamado conteúdo perde seu valor e a 
capacidade e possibilidade de se estabelecer novas relações é que passa a ter importância. 

 
  

Sistemas Finitos Sistemas Infinitos 

Característica dos Sistemas 

Carência de Informações Abundância de Informações 

Numero Finito de Elementos Numero Infinito de Elementos 

Estruturado no Tempo/Espaço Independência de Tempo/Espaço 

Sistemas Especializados Sistema com possibilidade de especializações Diversas 

Estrutura Cartesiana/Fotografia Estrutura Holográfica 

Relações Internas 

Estáveis Dinâmicas, Variáveis e Mutantes 

Estruturação Hierárquica Inexistência de hierarquia 

Causa/Efeito - Aditividade Interatividade 

Homogeneidade Heterogeneidade 

Separação de Papeis Autor e Leitor Fusão de Papeis Autor e Leitor 

Dispositivos/Tecnologias 

Texto Linear/Narrativa Hiper-Texto em Rede 

Livro/ Biblioteca Web/Multimídia 

Forma de Acesso aos Elementos 
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Leitura Intensiva Leitura Extensiva 

Estabilidade de Interfaces Interfaces Dinâmicas 

Indexação/Classificação Busca Aleatória 

Formas de �Descrição� 

Representação Simulação/Realidade Virtual 

Precisão Probabilidade 

Análise Impossibilidade de Separação de Parte e Todo 

Conceitos Noções 

�Clareza� Redundância 

Pretensões 

Verdade Razão Suficiente/Operatividade 

Realidade Virtualidade 

Emergência/Atualização Potencialidade/Possibilidade/Virtualização 

Informação 

Associada a Mensagem Como Criação/Evento 

Caracterizada por Conteúdos Caracterizada por Relações 

Resultado de Intencionalidade Resultado de Sincronização de Constrições 
____________________________________________________________________________________________ 

 

                                                
1 O Mundaneum, hoje conhecido como a Internet de papel, foi criado no final do século 19 por iniciativa de 
Henri La Fontaine e Paul Otlet, considerado um dos fundadores da Ciência da Informação, com objetivo de 
reunir o conjunto do conhecimento humano. Localizado em Mons, Bélgica, o Mundaneum reúne hoje cerca de 6 
quilômetros de documentos, com vastas coleções. Os documentos são classificados segundo o sistema de 
Classificação Decimal Universelle (CDU), que seria um padrão internacional, isto é, como um protocolo da 
Internet. Ver http://www.mundaneum.be. 
2 Esta intuição também está presente em outro conto de Borges, �O Livro de Areia�, escrito em 1977: �Abri o 

livro ao acaso. (...) Chamou-me a atenção que a página par levasse o número (digamos) 40.514 e a ímpar, a 
seguinte, 999. (...) Trazia uma pequena ilustração, como é de uso nos dicionários. (...) Foi então que o 
desconhecido disse:  - Olhe-a bem. Já não a verá nunca mais. Fixei-me no lugar e fechei o volume. 
Imediatamente o abri. Em vão busquei a figura da âncora, folha por folha. (...) Disse que seu livro se 
chamava o Livro de Areia, porque nem o livro nem a areia tem princípio ou fim. Pediu-me que procurasse a 
primeira folha.  Apoiei a mão esquerda sobre a portada e abri com o dedo polegar quase pegado ao 
indicador. Tudo foi inútil: sempre se interpunham várias folhas entre a portada e a mão. Era como se 
brotassem do livro. Sempre em voz baixa o vendedor de bíblias me disse: - Não pode ser, mas é. O número de 
páginas deste livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira; nenhuma, a última. Não sei por que estão 
numeradas desse modo arbitrário. Talvez para dar a entender que os termos de uma série infinita admitem 
qualquer número. Comprovei que as pequenas ilustrações distavam duas mil páginas uma da outra. Fui 
anotando-as em uma caderneta, que não demorei a encher. Nunca se repetiram�. (Borges, 1995) 

3 Mesmo pertencendo aos parâmetros da ordem do livro, como indica Barreto, esta solução técnica operacional 
na formação dos estoques de informação baseados em seleção por exclusão trouxe uma �economia de 
informação� indesejável através de seus três tipos de seleção: 

�A primeira seleção é a de itens de informação que vão entrar para formar o estoque de informação, os 
acervos; os critérios e a política de inclusão são determinados por mediadores que atuam em nome dos 
receptores; todo ato de selecionar uma parte de um todo representa um favorecimento daquela parte e 
um ocultamento do todo não favorecido na escolha; A segunda seleção transforma o conteúdo dos 
documentos, pois apenas partes do documento original são utilizadas para representar o documento 
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todo; estas partes representativas do documento são os descritores, as palavras chaves; o método 
modifica a integridade da estrutura da informação. Esta seleção esconde a informação; A terceira 
seleção consiste em traduzir as partes selecionadas anteriormente para uma nova linguagem controlada, 
não natural; assim, em nome da ordem, é preciso promover a compatibilidade da linguagem de entrada e 
da linguagem de saída do documento no sistema. Esta seleção representa uma violência simbólica no 
universo de significação do receptor e de sua comunidade informacional�. (Barreto, 2000) 

4 A partir dos anos 80 novos modelos tecnológicos e conceituais provocam uma modificação no posicionamento 
dos agentes que operam as práticas de seleção redutora, principalmente devido a: 1. uma nova visão conceitual 
de que a informação se relaciona com o conhecimento e com o desenvolvimento humano; afetar sua integridade 
pode afetar ao processo de conhecimento como um todo; 2. queda considerável no custo e na operação dos 
arquivos magnéticos; 3. desenvolvimento acelerado da microeletrônica e suas tecnologias de processamento 
paralelas e do acesso ao computador pessoal e redes de informação; 4. desenvolvimento acelerado da 
telecomunicação e tecnologias subordinadas (Barreto, 2000).  
5 Para poder lidar com um �quadro de pensamento contínuo� a Ciência da Informação aceita as fronteiras das 
disciplinas. Nos limites de cada uma delas, em determinados limites de tempo e espaço, se torna viável 
minimamente estabelecer um quadro de pensamento contínuo, claro que descartando muitas variáveis 
�secundárias�. 
6 Redução pela divisão em disciplinas, redução do volume da informação dividindo-o em estoques limitados, 
redução pela seleção através da exclusão, redução das irregularidades para tratar um texto contínuo, do código de 
comunicação, redução a tempo e espaço determinados, são algumas das manifestações desta estratégia. 
7 As diferentes formas de indexação e classificação criam tais relações entre diferentes textos, bem como a 
gramática no interior de cada um. 
8 As estruturas de informação que se agregam nos estoques podem estar em diferentes níveis de completeza em 
relação a uma mesma peça de informação: ter o formato só da referência bibliográfica, ou do título, do resumo, 
indicadores por palavra-chave, ou o texto completo. (Barreto, 2000) 
9 De acordo com esta visão, o conhecimento é de certa forma �transferido� e quem �ensina� ou �comunica� é 
mais importante que aquele que �apreende�:o �receptor�. 
10 Na Ordem da Internet, até por fatores antropológicos, o livro tende a sobreviver, mesmo que modificado. Mas, 
de certa forma, ele estará encapsulado em um campo textual mais amplo e será tratado pelo modo de leitura 
hiper-textual que o englobará. 
11 Para garantir esta ordem, são utilizados diversos mecanismos de interdição-permissão, como na informática 
tradicional: a confiabilidade dos documentos e de sua autoria, as hierarquias, bons costumes, respeito à 
intervenção dos outros, os organizadores da participação, etc. 
12 Um exemplo desta abordagem é o modelo que atribui a um emissor a autoria da mensagem que transita por um 
canal codificado até o receptor que o decodifica. Este modelo, que concebe a comunicação como uma 
transmissão de sinais, em suas características centrais ainda hoje influencia as teorias e práticas relacionadas à 
informação, comunicação e educação. 
13 A natureza e a cidade seriam o primeiro e segundo entorno. 
14 Tipicamente, um DIV permite estabelecer relações virtuais entre agentes: isto é, relações nas quais a 
interação entre os mesmos não chega a concretizar-se efetivamente, ficando somente incipiente e indefinida em 
sua complexidade real. São relações que se constituem numa espécie de 'expectativa abstrata de interação'. Por 
exemplo, una novela que ainda não foi publicada tem uma condição interativa virtual neste sentido: a interação 
comunicativa que entranhará sua leitura ainda não foi levada à prática, mas já existe virtualmente no 
manuscrito. O mesmo ocorre com o dinheiro, que se limita a codificar meras possibilidades de intercâmbio à 
espera de serem atualizadas. Na medida em que possibilitam, sustentam, fomentam e constrangem as interações 
virtuais, os DIV se convertem de maneira generalizada, num pressuposto de agenciamento dos indivíduos - 
formando um âmbito cada vez mais amplo de suas ações -, a reificação das relações entre tais indivíduos resulta 
inevitável. (Navarro, 1996) 
15 Ver projeto da Web Semântica. 
16 No nosso entendimento o formato digital também é um formato de transição mas discorrer sobre isto levaria 
demasiado longe dos limites possíveis de abordagem nesta artigo. 
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17 Transdisciplinar pois julgamos necessário seguir mais além de uma postura interdisciplinar. As fronteiras das 
disciplinas não se constituem fronteiras �naturais� mas são criadas a partir de uma determinada lógica do 
sistema de conhecimento utilizado em função de objetivos especializados. Quando nos referimos ao estudo da 
informação de uma maneira transdisciplinar temos a intenção de estudá-la independentemente destas fronteiras... 


