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APRESENTAÇÃO

O município gaúcho de São Borja, fronteira entre Brasil e Argentina, 
possui duas Instituições de Ensino Superior Federal, o Instituto Fe-
deral Farroupilha (IFFar) e a Universidade Federal do Pampa (Uni-

pampa). No dia 27 de agosto de 2015, um grupo de professores das respec-
tivas instituições encontraram-se para uma reunião de parceria. Em uma 
sala do Instituto Federal, ocorre a primeira ligação entre sistemas de infor-
mação (bacharelado de Sistemas de Informação, IFFar) e a comunicação 
(curso de Relações Públicas, Unipampa).

Daquela reunião, surgiram algumas convicções, várias ideias e mui-
tas dúvidas. Dentre as convicções estava o entendimento comum de que a 
união entre as duas instituições era o caminho mais adequado para o de-
senvolvimento de pesquisas, já que a distância espacial e científica coloca-
va-nos longe demais das capitais. Portanto, unir pela pesquisa duas áreas 
tão distantes dos centros pensantes do Brasil era uma boa alternativa de 
trabalho.

Das ideias que surgiram naquele 27 de agosto, fervilharam propostas de 
pesquisa, eventos, integração no ensino e desenvolvimento de aplicativos. 
Tomados pela empolgação, foi definida uma agenda de reuniões e, desde 
então, o grupo não parou mais. 

As dúvidas sabidamente giraram em torno da articulação de dois cam-
pos tão distintos de saber (ao menos na aparência). Reconhecia-se que os 
subuniversos de cada área poderiam ser herméticos para uma possibilida-
de de articulação. Além disso, a própria incompatibilidade da constituição 
de um grupo multidisciplinar, desde as relações interpessoais até de enten-
dimento da ciência, pairou como dúvida no grupo.

Felizmente, as reuniões seguiram e os projetos foram ganhando ma-
terialidade. Em 2016, o grupo é contemplado com recursos do CNPq para 
um projeto de pesquisa. No ano de 2017, o bacharelado de Sistemas de In-
formação agrega no concurso de aplicativos para acadêmicos, denomina-
do SãoBorja.apk, os discentes de comunicação nos grupos de sistemas de 
informação. A terceira edição do concurso, até então interno, foi pioneiro 
na articulação prática de SI com a comunicação. Foram 11 grupos de es-
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tudantes de ambos os cursos trabalhando para a criação de um aplicativo 
com proposta de resolução de um problema com o tema “Agronegócio, Sus-
tentabilidade e Meio Ambiente”.

Em 2018, discentes do curso de Relações Públicas e do Mestrado Profis-
sional de Comunicação e Indústria Criativa (Unipampa) desenvolvem estu-
dos no bacharelado de Sistemas de Informação. Por outro lado, professores 
de Sistemas de Informação ministram aulas no Mestrado em Comunicação 
e, assim, temas como big data, data science e business intelligence tornam-se 
mais familiares para estudantes da comunicação. 

Já, em 2019, foi a vez da FAPERGS aprovar um projeto de pesquisa do 
grupo, conferindo nota máxima na avaliação do projeto. O último projeto, 
diga-se de passagem, consolida a objetivação de muitas ideias e finda aque-
le conjunto de dúvidas presentes nas primeiras reuniões.

Eis, então, que o grupo chega em 2021 com um conjunto situações con-
solidadas e com várias outras em estudo. Das consolidadas pode-se men-
cionar uma forma integrada de criar projetos de pesquisa de comunicação 
com sistemas de informação. Cita-se, também, a criação de um aplicativo 
de comunicação pública do investimento das prefeituras do Rio Grande do 
Sul: o aplicativo Elum. Em estudo, mencionam-se os debates do uso da de-
sign science research em pesquisas e a aplicação de métodos ágeis e centra-
dos no usuário para práticas de comunicação e relações públicas.

Por toda a caminhada feita até o presente momento, a obra “Comunica-
ção e Sistemas de Informação” surge com o propósito de registrar a trajetó-
ria do grupo. Seu objetivo é apresentar a articulação entre campos de saber 
que, agora, estão em processo de convergência intenso e acelerado. Os dois 
primeiros volumes reúnem os debates empreendidos pelos pesquisadores 
do grupo e convidados que, com sua produção intelectual, apoiaram os de-
bates estabelecidos dentro do grupo no mesmo contexto de convergência 
entre a Comunicação e os Sistemas de Informação.

Assim, o primeiro volume da proposta editorial apresenta as metodo-
logias que podem ser aplicadas à integração das ciências em tela. Parte-se 
de um debate epistemológico e chega-se na design science research e na lean 
inception como metodologias de pesquisa e de trabalho, respectivamente. O 
segundo volume apresenta a trajetória da pesquisa específica que gerou o 
aplicativo de comunicação pública, Elum. Um aplicativo experimental que 
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trata sobre indicadores na área das políticas culturais municipais e sobre 
dados abertos de governo para chegar na ideia de comunicação pública no 
contexto das interfaces e algoritmos.

Se a finalidade das obras é para registro, cabe mencionar, no entanto, 
que também é uma forma de o grupo fortalecer a parceria institucional e 
deixar o recado que, mesmo longe demais das capitais, a ciência existe e 
pode gerar transformações territoriais para além dos limites de um muni-
cípio fronteiriço. É o que buscamos. Seguimos!

Tiago Costa Martins e 
Rafael Baldiati Parizi

Organizadores

VOLTAR AO SUMÁRIO
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PREFÁCIO

A obra Comunicação & Sistemas de Informação, que, no seu primeiro vo-
lume, reúne textos sobre “Metodologias aplicadas à integração das ciências”, é 
uma prova de que a integração entre estes dois campos de conhecimen-
to, especificamente a partir dos cursos de Comunicação/Relações Públicas e 
de Sistemas de Informação, no caso, mantidos pela Universidade Federal do 
Pampa (Unipampa) e pelo Instituto Federal Farroupilha (IFFar), de São Bor-
ja, Rio Grande do Sul, não apenas é viável, mas altamente producente. A 
efetivação de projetos que viabilizam o tipo de integração efetivado pelas 
referidas instituições depende da conjugação de vontades de pessoas e da 
capacidade de resiliência e da disposição institucional para a construção 
de mecanismos capazes de favorecer parcerias e a troca de conhecimentos. 

Organizado por Rafael Parizi e Tiago Costa Martins, a coletânea apre-
senta instigantes reflexões teóricas que partem de dimensões epistemo-
lógicas da ciência e passam pelas questões dos designers metodológicos 
da pesquisa aplicada e das aproximações entre o campo das Ciências da 
Informação e o da Comunicação. 

Num esforço de pensar sobre a geração do conhecimento com base no 
Big Data e na denominada “ciência de dados”, mas fazendo o devido tensio-
namento nas ciências humanas e sociais, especialmente na Comunicação 
Social, os autores põem em diálogo teóricos clássicos do campo da episte-
mologia da ciência e aqueles que pensam sobre as mais recentes reconfi-
gurações do fazer científico no universo do desenvolvimento tecnológico. 
Em outros termos, o sistema Big Data, com imensa capacidade de geração 
e análise de informações em volume, velocidade, variedade e veracidade, 
num universo de regência algorítmica e de aplicação de softwares de pesqui-
sa cada vez mais sofisticados, estaria provocando rupturas epistemológicas 
que apontam para um novo momento da história do conhecimento.  

Contudo, no conjunto da obra são discutidos também os contrapontos 
dos referidos processos, entre vantagens e limitações, e entre complexida-
des que configuram o fazer científico e os fenômenos investigados. 

Desse modo, há que se reconhecer as múltiplas determinações dos pro-
cessos de pesquisa, além da diversidade dos problemas que motivam as 
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investigações científicas, evidenciando a pluralidade e não linearidade do 
fazer científico. Contudo, apesar da pertinência do apego ao potencial das 
capacidades de geração e análise de dados a partir dos arranjos tecnológi-
cos novos, convém lembrar que não há pesquisa livre de posições episte-
mológicas e teorias, reconhecidas ou não pelos investigadores, pois, sem-
pre estão presentes no delineamento das pesquisas. Posições essas que, ao 
não serem explicitamente assumidas, indicam estar embutidas em uma 
doxa científica que as toma algo “natural”, mas que não deixam de perten-
cer a determinado universo epistêmico. 

Como diz Piaget (2011, p.20), a epistemologia “se propõe a interpretar a 
ciência como resultado da atividade mental do homem”, ou seja, a explicar 
o modo com que o pensamento humano pode produzir a ciência enquanto 
sistema coerente de conhecimentos. Nesse sentido, se faz necessário per-
ceber que a epistemologia se aloja na filosofia da ciência e, na perspectiva 
de Rolando Garcia (2002), investiga o campo de ação e o fundamento lógico 
das ciências. 

Na história das ciências, a epistemologia torna transparente a gênese 
dos processos que geram conhecimento. Para Garcia (2002) existem três 
vertentes epistemológicas: apriorística, empirista e a construtivista que indi-
cam os pontos de partida das concepções epistemológicas que orientam o 
trabalho científico. Conforme mostrei em outro texto (PERUZZO, 2018), a 
perspectiva apriorística, que ocupa um lugar de destaque na teoria do co-
nhecimento, prioriza o sujeito - quem pesquisa, em relação ao objeto de 
investigação, o que quer dizer que se pressupõe ser o conhecimento gerado 
a partir da experiência sensorial, da racionalidade cognoscitiva do sujei-
to investigador em sua capacidade de abstrair as essências contidas nos 
objetos.  O empirismo se baseia em pressupostos epistemológicos de que 
o conhecimento está contido no objeto e que compete ao/à investigador/a 
apenas “observar, registrar ou descobrir com todo detalhe e sem contami-
nações pessoais as características do objeto” (GONZÁLEZ, 2015, p.331). O 
construtivismo, situado nas raízes da Epistemologia Genética (PIAGET, [1970] 
2007, PIAGET; GARCIA ([1983] 2011), questiona as pressuposições especu-
lativas do apriorismo e também as presunções positivistas do empirismo, e 
afirma a premissa de que é na relação sujeito-objeto que o conhecimento se 
constrói. Em outros termos, para o construtivismo os objetos se constroem 
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permanentemente num conjunto de intersecções e equilibrações, e é na 
dinamicidade do processo de investigação que o conhecimento pode ser 
gerado, sem desconsiderar o contexto histórico e social11. 

A essas vertentes epistemológicas poder-se-ia acrescentar as da dialé-
tica e do materialismo histórico-dialético com seus pressupostos relativos às 
constantes relações metamorfosiantes dos fenômenos, e da historicidade, 
da radicalidade e das transformações, respectivamente, que necessitam 
ser observados para tonar possível sua compreensão para além de descri-
ções e das aparências. 

Há ainda que levar em conta que a ciência não está livre de intersecções 
com interesses políticos, econômicos e ideológicos, aliás, que, de alguma 
forma, sempre estão alojados no marco epistêmico e no marco teórico. 

Enfim, não existe uma única concepção de ciência. Sua historicidade 
aparece nas vertentes epistemológicas do âmbito da filosofia da ciência, 
pois a ciência é histórica. 

Ao trazer reflexões diante de um momento peculiar da pesquisa cientí-
fica, em especial no segmento que se move na esteira das transformações 
tecnológicas, esta obra é de suma importância para o campo da Comuni-
cação. Além de deixar transparecer as vantagens da interdisciplinaridade 
ao inspirar pesquisas deslocadas de zonas de conforto para outras em sin-
tonia com o tempo histórico vivido, traz análises aprofundadas de impor-
tantes temas do universo da pesquisa em Comunicação e dos Sistemas da 
Informação. Nesse emaranhado de objetos de pesquisa, é importante tam-
bém não se perder de vista as âncoras epistêmicas que protegem contra as 
correntezas. Não há saber científico que não parta de concepções teórico-
-epistemológicas constituídas de múltiplas determinações.

Cicilia M. Krohling Peruzzo
São Paulo, 15 de junho de 2021

1 Trabalhei mais a fundo essa perspectiva no texto “La investigación científica: 
epistemología y marco teórico conceptual em Rolando Garcia”, publicado no se-
guinte livro: GONZÁLEZ, J. A. (Org.) ¡No está muerto quien pelea! Homenaje 
a labora de Rolando V.Garcia Boutigue. México: UNAM/ CEIICH, 2018. p.189-
207.
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Seção I
Dimensões epistemológicas
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Big Data e o tensionamento de paradigmas 
nas ciências humanas e sociais

Introdução

 Em todo surgimento de novas formas de apreensão da realidade 
vem à tona um possível movimento na direção de superação de toda traje-
tória acumulada de expertise sobre o fazer científico. Não são raros, tam-
pouco posicionados apenas no passado, exemplos de deposito de expec-
tativas e mesmo conclusões apressadas sobre teorias e métodos da moda. 
Assim, a revolução trazida pela Big Data tem alimentado alguns angustia-
dos profetas científicos. Anderson (2008), por exemplo, anunciou o fim da 
teoria em decorrência da capacidade de geração e processamento de dados 
diversos servirem, sem interposição teórica qualquer, como interpretações 
fidedignas de fenômenos variados. 

 Na tentativa de fugir destas armadilhas e, ao mesmo tempo, buscar 
compreender as possibilidades e limites trazidos pela Big Data para as ci-
ências humanas e sociais, um resgate mais profundo – teórico, siga-se de 
passagem – no fazer cientifico pode desnudar até que ponto os paradigmas 
aceitos nestas áreas do saber estão sendo tensionados. Autores recorrentes 
do debate científico são buscados para, a partir das novas possibilidades 
da Big Data, tratar de responder à seguinte pergunta guia: como a Big Data 
tenciona os limites dos paradigmas nas ciências humanas e sociais?

 Para responder a essa pergunta e atingir a pretensão de analisar as 
contribuições e limites da Big Data para o tensionamento dos paradigmas 
nas ciências humanas e sociais, o presente ensaio está estruturado em três 
seções, além desta introdução e de um fechamento em caráter de conside-
rações finais. Porquanto, na seção seguinte, são realizadas considerações 

Victor da Silva Oliveira

doi: http://dx.doi.org/10.29327/539846.1-1

http://dx.doi.org/10.29327/539846.1-1
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sobre o fazer científico aceito tradicionalmente pela academia. Parte-se da 
premissa de que a ciência move-se pela solução de problemas advindos de 
uma prática social cada vez mais complexa que impõe a necessidade de 
interposição de paradigmas aceitos diversos que, por vezes, não suprem o 
problema anunciado. 

 Na terceira parte, são trazidos elementos básicos sobre a Big Data 
e uma primeira aproximação sobre questões relativas às ciências humanas 
e sociais especificamente. Se há necessidade de compreensão de um pro-
blema sobre diversos ângulos, deve-se utilizar bases diversas e contraposi-
ções de ambas, justamente uma das possibilidades da Big Data. Porém, esta 
aproximação não se constrói linearmente. Há limites nestas possibilidades. 
Esta temática é aprofundada na quarta seção, onde a questão central deste 
texto é estressada por interposições que defendem a superação da teoria 
em função da prática por meio da Big Data, ao mesmo passo que elementos 
limitantes no campo das humanas e sociais são interpostos sem perder de vis-
ta à potencialidade do momento atual de produção e processamento de dados.

Considerações sobre o fazer científico e pressupostos de seu tensio-
namento 

A reflexão que se pretende instigar neste texto discorre sobre o inter-
posto cientifico em que as ciências humanas e sociais são postas frente às 
novas possibilidades advindas da Big Data. O atual momento de produção 
e capacidade de processamento de dados instiga uma reflexão sobre novos 
paradigmas poderem ser desenvolvidos em áreas contemporaneamente 
afastadas de métodos e técnicas quantitativos. 

Como ponto de partida, no entanto, é necessária, na abordagem aqui 
proposta, a compreensão sobre a filosofia do conhecimento científico, haja 
vista a intersecção distinta entre razão e prática advinda das possibilidades 
postas pela Big Data. Deste modo, nossa reflexão assume como pressuposto 
que a ciência é abastecida pela necessidade de solução de problemas de 
uma realidade composta por uma trajetória socioeconômica e encontra, 
diuturnamente, demandas a serem solucionadas. 

Outrossim, por vezes, as possibilidades de resolução encontram barrei-
ras nos paradigmas puros até então aceitos, carecendo de interposição de 
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diferentes construções teóricas e metodológicas para enfrentar uma ques-
tão específica. Parte-se, contudo, de razões preestabelecidas na ciência, 
cotejando-se seus pressupostos na busca prática de informações para, na 
medida da necessidade, rearranjar teorias a partir de potencialidades de 
novas metodologias de tratamento de informações práticas.

As bases para a construção desses pressupostos partem de concepções 
diversas, por vezes divergentes, da trajetória do fazer científico. Porém, 
mesmo autores antagônicos dessa compreensão convergem em deter-
minados aspectos, como a inexistência de observação pura, uma vez que 
qualquer exercício de análise tem como pontos de partida pressupostos te-
óricos, explícitos ou não, aceitos pela ciência (POPPER, 1975; KUHN, 1998; 
FEYERABEND, 2011).

 Os pressupostos aceitos, Kuhn (1998) chama-os de paradigmas. 
Consistem em uma série de saberes (teorias) e fazeres (práticas) que pos-
sibilitam a efetividade de uma pesquisa. Este rol restrito garante delimitar 
especificamente até onde se pode chegar com determinados dados e teo-
rias, uma vez que suas aplicações reafirmarão o paradigma. No entanto, os 
problemas impostos à ciência encontram limites nos paradigmas aceitos, 
sejam fruto de novos desafios anteriormente ausentes ou, então, por téc-
nicas contemporâneas que podem reconfigurar a razão e a prática. Nesse 
ponto, Kuhn (1998) afirma haver uma crise de paradigmas, sendo ela res-
ponsável por mudar preceitos conceituais e procedimentos metodológicos 
dentro de um campo de saber específico.

 Em outras palavras, quando os paradigmas aceitos e as formas tra-
dicionais de realização de pesquisa não respondem aos problemas impos-
tos pela realidade de novos dados e novos fatos, expande-se a atuação do 
cientista. Essa barreira quebrada é denominada por Kuhn (1998) de ciência 
extraordinária, quando novidades na ciência são conduzidas pela supera-
ção de paradigmas típicos. Em paralelo, a ciência dita normal é baseada 
apenas em pressupostos passados já consolidados, preocupadas em afir-
mar como é a realidade e em reafirmar saberes teóricos já postulados ou 
mesmo aperfeiçoá-los. Notoriamente, a ciência normal não transcende a 
fronteira do já estabelecido, não cria novidades, e, como pontua o autor, o 
“resultado já é sabido de antemão, o fascínio está em como se vai chegar até 
ele” (KUHN 1998, p. 60).
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Figura 01 – Ciência Normal e Extraordinária em Thomas Kuhn.

Fonte: Adaptação do autor a partir de Kuhn (1998).
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Não obstante, há centralidade na ciência normal. É ela que oferece os 
pressupostos teóricos para o cotejamento inicial de limites e enfrentamen-
tos para uma pesquisa científica. Os novos problemas a serem resolvidos 
pela ciência emergem com o avanço da ciência normal e não avessos a ela. 
Esse avanço não significa um processo cumulativo de articulação de velhos 
paradigmas.

Neste sentido, Popper (1975) aborda a ciência como construção racional 
justamente por ser histórica e sua construção estar assentada no enfrenta-
mento de que a humanidade encontra, no decorrer da história, problemas a 
serem resolvidos. O autor é preciso nesse sentido quando afirma que:

iniciamos nossas investigações partindo de problemas. Sempre nos encon-
tramos numa situação problemática e escolhemos um problema que espera-
mos poder solucionar. A solução, que sempre tem o caráter de tentativa, con-
siste numa teoria, numa hipótese, numa conjectura. As várias teorias rivais 
são comparadas e discutidas criticamente, a fim de se identificar suas defi-
ciências; os resultados permanentemente cambiantes, sempre inconcluden-
tes, dessa discussão crítica, formam o que poderia ser denominado a ciência 
do momento. (POPPER 1975, p. 94)

 
 O que é certo, do exposto, é a incapacidade da razão abordada por 

paradigmas puros, sem intersecção com outros, contemplarem a comple-
xidade cada vez maior pela sociedade contemporânea, sobretudo em ques-
tões vinculadas às humanidades e às questões sociais. De modo genérico, a 
partir da análise científica, Feyerabend (2011, p. 20) afirma que “um meio 
complexo, contendo desenvolvimentos surpreendentes e imprevistos, de-
manda procedimentos complexos e desafia a análise de regras que tenham 
sido estabelecidas de antemão e sem levar em consideração as condições 
sempre cambiantes da história”.

 Dentro desta abordagem, Kuhn (1998) concebe que tratar proble-
mas apenas por meio da sua empiria – a prática – afastaria e escaramuçaria 
as inferências da razão assumidas no processo científico. Logo, todo méto-
do não é apenas uma forma de interpretação da realidade, mas, também, 
de criação que expõe a indissociabilidade entre razão e prática. 

 Feyerabend (2011) afirma sobre o desenvolvimento máximo de um 
conteúdo empírico perpassa pela adoção de uma perspectiva pluralista de 
comparação de teorias com outras ao invés de buscar na prática elementos 
que confirmem uma teoria pré-definida. É neste embate que se encontram as 
indicações da empiria a serem observadas e dos limites de cada uma delas.
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 O autor supracitado aborda este exercício como anarquismo epis-
temológico, sendo uma crítica direta ao racionalismo exacerbado que 
busca a obtenção de padrões imutáveis e unos. No entanto, o Feyerabend 
(2011) ressalta que esse esforço não pode ser confundido com um “tudo 
vale”. Pelo contrário: padrões, regras que inferem sobre procedimentos, hi-
póteses e teorias são exigências do fazer científico. A recusa do autor está 
na razão absoluta conseguir abarcar toda a complexidade de um problema 
de pesquisa. Isto é, diferentes pressupostos da razão devem ser conside-
rados, tensionados, mas sem perder de vista a possibilidade de verificação 
dos procedimentos, dando, assim, caráter científico. 
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Fonte: Adaptação do autor a partir de Kuhn (1998) e Feyerabend (2011).

Figura 02 – Anarquismo epistemológico de Feyerabend e o processo 
científico de Kuhn.
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Esse rigor necessário à trajetória cientifica aproxima o pensamento de 
Feyerabend (2011) e Popper (1975), por vezes contrários sobre a filosofia 
da ciência. Esse último, com base na possibilidade de refutabilidade de um 
estudo, distingue ciência e pseudociência. De acordo com o autor, a razão 
científica decorre da possibilidade de proposições serem efetivamente ob-
serváveis e possam ser passíveis de falseabilidade. Ou seja, o percurso de 
uma ação científica está na busca de tencionar uma hipótese assumida na 
tentativa de falseá-la e não a confirmar, tal como pressupunha Feyerabend 
(2011). 

 A proposta de Popper (1975) carrega consigo um pressuposto alvo 
de críticas diversas. Como parte do princípio da falseabilidade, paralela-
mente assume-se a existência de uma verdade. Por outro lado, o próprio 
autor refuta essa inflexão ao afirmar haver confusão entre certeza e ver-
dade. Não há como verificar a certeza absoluta da verdade de uma teoria e 
sua paralela correspondência na prática. Há, no saber científico, a atenção 
em atingir elevados graus de certeza, enquanto seus limites extremos são a 
verdade e a falsidade. 

Ou melhor, ao buscar-se atingir elevados graus de certeza que, cientifi-
camente devido a metodologias claras podem ser falseados, a verdade tor-
na-se um ideal regulador enquanto que o progresso científico está na cor-
reção constante de erros para atingir uma pretensa verdade. O cotejamento 
de princípios racionais aceitos na busca por conceber a prática pressupõe 
margens de erros, os quais, como afirma Popper (1975), são a única certeza 
dentro de um esforço científico. 

 Feyerabend (2011), quanto ao percurso científico, no que Kuhn 
(1998) chamou de ciência normal ou extraordinária, distinguem-se três 
pontos de vista sobre a relação entre a razão e a prática, posicionando, pon-
tualmente, sua compreensão sobre uma abordagem que corrobore com o 
avanço da ciência. A primeira é uma perspectiva idealista em que a razão 
guia a prática. Sobre essa, o autor pondera o fato deste tipo de pesquisa 
constantemente não possuir capilaridade com o mundo prático que habita, 
havendo esforço em rearranjar a prática para confirmações de saberes ra-
cionais preexistentes. 

 A segunda é o naturalismo em que, inversamente à perspectiva an-
terior, a razão é conduzida pela prática e, a partir dessa, formulam-se os 
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princípios adotados. Para Feyerabend (2011), essa abordagem é igualmen-
te frágil, uma vez que os critérios para escolha das práticas observadas são 
turvos. Por fim, uma terceira é o anarquismo ingênuo que, ao considerar 
um leque de razões sem critério metodológico e sem um modo claro de es-
tabelecer os métodos e princípios, torna complexa sua qualificação como 
ciência. O anarquismo epistemológico defendido pelo autor é regido por 
regras e critérios estabelecidos. 

 Neste sentido, o autor defende um interacionismo que sustenta o 
anarquismo epistemológico como uma nova relação entre regras e práti-
cas. Essa abordagem rejeita o naturalismo tal como cunhado inicialmente, 
mas conserva a concepção de que a pesquisa pode mudar a razão. Do ide-
alismo, mantem-se a concepção de que a razão pode mudar a pesquisa. Na 
intersecção de ambos, é concebida uma visão interacionista entre razão e 
prática, um pode mudar o outro, em uma via de dupla mão. 

 Neste ínterim, as ideias de Feyerabend (2011) são completadas ao 
afirmar que a razão, assumida como pressuposto não uno, mas com ba-
ses diversas, torna-se um guia para a prática. Com a mesma capacidade, a 
aplicabilidade da razão sobre a prática pode demonstrar a falseabilidade 
das razões em resolver um problema e trazer a necessidade de modificar a 
abordagem, seja para ser corrigida ou aperfeiçoada. Não há, assim, privilé-
gio de uma sobre outra. Neste tensionamento, levado ao estresse máximo 
por meio de capacidades metodológicas claras, que se pode superar a ciên-
cia normal em rumo à extraordinária.
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Fonte: Adaptação do autor a partir de Feyerabend (2011).

Figura 03 – Os quatro pontos de vista sobre razão e prática de Feyera-
bend - Paradigma aceito (Razão) – Dados (Prática).
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Essa trajetória não linear do fazer científico não é novidade, haja vista 
os escritos supracitados no presente texto possuírem diversas décadas e 
povoarem a reflexão dos bancos acadêmicos até os dias atuais. Uma variá-
vel, no entanto, que vem provocando questionamentos sobre as expressões 
até aqui postas é a nova capacidade de geração e análise de informações da 
prática social advindas da Big Data. 

 Novas problemáticas que estimulam e provocam ascendentes e 
consolidados saberes científicos estão potencializados com as transforma-
ções advindas da Internet das Coisas (SCHINTLER; FISHER, 2018). Ques-
tiona-se, por exemplo, a superação de paradigmas aceitos em detrimento 
da extrema capacidade explicativa dos dados práticos reorganizados por 
meios de técnicas de Data Science. 

 Nesta esteira, as próximas seções deste texto buscam tratar do im-
pacto ao fazer científico dentro das ciências humanas e sociais, a partir de 
seleção de algumas áreas em título explicativo, das possibilidades e limites 
impostos pela Big Data, assim como das peculiaridades para estas áreas 
desta aproximação. 

Big data e as ciências humanas e sociais
 
Antes de adentrar nas questões cerne da provocação proposta neste 

artigo, cabe brevemente compreender do que se trata a Big Data para, a 
partir disto, ter alguma clareza sobre suas possibilidades trazidas para as 
ciências humanas e sociais e, tão centralmente quanto, sobre os limites e 
imposições a tensões nos paradigmas aceitos. Seria pretencioso e contra-
producente reter a atenção do leitor em pormenores sobre as definições 
de Big Data, haja vista a grande quantidade de reflexões recentes que se 
debruçam unicamente a essa finalidade2 . Cabe ponderar alguns pressu-
postos gerais assumidos por diversos autores. 

 De acordo com Kitchin (2014), Big Data está atrelada à quantidade 
volumosa de dados que podem, de modo relativamente fácil, ser interliga-
dos, compartilhados e difundidos por redes informacionais. É corriqueiro 

2 No decorrer desta seção os vários autores citados podem ser fonte de busca para infor-
mações mais detalhadas sobre a questão.
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na bibliografia que trata do tema (MAYER-SCHONBERGER; CUKIER, 2013; 
MILLER; GOODCHILD, 2015; VERMA et al., 2016) caracterizar a Big Data 
com quatro ‘Vs’.

O volume no tocante à grande quantidade de geração e armazenamen-
to muito além das capacidades tradicionais de abordagens com dados. A 
velocidade pela geração ocorrer em tempo real, especialmente por meio 
da popularização de dispositivos móveis, streamings e vinculação de sen-
sores em cada vez mais aparelhos particulares e coletivos. A variedade a 
partir de seu caráter altamente heterogêneo, pois tradicionalmente, a aná-
lise de dados ocorre através de dados estruturados de uma ou poucas vari-
áveis, mas a Big Data, diferentemente, traz em sua natureza a maior parte 
de dados não estruturados, de diferentes fontes e caráteres que aumentam 
a complexidade e as possibilidades de análise. A veracidade, uma vez que 
os ruídos e anormalidades nos dados são um desafio para a Big Data. Logo, 
ter acuidade quanto às fontes e a sua fidedignidade são pontos de atenção 
constante.

 A aplicação de técnicas para uso da Big Data – que vão desde a co-
leta até a apresentação dos dados, passando pela sistematização, normali-
zação e adequação – compõe a Data Science. Essa é ramo das ciências ditas 
“exatas” que recentemente vem adentrando nas ciências sociais e huma-
nas e possibilitam analisar um determinado problema por diversos ângu-
los e, por fim, oferecer um produto com valor e resultado para sua solução 
(MARQUESONE, 2016).

 A figura a seguir sintetiza o trajeto analítico com base na Data 
Science. Comumente, as duas primeiras etapas, descritivas e diagnósticas, 
são amplamente difundidas não apenas no âmbito do fazer científico, mas 
também na gestão pública e privada. Em anos recentes, com a intensifica-
ção da produção de dados e das capacidades operacionais de armazená-los 
e processá-los, cada vez mais há buscas por análises que visem a prever o 
que acontecerá tomando por base condições historicamente postas e, pos-
teriormente, o que é possível realizar tendo por objetivo alterar resultados 
indesejados. 
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Figura 04 – Sintetização da análise através da Data Science. 

Fonte – Adaptado pelo autor a partir de Verma et al. (2016).

 Ao aproximar a compreensão sobre a Big Data das especificidades 
das ciências humanas e sociais, cabe resgatar uma inflexão de Foucault 
(1980) que afirmou que dados são, estritamente, formas de conhecimento 
e, por consequência, poder. São através deles que pesquisadores, agências 
governamentais, sociais e privadas podem inferir estratégias diversas para 
atender suas demandas, sejam elas escusas ou socialmente comprometi-
das. Surge, neste ínterim, uma consideração central para análises huma-
nas e sociais: quem produz os dados e possui capacidade de usá-los por 
meio de técnicas de Data Science?

 Boellstorff (2013) e Kitchin (2014) não compactuam com a compre-
ensão dos dados ser efetivamente “dados”, apenas captados de uma pre-
tensa realidade verídica. Ambos os autores fazem uso da premissa que os 
dados são capturados, ou seja, representam alguma intensão de captura e 
de posterior uso. Não há, nesse sentido, falta de intencionalidade positiva. 

 Todo dado, neste aspecto, pode ser vinculado a um ponto de vista 
específico que enaltece alguma face intencionalmente selecionada da so-
ciedade. Esta rede de informações, essencial para um conjunto sem fim de 
setores e organismos – sobretudo os de atuação global –, é alimentada de 
forma intencional ou não. De acordo com Ribeiro Filho (2016), esta atuali-
dade da produção de dados possui um direto impacto na ciência, visto, por 
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exemplo, pela sobrecarga de conteúdo informacional que atingem nossa 
vida diuturnamente.

 Logo, como traz Boellstorff (2013), Big Data não se encontra, onto-
logicamente, anterior a qualquer tipo de interpretação. Não obstante, a pró-
pria interpretação tem, dentro do prisma humano e social, um contexto de 
poder. É neste impasse entre dados, paradigmas aceitos e interface entre 
ambos que, na sequência do texto, são realizadas algumas inflexões sobre 
o tensionamento da Big Data nas ciências humanas e sociais à luz da seção 
primeira deste artigo. 

Intersecção Big Data X Humanas e Sociais: tensionamento da ciên-
cia, possibilidades e limites.

 Parte-se, nesta penúltima seção, de uma compreensão oposta às 
considerações feitas ao final da seção anterior. Anderson (2008) é enfático 
e até certo ponto convincente ao apresentar argumentos que relativizam a 
centralidade da teoria – dos paradigmas aceitos – frente às novas possibi-
lidades advindas da Big Data. O próprio título do seu ensaio é provocativo, 
em tradução livre “O Fim da Teoria: O Dilúvio de Dados Torna o Método 
Científico Obsoleto”. 

 Vejamos os argumentos do autor. Partindo inicialmente da ascen-
são de empresas tecnológicas que fazem uso de Big Data e Data Science 
para customizar a experiência do usuário e, consequentemente, ampliar 
o uso de suas ferramentas, tal como Google, Facebook, entre vários outros 
exemplos, Anderson (2008) pontua a filosofia fundante dessas empresas 
não estar na compreensão ontológica, psicológica ou mesmo sociológi-
ca das razões que levam determinado conteúdo ser melhor aceito por um 
grupo ou indivíduo. Se os algoritmos administrados a partir da Big Data, 
as estatísticas provenientes de matemática aplicada afirmam ser, não há 
contestação, nenhuma análise semântica ou de causa é necessária. Os da-
dos falam por si. Mas não qualquer punhado de dados, Petabytes de dados. 
Se resgatarmos a figura 3, podemos fazer uma nova expressão a partir da 
compreensão de Anderson (2008).
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Figura 05 - Naturalismo expandido. Ampliação dos dados (prática) e su-
peração do paradigma.

Fonte: Adaptação do autor a partir de Feyerabend (2011).

 Neste sentido, as premissas científicas tradicionais perdem sen-
tido. Como apontado anteriormente, o processo científico após a identifi-
cação de um problema a ser solucionado necessita a adoção de premissas 
teóricas para sua solução. Essas, com bases em paradigmas aceitos, apon-
tam para a trajetória de pesquisa com testes hipotéticos que confirmam ou 
falseiam as teorias base. 

 Mas qual centralidade há deste processo para o cotejamento de 
pressupostos teóricos se, por base em Petabytes de dados, os próprios tes-
tes estatísticos nos mostram a razão para o comportamento de um consu-
midor, de uma célula ou então de um organismo? Ou, então, como indaga 
Anderson (2008), os cientistas são treinados para não aceitar a superficia-
lidade de correlações causais, em que uma variável X e Y possui aproxima-
ções que, aparentemente, se explicam. Porém, um simples teste contrário 
falseia totalmente a proposta. Mas, se as variáveis antepostas não forem 
apenas X e Y, uma constelação “infinita” de variáveis que, na atualidade, 
podem ser sistematizadas e processadas agilmente.

 Wyly (2014), por seu turno, reconhece este movimento na direção 
do naturalismo expandido como o empirismo quantitativo ou então como 
pós-positivismo quantitativo. Nesta corrente, automatizada pelo poder da 
Big Data, os dados são assumidos de modo neutro, sem questionamento 
e por interpretações sem posicionamento. São algoritmos que alimentam 



32 - Comunicação & Sistemas de Informação Volume I

softwares na busca da identificação de padrões assumidos como pretensa 
verdade. Entretanto, o autor problematiza. A busca pela casualidade deve 
condicionar a explicação e a resolução de problema. Quem busca essas so-
luções são algoritmos ou humanos? Logo, quem alimenta e define o que é 
buscado parte de algum – mesmo que não explícito – pressuposto. 

 Por diversos outros ângulos, a “supremacia” dos dados que finda 
qualquer prerrogativa de paradigmas e da trajetória do fazer científico 
pode ser relativizada. Como apontado antes citando Foucault (1980), os da-
dos representam poder. A produção de Big Data, como bem lembra Ribeiro 
Filho (2016), é essencialmente corporativa, privada. A produção, obtenção 
e manuseio para posterior aplicação é restrita e com um objetivo claro que, 
a priori, despreocupa-se com qualquer concepção de ganho social coletivo. 

 É neste sentido que se afirma certa persuasão nos argumentos de 
Anderson (2008). Se analisada apenas no prisma de corporações que detém 
o poder de produção dos dados e a finalidade de seu uso, em um primeiro 
momento, qualquer problematização é enterrada pelos ganhos vertigino-
sos destas empresas em anos recentes. No entanto, Boyd e Crawford (2012) 
trazem à tona uma das preocupações centrais nesta reflexão. Há necessária 
ponderação a ser realizada pelas ciências humanas e sociais sobre a cliva-
gem entre detentores e não detentores de informações em escala de Big 
Data. Ainda, toda e qualquer generalização possível advinda das ciências 
exatas e da natureza para as humanas e sociais é arriscada e flerta com o 
realizado séculos atrás por Comte (1973). 

Relativizar o uso desenfreado da Big Data para estas ciências é prepon-
derante –fugindo do pós-positivismo quantitativo. Porém, negar o poder 
explicativo propiciado pela Big Data é igualmente equivocado. Ou seja, ope-
racionalizar um interacionismo em uma sociedade que se encontra cada 
vez mais em interação econômica, política e cultural é um desafio para a 
solução de qualquer problema de pesquisa. 

Considera-se justamente o caso de abordar uma problemática relacio-
nada ao desenvolvimento econômico de uma região. Por diversas acepções, 
inferir qualquer predição ou prescrição nesta temática esbarra no leque 
sem fim de paradigmas aceitos. A concepção sobre o que é e como atingir 
determinado nível de desenvolvimento abarca paradigmas que vão desde 
alguns estritamente econômicos, como Lösch (1969) e Isard (1956), per-
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passando por autores que valorizam processos de inovação – Schumpeter 
(1997) –, os ganhos por aproximação geográfica – Piore e Sabel (1984) – até 
as explicações institucionalistas – North (2018) – e culturalistas – Weber 
(1987).

 Não obstante, a própria delimitação de região oferece um leque imenso 
de concepções. Sobre essa, Santos (2014) refletiu sobre a debilidade atual 
do conceito abordado unilateral de modo clássico – região homogênea – 
frente à internacionalização da economia paralela à fase técnico-científi-
co-informacional presenciada. As desigualdades geradas evidenciam uma 
questão regional sob um novo significado. Ela não mais se define exclusiva-
mente por questões homogeneamente percebidas dentro dos seus limites. 

Assim, Haesbaert (2010) traz como abordagem contemporânea de re-
gião concisa com o amadurecimento da ciência regional e em acordo com 
a conjuntura atual uma abordagem que considere tanto o campo da produ-
ção material – geografia marxista – quanto das representações e símbolos 
– geografia humanista –, tanto a dimensão da funcionalidade – geografia 
pragmática – (político-econômica) quanto do vivido (simbólico-cultural); 
além das múltiplas formas de construção e des-articulação em que, obvia-
mente, a depender do contexto, uma delas pode acabar se impondo – e de-
finindo – à outra.

Ao aproximar o caso a uma determinada problemática relacionada ao 
desenvolvimento econômico de uma região com as concepções do fazer 
científico e pelas próprias considerações brevemente postas, tratar da 
temática de modo linear, restrito a um paradigma é, sobretudo, limitar a 
própria possibilidade de solução do problema instigador. Paralelamente, 
operacionalizar um tratamento interacionismo não é tarefa trivial, uma vez 
que a dinâmica imposta às situações sociais e humanas é una na atualida-
de. A sobrevalorização das leis gerais afasta a percepção das peculiaridades 
que historicamente a definem e manifestam-se de maneira sociocultural e 
na interface com a materialização das relações globais, ou, nas palavras de 
Feyerabend (2011, p. 33), “as condições sempre cambiantes da história”. 
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Figura 06 – Interacionismo, tensionamento de paradigma e Big Data. 

Fonte: Adaptação do autor a partir de Kuhn (1998) e Feyerabend (2011).
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Há, na aproximação da Big Data com as ciências humanas e sociais, a 
necessidade de parcimônia. Mayer-Schonberger e Cukier (2013) tratam da 
ruidosa relação entre fim da teoria – Anderson (2008) – com a autoafirma-
ção de padrões determinísticos sobre o comportamento individual e, mais 
perigoso ainda, o social. Já Ribeiro Filho (2016) cita o exemplo eminente-
mente presente em problemas de pesquisa destas áreas referente ao crime 
e suas causas sociais.

Nota-se esse caso levado sem ponderações teóricas próprias das ciên-
cias humanas e sociais. Segundo o Mapa do encarceramento – Brasil (2015) 
–, em 2012, mais de 60% da população carcerária do Brasil era composta 
por jovens negros. Esse percentual cresce à medida que a população carce-
rária cresce. Colocando de outro modo, quanto mais se encarcera no país, 
mais jovens negros são presos, logo, são infratores da lei. Em uma correla-
ção casual simples – X e Y, como exemplificou Anderson (2008) –, conclui-
-se que ao longo do tempo os jovens negros devem ser alvo de intervenções 
para prevenção do crime. 

Este tipo de inflexão simplista, como Mayer-Schonberger & Cukier 
(2013) ressaltam, podem reforçar estereótipos, segregações e outras se-
quelas típicas de preocupação das ciências humanas e sociais. No entanto, 
do mesmo modo que usos rasos de modelagem estatística são danosos, a 
crítica superficial também. A Big Data e as possibilidades de Data Scien-
ce não se restringem a apenas utilização de correlação casual simples. No 
mesmo exemplo, podem ser somadas outras variáveis para além de idade, 
raça, tempo e encarceramento, como: acesso a bens sociais básicos, como 
educação e saúde; ou então a aparelhos públicos em que o indivíduo teve 
acesso durante sua formação, como áreas de lazer; sua proximidade com 
o trabalho; renda, enfim. Explicações convincentes sobre as razões preté-
ritas que influenciaram o jovem à criminalidade, predições e prescrições 
outras poderão ser tecidas como estratégicas e centrais para a solução da 
problemática. 

O que está sendo afirmado é que a modelagem estatística nunca pode-
rá prever o futuro com exatidão – certeza absoluta da verdade de Popper 
(1975). Contudo, com o cotejamento de paradigmas aceitos que direcionam 
como as bases de dados devem ser consideradas há possibilidade impar 
por meio da Big Data de buscar uma pretensa verdade e diminuir ao máxi-
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mo as margens de erro. Concomitantemente, operacionalizar teorias diver-
sas de modo paralelo para qualificar modelos científicos é uma das vanta-
gens oferecidas pela Big Data. 

Em toda tecnologia existe a operacionalização de alguém, uma empre-
sa, um estado, enfim. Ela é utilizada para fins específicos e oferecem, mes-
mo que não em totalidade, seu uso para a busca de uma sociedade menos 
desigual e injusta, ou então para a solução de problemas científicos. A Big 
Data é uma realidade, é tarefa das ciências humanas e sociais estarem mu-
nidos destas possibilidades e não alheios. 

Considerações Finais
 
Objetivamente, esta breve reflexão, primeira tentativa do autor em ins-

tigar o debate sobre as possibilidade e limites da Big Data para as ciências 
humanas e sociais, buscou responder à pergunta “como a Big Data tensiona 
os limites dos paradigmas nas ciências humanas e sociais?”. Assim, tratou-
-se da questão apresentando algumas considerações sobre o fazer científi-
co em autores amplamente discutidos nos bancos acadêmicos. Logo, não 
há novidade nos pressupostos assumidos neste ensaio. Feyerabend (2011) 
foi enfático ao afirmar a necessidade de despego a normas e métodos gerais 
para compreensão e solução de problemáticas. As transformações cada vez 
mais intensas da realidade impõe ao cientista a busca por respostas em um 
escopo imenso de teorias e práticas aceitas.

 O fenômeno da Big Data e a possiblidade atual de operá-la por meio 
de Data Science oferecem ao cientista social e humano meios ainda pouco 
explorados para a realização desta tarefa. Não é trivial, no entanto, que esta 
tensão causada gere consequentemente novos paradigmas. O leque de pa-
radigmas aceitos nas humanas e sociais é tão vasto que as possibilidades 
maiores a partir da Big Data estão justamente na operacionalização da in-
terposição destas várias correntes sem perder o crivo científico que possi-
bilita a comparação e a falseabilidade.

 A partir do exercício do cotejamento destes paradigmas, a Big Data, 
sem dúvidas, abre um rol uno no tempo e no espaço de testes de teorias 
aceitos e, por consequência, de descobertas de hipóteses antes não vis-
lumbradas que podem, quiçá, gerar novos paradigmas. Neste viés, negar 
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a “organicidade” que a Big Data assumiu na prática social é ir de encontro 
aos movimentos que inferem, mesmo que implicitamente, decisões indivi-
duais e coletivas, empresariais e estatais/governamentais. Cabe às ciências 
humanas e sociais definir sua posição neste novo cenário que, inevitavel-
mente, oferece oportunidades sem precedente para compreender e ofere-
cer soluções para uma sociedade cada vez mais dinâmica. Seremos prota-
gonistas? Coadjuvantes? Ou perigosamente ficaremos alheios?

Por fim, no âmbito do fazer científico, há a potencialização da capacida-
de de estressar ao máximo a ciência normal em uma realidade de ampla 
transformação, como a sociedade atual é oferecida pela Big Data. Isto, para-
lelamente, tem de ser assumido com a parcimônia usual de qualquer meto-
dologia de abordagem científica para não sucumbir à tentação corriqueira 
da panaceia de modismos que tudo solucionam e respondem, assim como, 
e mais perigosamente, reafirmar tendências históricas de segregação. 
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Epistemologia na pesquisa aplicada: a ciência 
de dados como um novo capítulo da história 

do conhecimento

Introdução

 Há mais de uma década, um artigo de dois cientistas sociais cha-
mou a atenção para aquela que seria uma epistemologia emergente, que 
avançaria em relação ao paradigma até então dominante, cartesiano-
-newtoniano, no sentido de oferecer caminhos para a integração do co-
nhecimento científico, eliminando o dualismo entre “mundo natural” e 
“substâncias mentais”. A filosofia da ciência demonstra, historicamente, 
o aprofundamento das fissuras entre ciências exatas e ciências sociais, 
como se a realidade humana estivesse efetivamente cindida em lógicas 
distintas e apartadas entre si. Anunciavam Hollingsworth e Müller (2008) 
que a distância cognitiva entre os campos investigativos da ciência seria 
atenuada – e até mesmo suprimida – em função da ascensão de uma nova 
ciência, de caráter integrador.

 Nos últimos anos, a gradual progressão rumo à organização digi-
tal da sociedade, à algoritmização e à dataficação da vida (RUSSO, 2018,  
BUCHER, 2018, VAN DIJCK, POELL e DE WAAL, 2018, SCHÄFER e VAN ES, 
2017) – intensificados e acelerados pela pandemia do Covid-19 – evidencia 
a insuficiência da epistemologia regida pela busca de leis universais, pela 
observação minuciosa das partes (em detrimento do todo) e pela pressu-
posição de fenômenos lineares e estáticos, orientadores da produção de 
conhecimento científico. O acesso a enquadramentos epistemológicos di-
nâmicos, pautados pelo reconhecimento da incerteza e da complexidade, 
torna-se um recurso necessário à própria manutenção do status de insti-
tuição conquistado pela ciência moderna. Não se trata, porém, de defender 
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a supressão de práticas consolidadas ao longo dos últimos séculos, mas 
sim de abrir espaço para novas vertentes e possibilidades de construção de 
conhecimento, que respondam efetivamente à complexidade das questões 
que se apresentam para a humanidade, especialmente na última década.

 Hollingsworth e Müller (2008), por exemplo, anteciparam alguns 
dos caminhos que hoje demonstram sua vitalidade nas mais variadas ra-
mificações da ciência. Comprometidos com buscas por modelos e métodos 
comuns através de diferentes disciplinas, os autores enfatizam a impor-
tância das redes complexas de relações para a agenda sociológica e econô-
mica. Apontam, em sua discussão, como o modelo teórico das redes, entre 
outros correlatos, pode iluminar as trocas entre cientistas. Os processos 
de auto-organização, as probabilidades de distribuição hierárquica de re-
des segundo a lei de potência (power-law distributions), o problema geral 
da agregação e combinação de elementos em uma única experiência e a 
análise multiníveis são todas abordagens úteis à compreensão de nosso 
tempo, associadas ao movimento de aproximação das ciências naturais e 
humanas (HOLLINGSWORTH e MÜLLER, 2008).

 Ao ecoarem essa bandeira da integração das ciências no momento 
em que a humanidade experimenta o ponto de mutação do onlife (FLORIDI, 
2015), estas páginas oferecem algumas notas para refinarmos nossas per-
cepções epistemológicas sobre realidades mapeadas na internet. Torna-se 
trabalho urgente a construção coletiva de enquadramentos e modelos de 
pesquisa capazes de ler as redes e seus movimentos. A pervasividade da 
“ciência de dados” aplicada ao estudo da comunicação é, nesse sentido, o 
mote que leva à reflexão sobre como delinear uma episteme com orienta-
ção sistêmica. A perspectiva dos sistemas é a chave para a identificação de 
padrões existentes na natureza, na sociedade e, consequentemente, nos 
artefatos tecnológicos que intervêm em nossas experiências mundanas, 
considerando sobretudo as interfaces relacionais entre essas três esferas.

 Nesse sentido, a mudança epistemológica proposta também rever-
bera a análise de Vasconcellos (2005), para quem o pensamento sistêmico 
deve constituir-se como o paradigma que organiza o pensamento cientí-
fico no século XXI. A epistemologia dos sistemas é, antes de tudo, o modo 
de pensar que comporta a emergência ininterrupta de volume e varieda-
de massivos dos chamados Big Data (CUKIER e MAYER-SCHÖNBERGER, 
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2013). Por isso, não deve ser subestimada, ou rejeitada em função de uma 
suposta ideologia desumanizante que carrega e propaga consigo.

Portanto, a ideia é pautar um debate alinhado a uma visão crítica sobre 
a história do conhecimento, que rotulou erroneamente as “ciências duras” 
e a abordagem nomotética como ineficazes e impróprias para a compre-
ensão de fenômenos sociais. Nesse processo, ainda, é inequívoco um posi-
cionamento ontológico que reconhece as rupturas institucionais causadas 
pelos desenvolvimentos mais recentes da internet, da inteligência artifi-
cial, de hardwares, softwares e aplicativos. A reflexão a seguir busca, assim, 
reconhecer um novo território para o investigador, onde a confluência en-
tre os sistemas de programação de dados e os sistemas de comunicação 
social é natural e necessária. 

A programação algorítmica que viabiliza a coleta e análise de dados 
sobre as conexões de plataformas de mídias digitais sintetiza, no modes-
to exercício deste texto, o meio de pesquisa característico do Zeitgeist em 
que estamos imersos. Conhecer a dinâmica de funcionamento desses pro-
gramas é requisito para o pesquisador. O argumento defende a utilização, 
também, de três chaves epistemológicas orientadoras para esses estudos: 
1) a da integração entre abordagens nomotéticas e ideográficas, 2) a da 
continuidade temporal dos fenômenos e a 3) da ciência cibernética e seus 
princípios. Antes de especificarmos cada uma delas, no entanto, é exposto 
o cenário cultural que forja novas maneiras de estar no mundo, e que, por-
tanto, demanda novos modos de olhar o mundo.

1. Cultura algorítmica e ascensão do onlife

A segunda década do século XXI inaugurou uma era em que a tecnolo-
gia extrapola suas funções convencionais de impulsão e aumento de nos-
sas habilidades ou capacidades físicas, passando a impactar em aspectos 
relacionados à nossa condição psíquica e à forma como relacionamo-nos 
em sociedade, cada vez mais imersos num novo ecossistema comunicacio-
nal forjado por sistemas autômatos em interação com os humanos. 

Conforme Russo (2018), a mudança de padrões reside no modo como 
percebemos nossa própria existência e como atuamos sobre ela. A autora 
defende que a mudança mais relevante que as tecnologias da informação e 
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comunicação provoca é o modo como a informação é transmitida e proces-
sada. Não seriam, contudo, a quantidade ou a velocidade de informações 
o marcador mais importante desse momento histórico, mas sim a forma 
conectiva que viabiliza a circulação de informações. Apoiando-se na ideia 
de que os pontos de contato entre as pessoas nas redes criam e colocam 
cognições mais potentes à disposição do coletivo, Russo (2018) convoca a 
filosofia para enfrentar os desafios informacionais que se apresentam.

O fato de que estamos experimentando uma revolução nas instituições 
e nos costumes associada à expansão do digital não pode ser subestimado. 
Seja no âmbito da economia, da política, da ciência ou da comunicação, en-
tre outros campos, a possibilidade da mediação de decisões e de iniciativas 
humanas por algoritmos é um divisor histórico. Isso não significa, porém, 
assumir que o que existia antes ruiu. A complexidade de nossa atual condi-
ção reside exatamente no ponto de que transitamos agora, continuamente, 
entre camadas distintas de cognição sobre formas de conhecimento da re-
alidade, de estruturação do self e de engajamento coletivo. 

O conceito de onlife é útil no sentido de fundamentar esse novo panora-
ma de uma “dimensão ontológica híbrida”. É resultado da percepção de um 
esgotamento do repertório conceitual das ciências humanas para endere-
çar os desafios trazidos pelas tecnologias da informação e da comunicação 
nos últimos anos. O uso da internet hoje – de suas plataformas, aplicati-
vos e dispositivos móveis – é parte essencial da vida de elites econômi-
cas e culturais da população mundial, impulsionando atuações simultâ-
neas (mas não necessariamente coerentes, deve-se salientar) no offline e 
no online (FLORIDI, 2015). A visão de mundo algorítmica impacta “1. nossa 
autocompreensão (quem somos); 2. nossas interações mútuas (como nos 
socializamos); 3. nossa concepção da realidade (nossa metafísica) e 4. nos-
sas interações com a realidade (nossa agência)” (FLORIDI, 2015, p. 2). Seus 
fundamentos conectam-se a transformações sem precedentes, como a 
criação de zonas psíquicas e sociais de indistinção entre o real e o virtual, 
o aumento avassalador de disponibilidade informativa e a também a cres-
cente dúvida sobre a configuração da agência – se humana ou automatiza-
da – no cotidiano das interações (FLORIDI, 2015, RUSSO, 2018, KLINGER e 
SVENSSON, 2018). 

Essa concepção mais ampla do significado das mídias digitais para 
nossas práticas sociais leva à reflexão de que estamos vivendo sob a égi-
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de de três ontologias distintas, mas totalmente entrelaçadas nas redes da 
história: aquela que rege as tradições, aquela que rege a modernidade e 
a que rege essa nova dinâmica de dataficação do mundo, mediada pelos 
algoritmos. Porque esse movimento de transcendência do moderno con-
fronta o humano com sua própria essência, é natural que a ciência se volte 
para o fenômeno com tanta atenção. É preciso desvelar como funcionam 
as configurações sociais nesses novos cenários conectivos, e isso só pode 
ser feito a partir de um programa de pesquisa voltado para a superação de 
dicotomias do determinismo tecnológico. O contexto é de uma reorganiza-
ção sem precedentes da política e da cultura humanas, movida pelas novas 
possibilidades de comunicação social ofertadas pelas mídias digitais e por 
seus algoritmos.

Uricchio (2017), ao se referir à ambivalência dos algoritmos, defende 
que precisamos mudar nosso foco das simples causalidades binárias de 
sujeito-objeto para a mediação algorítmica, muito mais difícil de decifrar. 
A preocupação do autor é se conseguiremos fazer, como cidadãos e como 
pesquisadores, uma transição daquela realidade familiar da precisão e da 
predição para a realidade de contingência radical que a lógica algorítmica 
produz. Segundo ele, 

isso requer uma nova alfabetização, não no sentido de tornar compos-
tos de algoritmos legíveis, já que estão além da compreensão, mas sim 
prestando atenção às suas operações, notando suas omissões, critican-
do seus julgamentos e as definições dos dados que estão processando 
(URICCHIO, 2017, p. 134).

A argumentação confronta dois polos de interpretação sobre o papel 
dos algoritmos na organização do social, pois esses ícones da contempora-
neidade tanto podem operar a favor de poder e controle indiscriminados 
de grandes corporações, como facilitar a ação coordenada de novas coleti-
vidades em busca de transformação política. 

Alguns estudos tendem a atribuir mais peso ao poder das empresas de 
tecnologia na condução da vida digital do que às experiências cotidianas 
que ressignificam, a cada instante, o uso de dispositivos e de aplicativos. 
O holofote dado a grandes empresas de tecnologia, como Google e Face-
book, causa a impressão de que não temos saída a não ser a distopia de 
um mundo eternamente retroalimentado por algoritmos preconceituo-
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sos e excludentes. Os trabalhos de O´Neil (2016), Moore (2016) e Zuboff 
(2019), por exemplo, seguem nessa direção, deixando margem reduzida 
para uma agência que desafie, conteste e apresente-se como alternativa 
aos padrões supostamente confiáveis, seguros e objetivos dos algoritmos. 
O´Neil (2016) afirma que os algoritmos e seus criadores tendem a punir 
os pobres, por meio de sistemas de feedback programados para funcionar 
em loops, perpetuando assim desigualdades e injustiças. Em seus diversos 
relatos de experiências no mercado das empresas de tecnologia norte-a-
mericanas, apresenta um diagnóstico desolador sobre como os dados são 
usados contra os cidadãos, minando suas capacidades cívicas e o acesso a 
direitos básicos. Entretanto, chama a atenção para um aspecto relevante 
do debate, que recoloca a humanidade em posição de poder frente às má-
quinas: “os processos de Big Data codificam o passado. Eles não inventam 
o futuro. Fazer isso requer imaginação moral, e isso é algo que apenas os 
humanos podem fornecer” (O’NEIL, 2016, sem página). 

Se está nessa dimensão da agência e de seu poder reflexivo uma alter-
nativa de direcionamento do uso das tecnologias informacionais, ainda 
que diante de evidências tão contundentes a favor do domínio das Big Tech, 
cabem investigações. São necessários desenhos de pesquisa que possibili-
tem avaliar os recursos encontrados pelas pessoas e coletivos sociais para 
escapar da objetificação. A dificuldade está justamente no desvelar dessa 
dualidade entre os benefícios prometidos pelas plataformas e a entrega 
dos dados pessoais pelos usuários às corporações. Isso porque, publica-
mente, “as companhias de tecnologia preferem não ver a si próprias como 
poderosas, mas ao invés disso apontar como suas ferramentas e serviços 
empoderam o público” (MOORE, 2016, p. 22). 

Sustenta-se, porém, apesar deste panorama, a ideia de que o domínio 
aparente da lógica algorítmica indica, na verdade, um processo de disputa 
entre a capacidade reflexiva humana e a agência automatizada das pro-
gramações. O aprendizado social sobre os algoritmos está em curso e, com 
isso, modelos de agenciamento são revistos, provocando padrões compor-
tamentais diversos, compatíveis com a multiplicidade de atores envolvi-
dos no manejo das atividades de produção, circulação e consumo informa-
cionais.  Assim, reitera-se que tão ou mais relevante do que compreender o 
aprofundamento das desigualdades que os algoritmos provocam, é enten-
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der como as pessoas efetivamente incorporam (ou rejeitam) a lógica algo-
rítmica em seu cotidiano. As radicais mudanças na dinâmica da circulação 
de dados que acompanham o enraizamento cultural do onlife são substrato 
de vasto material para pesquisa. 

 Klinger e Svensson (2018) realizam interessante reflexão sobre a lógica 
das mídias sob a regência dos algoritmos. Os autores lembram que alter-
nativas futuras não são apresentadas de forma ordenada, que o futuro não 
pode ser visto por antecipação, já que só pode ser decidido contextualmen-
te. Os resultados da programação algorítmica são, porém, calculados com 
base em um padrão de comportamento identificado no passado, supondo 
repetição e caracterizando o elemento projetivo de futuro. Isso gera uma 
contradição. Conforme explicam,

a agência humana desenvolve-se dentro de contextos e situações em que 
os humanos se encontram. Mas esses contextos estão sempre se trans-
formando e nós não podemos antecipá-los sempre. E o que não pode-
mos antecipar não pode ser levado em conta pelo desenho/engenharia 
dos algoritmos. Aos algoritmos falta uma ‘inteligência reflexiva’, ou uma 
‘atitude deliberativa’ (KLINGER e SVENSSON, 2018, p. 4660). 

Dessa forma, os agentes que criam os algoritmos, embora confiem na 
avaliação do passado como forma de prospectar o futuro, não os habili-
tam integralmente para lidar com o inesperado. Isso porque a “agência não 
é apenas teleologicamente orientada, mas situacional, embutida no ma-
nuseio das contingências do presente” (idem, p. 4660). Daí a dedução de 
que embora a dimensão de idealização/programação do comportamento 
de um sistema algorítmico (por exemplo, um que origina a arquitetura de 
uma mídia social) seja fundamental, são as dimensões de distribuição des-
se conteúdo e de suas affordances que de fato orientam a experiência social 
com o sistema. As affordances podem ser vistas como permissões de usos 
possíveis da arquitetura projetada e dos conteúdos que nela circulam, de-
pendendo de percepções particulares de programadores e usuários e em-
basadas, portanto, por normas e valores pessoais. 

Ainda de acordo com a análise de Klinger e Svensson (2018), é interes-
sante notar a perspectiva relacional contida nesse processo de encontro 
do projeto com sua recepção. Realiza-se, nesse âmbito, uma negociação 
contínua entre as possibilidades tecnológicas da plataforma (tal como de-
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finidas por seus designers) e o manuseio dessas possibilidades por agentes 
sociais diversos. Esses loci relacionais constituem, em muitos casos, está-
gios de experimentação que têm potencial para abalar, burlar e modificar 
as estruturas de projeção dos algoritmos.

Programas de pesquisa como o de Bucher (2018) e o de Lomborg e Kap-
sch (2019) demonstram como o enfoque para os usos e as apropriações da 
lógica midiática da internet é necessário. Analisar a ação individual nas 
estruturas digitais compõe também uma escolha epistemológica, alinhada 
a uma ontologia que elege a agência humana como capaz de encontrar sa-
ídas para os loops algorítmicos, por meio da ação criativa. Se os algoritmos 
são artifícios técnicos que ajudam a construir um novo ecossistema comu-
nicacional, é devido conhecer não apenas o que predizem, mas sobretudo 
como essas predições são interpretadas e ressignificadas pelas pessoas e 
pelos coletivos nas suas trajetórias. Nesse processo, não se pode perder de 
vista que são também algoritmos, dos softwares de pesquisa, que auxiliam 
os processos de coleta e análise de dados digitais. Para que sejam devi-
damente utilizados, chama-se a atenção para três eixos epistemológicos 
fundamentais, a seguir explicitados.

2. A fertilidade da combinação entre abordagens nomotéticas e ide-
ográficas

Soares (2018) e Santos (2019), embora reflitam por caminhos distintos, 
demonstram como a tendência natural de utilização dos métodos digitais 
reinsere no campo da comunicação o debate não só a respeito das aborda-
gens quantitativas, mas também das próprias tecnologias de mineração, 
captura e análise de Big Data. Abordagens como a design science (DS), explo-
rada por Santos (2019), evidenciam a ruptura epistemológica que marca o 
campo de pesquisa da comunicação na era das mídias digitais. A coleta de 
dados digitais viabilizada com métodos de scraping e extração automatiza-
da converte os obstáculos de acesso aos dados, antes intransponíveis, em 
soluções para pesquisadores.

As interfaces de programação de aplicativos (APIs), o processamento 
de linguagem natural (PLN), as redes neurais e os softwares de análise de 
redes são inovações que também dependem de cálculos algorítmicos para 
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operarem como ferramentas de pesquisa. O processamento de linguagem 
natural, por exemplo, é uma ramificação metodológica que se abre para a 
investigação, com o suporte da inteligência artificial. Esse novo subcam-
po teórico-metodológico precisa reunir campos de conhecimento ante-
riormente mais afastados entre si, como a computação, a linguística e a 
neurociência. Quem poderia imaginar, afinal, que a etnografia, método ori-
ginalmente vinculado à antropologia, uma ciência “territorializada” e fun-
damentada qualitativamente, poderia agora estar lado a lado com a iden-
tificação e sistematização de discursos presentes nas plataformas digitais. 

O recurso ao conhecimento antropológico não conflita com as pesquisas 
sobre o digital, e sim converte-se em componente valioso para a confecção 
de estudos que integrem perspectivas nomotéticas e ideográficas (LIND-
LOF, 2008), o que está diretamente associado à pauta de Hollingsworth e 
Müller (2008), anteriormente apresentada. As “ciências duras” sempre se 
valeram dos cálculos matemáticos para identificar generalizações sobre a 
realidade, ao passo que as ciências humanas privilegiaram a hermenêuti-
ca, confiando às singularidades dos fenômenos as respostas sobre nossa 
existência. A defesa é de que o ecossistema de comunicação social deste 
tempo só é adequadamente compreendido se realizamos a síntese entre a 
estrutura das conexões entre agentes com a qualidade única de cada even-
to conectivo que se toma como objeto de investigação. 

Deve-se considerar que as pesquisas sobre comunicação em mídias di-
gitais só têm a ganhar com uma visão integrada das dimensões quantita-
tivas e qualitativas envolvidas na captura da agência nas redes. A fase das 
disputas entre estrutura e cultura, entre o cálculo matemático de intera-
ções e a intepretação de subjetividades precisa ficar pra trás, pois a força 
que irá sustentar a ciência daqui em diante é exatamente a que sintetiza e 
reúne essas habilidades opostas que enxergam padrões informacionais de 
larga escala e, ao mesmo tempo, conseguem mensurar, dentro deles, emo-
ções, valores, linguagens e significados próprios. 

Embora paradoxal, essa premissa de uma episteme que integra visões 
e habilidades de análise opostas, mas complementares, é exercício reque-
rido e sugerido para a compreensão das inovações algorítmicas em mídias 
digitais. Assim, por exemplo, pode-se dizer que a descoberta das distribui-
ções hierárquicas de redes milimetricamente calculadas contribui para 
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romper com o idealismo de uma comunicação horizontal na internet. To-
mam-se como referência os estudos de Barabási (2002), para quem “os 
hubs são o mais forte argumento contra a visão utópica de um ciberespaço 
igualitário” (p. 58). Os padrões de centralidade identificados pelo ajudam 
a explicar os clusters de líderes e seguidores, a criar métricas mais eficazes 
para interpretar o comportamento social de emulação, por exemplo. 

Lapidar o pensamento sobre a noção de centralidade das redes é assu-
mir que o digital impulsionou, na verdade, a legitimação e visibilidade de 
múltiplos centros (individuais e organizacionais), os quais situam-se em 
posições de destaque nas suas respectivas redes de comunicação. A me-
dida eigenvector centrality, por exemplo, é um indicador do quão influente 
é um nodo em determinado ecossistema. Seu grau cresce e ganha relevo 
quanto mais influentes são também os vizinhos desse nodo, atestando ma-
tematicamente o potencial escalar da rede. Mas a ideia é que este desenho 
algorítmico de redes seja enriquecido com os sentidos que nelas circulam, 
com a compreensão sobre os porquês da manutenção ou descontinuidade 
de padrões nelas existentes.

Num mesmo sentido, análises de redes exclusivamente baseadas em 
números de seguidores e números de curtidas são insuficientes para a 
compreensão dos tipos de engajamento existentes, ou mesmo os tipos 
de agência exercitados no decorrer das interações. Rogers (2020) chama 
a atenção para um novo ângulo de análise, delineando cinco métricas al-
ternativas que consideram o envolvimento dos nodos na rede, indo além 
do que ele denomina de “métricas de vaidade”. “Para cada uma das aná-
lises críticas há combinações de atores e linguagem, com relações entre 
eles, que são delineadas substancialmente, topologicamente e estilistica-
mente, e onde as particularidades são próprias a cada meio pesquisado” 
(ROGERS, 2019, p. 94). Em suma, propõe uma abordagem ideográfica que 
preencha as lacunas deixadas pelas métricas de mercado, pautadas por 
leituras quantitativas das redes.

É Rogers (2019) também quem recorda a condição eminentemente frá-
gil de análises confinadas a um ponto específico da linha do tempo, o que 
remete à segunda chave epistemológica destacada: nossas realidades es-
tão sempre em movimento.
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3. O tempo como variável fundamental da pesquisa em mídias digitais

Em contribuição prévia, Soares (2018) advoga por enquadramentos 
de pesquisa que observem o movimento da comunicação, considerando-
-se sua característica eminentemente processual. Claramente, os fluxos 
informacionais em constante mutação não são atributos exclusivos dos 
ambientes digitais, mas é nesse contexto da cultura algorítmica, confor-
me exposto acima, que se torna viável e relevante incorporar a perspectiva 
longitudinal nas pesquisas.

 Com relação a esse aspecto, vale resgatar a visão de Cooper (1976), cuja 
atualidade se impõe na constatação da volatilidade das redes e dos projetos 
algorítmicos das plataformas que as sustentam. A proposição de uma epis-
temologia do processo como base para o desenvolvimento da ação criativa 
abre espaço para a percepção da emergência contínua de novos elemen-
tos, minimizando o poder e estabilidade da ideia de estrutura. Colocando 
em confronto os princípios da linearidade e da contingência, e salientando 
o potencial heurístico do último, o autor defende que uma das chaves para 
a compreensão dos processos de ação humana está no propósito. Uma 
epistemologia fixada no linear “prossegue pela predefinição de propósito 
e estrutura do conhecido ao conhecido; o sistema cresce pela imposição de 
sua própria imagem ao ambiente. A estratégia característica do desenvol-
vimento linear é regulação.” (COOPER, 1976, p. 1000, grifos do autor). 

Já a visão de desenvolvimento contingente rejeita declarações de pro-
pósito e estrutura prévios, evidenciando que as trajetórias indeterminadas 
dos processos sociais são elas próprias fontes potenciais de crescimento 
e transformação. A evolução do social é multiforme, adquirindo caráter 
por meio de processos randômicos, sem intenção determinada a priori. O 
abandono da ideia de um propósito consciente pelos sujeitos é radical, na 
medida em que confronta as certezas de controle sobre pontos de chegada. 
Ao invés de minimizar o poder dos agentes, porém, admite a concepção 
de um “campo aberto”, capaz de revelar a natureza latente do mundo, ou 
seja, aquilo que sob uma epistemologia do controle está sempre invisível. 
A ideia é, efetivamente, a de abrir espaço para o “avanço criativo dos even-
tos”, para as “conexões aleatórias”, para a “ação não-estruturada” (COO-
PER, 1976, p. 1011).
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Dessa forma, os tempos de realização e de durabilidade das conexões 
nas redes digitais é indicador sem o qual as limitações de uma pesquisa 
tornam-se muito grandes, comprometendo a qualidade das conclusões. O 
longitudinal não é um componente extra, um mero acessório do projeto 
investigativo, mas sim uma variável determinante para a compreensão de 
padrões de comunicação digital. É algo que atravessa, enfim, a descoberta 
de sentidos que unem e separam os nós das redes, e como tais sentidos 
mantêm ou não sua coesão a ponto de perpetuarem sua história. 

O tempo é indicador quantitativo. Podemos mensurar sua existência 
em termos de dias, meses, anos, mas também, por exemplo, na perspectiva 
dos segundos necessários à viralização de mensagens através de ecossiste-
mas de redes. Porém, a intensidade com que se desdobram a gênese e o de-
senvolvimento ulterior de redes é verificada a partir de sistematizações que 
versam sobre a qualidade de suas conexões. Entender esses ecossistemas 
como conjuntos de agentes interrelacionados é o objetivo da terceira chave 
epistemológica aqui escolhida como base de reflexão: a chave cibernética.

4. Plataformas digitais e agência em rede como sistemas cibernéticos

A cibernética é, antes de tudo uma ramificação teórica das ciências na-
turais que delineia princípios elementares da teoria sistêmica para as ci-
ências sociais, dando forma a um repertório metodológico unificador, que 
procura extrair de sistemas humanos e não-humanos padrões isomórficos 
de comportamento (ASHBY, 1956). 

Um dos conceitos fundamentais que norteia a análise desses sistemas 
é o da diferença. A diferença é o marcador que permite a observação de 
mudança de padrões, a identificação da emergência de um colapso no sis-
tema, com vistas a coibi-lo e tornar constante a homeostase. Talvez essa 
dinâmica de controle subjacente à proposta teórica tenha sido injusta-
mente atacada por uma suposta presunção de seu uso para domínio e ma-
nipulação sociais, mas é preciso lembrar que se trata, antes de tudo, de 
um trabalho preocupado com a aplicação prática das teorias, no sentido de 
aperfeiçoar os processos de comunicação social.

A circulação de dados ocorrida nas plataformas digitais acima referen-
ciadas é um objeto perfeito para análise cibernética, uma vez que os dados 
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podem ser observados e mensurados como quantidades de energia que, a 
depender de suas dinâmicas de manifestação, potencializam desde a en-
tropia do sistema (e seu desaparecimento, portanto) até seu crescimento 
homeostático. A ideia é sintetizada por Wiener do seguinte modo:

conforme aumenta a entropia, o universo e todos os sistemas fechados 
do universo, tendem naturalmente a se deteriorar e a perder a nitidez, 
a passar de um estado de mínima a outro de máxima probabilidade; de 
um estado de organização e diferenciação, em que existem formas e dis-
tinções, a um estado de caos e mesmice (...) todavia, enquanto o univer-
so como um todo (...) tende a deteriorar-se, existem enclaves locais cuja 
direção parece ser o oposto à do universo em geral e nos quais há uma 
tendência limitada e temporária ao incremento da organização. A vida 
encontra seu habitat em alguns desses enclaves. (WIENER, 1954, p. 14).

Acredita-se, portanto, que a cibernética tem muito para oferecer à dis-
cussão sobre riscos e oportunidades da algoritmização da vida, porque uma 
das diretrizes de seus experimentos foi a possibilidade de troca energéti-
ca-informacional entre humanos e máquinas. Os programas que regem as 
plataformas parecem obedecer, em grande medida, à lógica dos aparatos 
cibernéticos, que tem como tônica um processamento circular e equilibra-
do de inputs e outputs em um circuito fechado. Os projetos cibernéticos e 
algorítmicos têm em comum, ainda, o fato de assumirem uma função ou 
estrutura específica com base em acontecimentos passados, mas também 
de “atuar propositivamente, fazendo isso com um melhoramento contínuo 
da performance com base na experiência passada” (WIENER, 1985, p XII).

Mas a grande vantagem dessa chave epistemológica é que, além de per-
mitir a análise desse filtro estrutural da ação que são as plataformas digi-
tais, os sistemas cibernéticos também são úteis para analisar os próprios 
tipos de agenciamento realizados a partir das plataformas. Quando torna 
análogos os esforços de domínio da entropia pela realimentação informa-
cional em indivíduos e máquinas, Wiener (1954) oferece uma demarcação 
útil para balizarmos nossas análises sobre as inevitáveis relações que têm 
sido estabelecidas entre humanos e não humanos. 

5. Nota conclusiva

Nesta breve reflexão, eminentemente filosófica, procurou-se avaliar 
como os processos disruptivos associados à crescente inserção das mídias 
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digitais na vida social interfere nas práticas de pesquisa da comunicação. 
Em síntese, pode-se dizer que a emergência de uma nova ontologia – situa-
da entre o território físico das instituições tradicionais e os territórios digi-
tais das plataformas – convoca um debate sobre uma nova epistemologia. 
Afinal, a emergência do onlife exige uma teoria do conhecimento cercada 
de instrumental analítico capaz de desvelar as redes complexas de agen-
ciamento de indivíduos e máquinas.

Logo, primeiramente desenhou-se o cenário cultural das plataformas 
e de seus algoritmos, o divisor de águas que salienta o papel da tecnologia 
e das mídias digitais como parte indissociável da comunicação social. As-
sim, entender o comportamento desses circuitos cibernéticos informacio-
nais é um primeiro nível de construção epistemológica para a ciência de 
dados. O eixo central que regula esse comportamento parece variar com a 
capacidade de agência no interior das redes. Num segundo nível, os enqua-
dramentos de pesquisa no território digital foram ressignificados a partir 
de três chaves fundamentais: integração de abordagens e métodos de di-
ferentes ramificações da ciência, temporalidade e cibernética. Espera-se, 
com essa sugestão, contribuir para o refinamento de teorias e métodos que 
ascendem com a chamada virada computacional nas ciências sociais, en-
tendendo que esse é um trabalho de inteligência coletiva, transdisciplinar.
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Por uma epistemologia orientada à 
complexidade: notas sobre a pesquisa no 

campo da Comunicação

Como já detalhei em textos anteriores (SANTOS, 2018; SANTOS, 2019) o 
vínculo epistemológico entre o campo da Comunicação e as Humanidades 
e Ciências Sociais formatou um modo de operação científico fortemente 
focado nas atividades da descrição e da interpretação.

Uso aqui o termo interpretação não num sentido mais geral, em que a 
partir de um conjunto de dados tentamos identificar, por exemplo, padrões 
ou correlações, mas sim como um tipo de abordagem onde o pesquisador, 
baseado nos traços específicos da sua formação, crenças pessoais e expe-
riências anteriores, tomará este conjunto particular como uma espécie 
de chave a ser usada para decifrar e explicar o fenômeno para o qual está 
olhando.

Para entender melhor as consequências disso tomemos, apenas de for-
ma exploratória, o caso de um antropólogo que vai estudar uma cultura 
diferente da sua, esteja ela num território distante, na internet ou geogra-
ficamente bem próxima, como uma tribo urbana que existe na mesma ci-
dade onde reside. 

Nesta situação, se o propósito é conhecer aquela cultura, o pesquisador 
com certeza dedicará um bom tempo observando e registrando o maior 
número de detalhes possível; o que se constituirá no material de pesquisa 
que vai utilizar para buscar a lógica interna, que estrutura e dá sentido às 
interações, significados e crenças que os indivíduos daquele mundo parti-
cular compartilham. Posteriormente, numa publicação, usará este conjun-
to empírico coletado para descrever minuciosamente tudo que encontrou.

Um dos desafios do antropólogo será então obviamente utilizar sua 
formação, treinamento, experiências anteriores e tudo mais que puder ar-

Márcio Carneiro dos Santos

doi: http://dx.doi.org/10.29327/539846.1-3

http://dx.doi.org/10.29327/539846.1-3


Comunicação & Sistemas de Informação Volume I - 57

regimentar para concluir seu estudo, entretanto, observando um detalhe: 
todo este ferramental particular não valerá como chave de interpretação 
para compreender a lógica interna daquele mundo ou daquela cultura, 
simplesmente porque, se valesse, a alteridade intrínseca daquele mundo 
particular ou não existiria (pondo em dúvida a necessidade de estuda-lo) 
ou estaria tão contaminada pela presença ou interferência do pesquisador 
que este simplesmente faria o papel histórico tão frequente do coloniza-
dor, do invasor ou do incauto, que de forma atabalhoada, contribui para 
desfigurar e, em alguns casos, até destruir aquilo que encontra. 

O exemplo do antropólogo nos ajuda a compreender os riscos, em ter-
mos científicos, de extrapolar determinados limites. Já ouvi muitos pes-
quisadores da Comunicação alegarem que não existe objetividade com-
pleta entre o que observa e o que é observado. Esta é uma afirmação que 
remete a uma questão filosófica que extrapolaria o escopo deste texto, mas 
com a qual, em tese, concordo.

Contudo, e aí me valho dos números, uma coisa é dizer que determi-
nada característica não existe numa concentração de pureza total ou de 
100% por cento. Outra completamente diferente é usar isso como uma es-
pécie de liberdade poética para não se preocupar com o quanto de subjeti-
vidade vai se imprimir a um estudo, que se propõe científico.

O mais paradoxal é que, pesquisadores da Comunicação, com este tipo 
de pensamento, normalmente usam como referência a Antropologia e 
seus métodos para, por exemplo, desenvolver detalhadas descrições sobre 
os objetos observados. Entretanto, alguns se esquecem do limite que ao 
antropólogo foi ensinado: o de não transformar o outro em um reflexo da 
sua própria imagem (o que sempre é mais simples) e, ao invés disso, exer-
citar a humildade e o desprendimento de abrir mão das suas próprias ver-
dades e crenças (o que poderíamos chamar também de zona de conforto), 
para aprender, e daí apreender, outra lógica, outra forma de olhar o mundo 
ou de existir nele; aquela intrínseca ao seu objeto de estudo, muitas vezes, 
não tão disponível ou fácil de desvelar-se.

Há uns seis ou sete anos atrás, estava na sessão de apresentações de 
um grupo, num dos principais eventos acadêmicos do país. Aguardando 
minha vez, assisti à exposição de uma doutoranda da área que, a partir de 
uma amostra com cerca de 10 (dez) tweets publicados por um veículo de 
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mídia, elencou um conjunto de conclusões e achados, utilizando análise 
de discurso, sobre as intenções e motivações dos jornalistas e do próprio 
veículo ao publicarem os posts. 

Perguntei a ela se ao conversar com os jornalistas ou responsáveis por 
aquela redação ela tinha encontrado evidências ou relatos que corroboras-
sem as conclusões a que tinha chegado. Ela me disse então, calmamente, 
que não tinha ido à redação e que seu trabalho baseava-se na análise dos 
textos coletados a partir dos tweets (10). 

Ressalto que a discussão que proponho aqui não se refere, por exemplo, 
à opção por uma abordagem qualitativa ou quantitativa. No caso relatado 
acima, um procedimento qualitativo adicional, que seria a entrevista com 
os responsáveis pela redação, traria um salutar movimento de triangula-
ção, importante para validar as impressões pessoais do pesquisador, até ali 
baseadas apenas nos textos e na sua própria capacidade de interpretá-los. 

O mais grave é que a etapa que sugeri não deixou de ser feita por pregui-
ça ou falta de vontade de quem conduzia a pesquisa, mas porque, baseada 
na formação que recebeu, a pesquisadora convenceu-se de que os textos, 
observados através da análise do discurso, eram suficientes para explicar 
tudo que tinha acontecido.

Naquele dia comecei a observar o quão comum era, entre os trabalhos 
da Comunicação, o uso da interpretação pessoal, de maior ou menor pro-
fundidade, como instrumento básico do fazer científico, bem como a enor-
me quantidade de ensaios, críticas, estudos de caso, divagações e textos 
opinativos, travestidos de artigos científicos, apresentados nos eventos 
acadêmicos nacionais.

Explico aqui, em separado, a razão de ter listado os estudos de caso no 
parágrafo anterior. Tal modalidade, plenamente válida, presente em qual-
quer manual de metodologia científica, na Comunicação, parece se com-
portar como um vírus que sofreu uma mutação. Ao mesmo tempo em que 
responde por ampla parcela do que é publicado, também se distanciou de 
sua característica principal de estudo exploratório que antecede ou ma-
peia situações específicas dentro de iniciativas maiores de investigação, 
para se tornar uma forma mais rápida e menos comprometida de fazer 
pesquisa, e pior, guiada basicamente pela vontade do autor que gosta de 
assunto A ou B e, por isso, escolhe escrever sobre ele, como um cronista 
dominical.



Comunicação & Sistemas de Informação Volume I - 59

Feitos os ajustes regulamentares e a costura de autores mais conheci-
dos está feita a pesquisa, às vezes até sem coleta de dados e apenas com as 
considerações pessoais do proponente, baseadas na sua capacidade trei-
nada e apurada de interpretar o mundo e convertê-lo à própria imagem e 
semelhança. 

Como a construção narrativa é uma habilidade forte entre os que es-
tão nesse ramo, produzem-se peças de grande beleza, algumas tão perfei-
tas que quase nos fazem esquecer que aquilo deveria ser um conjunto de 
achados científicos ou proposições teóricas novas que fizessem efetiva-
mente avançar o campo de conhecimento ao qual estão vinculados. Nem 
sempre isso acontece.

A consequência natural deste tipo de empreendimento orientado mais 
ao próprio umbigo do que a fazer avançar o estado da arte do campo é a 
simplificação das relações de correlação e até causalidade, criando um 
conjunto de resultados ou achados de baixo valor científico.

São comuns as amostras pouco significativas ou com baixo potencial 
para inferências transformarem-se em provas cabais de que a verdade so-
bre aquela questão ou caso em estudo foi desvendada. Conclusões de ca-
ráter generalista extrapolam os limites do razoável, mesmo em situações 
onde o desenho metodológico não contemplou uma abordagem probabi-
lística. Dá-se ao caso, específico e limitado, a condição de universo geral, 
valorizando as conclusões além do que poderiam ir.

Ainda na linha da simplificação extrema há o erro comum de avaliar 
questões que são multifacetadas, sobre as quais vários fatores interferem, 
apenas por um deles. É o caso dos adeptos das diversas linhagens teóricas 
que operam seguindo um modo monocrático de aproximação, como se ve-
tores culturais, econômicos, tecnológicos, históricos, materiais e, às vezes 
até, simplesmente randômicos, não pudessem impactar determinado ob-
jeto de pesquisa que, muitas vezes, não pode ter sua complexidade redu-
zida e explicada pela análise reducionista de apenas uma dessas forças.

Um terceiro problema comum é a alegação, pouco fundamentada, de 
que, pelo campo da Comunicação tratar do fenômeno humano, inerente-
mente subjetivo e complexo, não pode operar seguindo determinados pa-
drões associados ao fazer científico, amplamente aceitos, por quase todas 
as outras grandes áreas do conhecimento. 
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Tal situação é uma espécie de variante do direito adquirido às liberda-
des poéticas ao qual já me referi antes, como se os mercados, os movimen-
tos da bolsa, a dinâmica do trânsito, as mudanças climáticas, os ecossiste-
mas biológicos e tantos outros tópicos de pesquisa também não lidassem 
com a complexidade e com a interferência do fator humano em todos esses 
sistemas.

Observe-se aqui que a complexidade desconsiderada na questão da 
simplificação extrema, neste terceiro problema, ganha utilidade para jus-
tificar um eventual distanciamento dos números, das amostras probabi-
lísticas, dos dados empíricos em geral, do desenho metodológico mais pre-
ciso, da divulgação ampla dos dados primários com os quais se trabalhou, 
inviabilizando o teste para replicar os resultados pelos pares; tudo isso 
empacotado na alegação genérica de ser contra um certo positivismo, no-
civo à aproximação mais aprofundada em direção aos meandros humanos, 
só perscrutáveis por outra alma treinada na interpretação, semelhante e 
aberta a compreender.

Por fim, um problema relacionado a esta forma de atuação, vamos dizer 
assim, descuidada, é que ela parece ter um caráter hereditário, não no sen-
tido explícito da transmissão genética, mas através dos processos de for-
mação de pesquisadores da área, nos quais o modo padrão de abordagem 
descritivo-interpretativa, baseado inclusive na Antropologia, é replicado 
em escala e sem muitas considerações críticas, outro paradoxo interno. 

Por décadas tudo isso nunca foi um problema. As pesquisas, artigos, 
livros e apresentações de trabalho baseadas nesta tradição, por seu cará-
ter “mainstream”, sempre tiveram vida longa e próspera nesse ambiente 
protegido e especial, onde todos sabem o que tem que fazer e como devem 
fazer. Quem não sabe aprende, reforça o paradigma e continua tudo bem.

Entretanto, o passar do tempo e o complexo conjunto de transforma-
ções no ecossistema comunicacional contemporâneo, oriundo das carac-
terísticas específicas do ambiente digital, começaram a expor algumas ru-
gas nesta forma de conduzir as coisas.

Como decifrar ou prever os movimentos frenéticos no ambiente sim-
bólico das plataformas de mídias sociais? Que teorias ou ferramentas uti-
lizar para, não digo nem explicar, mas pelo menos registrar fenômenos tão 
complexos, variados, criados por volumosa produção de informação e em 
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velocidade estonteante, como as fake news, por exemplo? Será o destino dos 
pesquisadores da área encarnar a metáfora utilizada por McLuhan sobre 
aquele que dirige o carro com os olhos no retrovisor? 

O cenário onde tais fenômenos ocorrem é caracterizado por processos 
que têm como características a velocidade, a variedade e o volume das 
informações produzidas (GONÁLEZ-BAILÓN, 2013; LEWIS, WESTLUND, 
2015; LIMA Jr., 2012; MAHRT, SCHARKOW, 2013). Tal fato inviabiliza de-
terminadas abordagens que pouco podem contribuir para a sua com-
preensão, simplesmente porque não conseguem sequer identifica-los, 
registrá-los e, muito menos, buscar neles semelhanças ou divergências 
para classifica-los (SANTOS, 2019, p. 147) .

O ambiente digital e toda a gama de transformações já devidamen-
te apontadas por vários estudos teóricos importantes de dentro e fora 
do campo em questão, como em Castells (1999), Chwe (2000), Feenberg 
(2002), Lemos (2002), Santaella (2003), Vilches (2003) entre outros, já são 
relativamente antigos e consolidados o suficiente para que se entenda 
que a fronteira a expandir, o estado da arte que se deseja, não está mais 
na pesquisa constatatória, repetitiva e baseada numa espécie de análise 
combinatória dos elementos disponíveis, que muda apenas a configuração 
ou embalagem dos mesmos, já amplamente conhecidos. Pior ainda: reno-
meando coisas anteriores apenas para dar a elas ares de novidade, numa 
espécie de corrida à lua onde a finalidade principal não é o avanço científi-
co e sim a pretensão de deixar seu nome para a posteridade, mesmo tendo 
apenas rebatizado e maquiado o que já existia. 

Poderia exemplificar essa tendência aplicando-a agora mesmo e crian-
do o termo retag para denominar tal prática de caráter cientificamente du-
vidoso. 

Quando o mais do mesmo começa a incomodar, uma variante é também 
apropriar-se de conceitos bastante sólidos de outras áreas e dar a eles o 
tal tratamento interpretativo-criativo a que me refiro, sem se preocupar 
em entender de forma correta o significado e relações que tais constructos 
trazem originalmente dessas áreas; como já se observou com o conceito 
de transmídia, bem como os mais recentes focos de atenção ascendentes: 
complexidade, pesquisa aplicada e algoritmos. 

Que consequências advêm destas práticas? Faltam teorias, hipóteses, 
conhecimento novo acumulado que explique as dinâmicas contemporâ-
neas do ambiente digital. 
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Ferramentas que poderiam ser úteis como a análise de redes sociais 
(ARS) e a modelagem baseada em agentes (MBA) são ainda pouco utili-
zadas, como a primeira, e praticamente desconhecidas, como a segunda, 
apesar de serem indicadas para situações de complexidade e operadas a 
partir da metáfora das redes. 

Ressalto a centralidade e a importância de olhar e pensar sobre uma 
sociedade, uma economia e sobre o próprio desenvolvimento tecnológico 
através dessa metáfora, para a compreensão de fenômenos do ecossistema 
informacional da internet. 

Por questões óbvias, tal direção não estava disponível para muitos te-
óricos que tinham o ambiente analógico como referência. A teoria das re-
des e as possibilidades inerentes a ela já existiam há um bom tempo na 
matemática, mas simplesmente não estavam no radar dos que estudaram, 
dentro da comunicação, por exemplo, os veículos de massa. 

Nenhum problema nisso. Contudo, este fato gera também a necessida-
de premente de um esforço de revisão das bases teóricas sobre as quais os 
pesquisadores atuais operam, excetuando talvez os historiadores da mí-
dia, que ainda têm nessas ferramentas um conjunto válido e operacional 
de constructos e modelos.

O fato é que há muito que fazer e o descompasso, entre o que se apre-
senta no mundo real dos ambientes profissionais que envolvem as ques-
tões da comunicação e o que se faz na pesquisa científica do campo, não 
deveria ser agravado pelo negacionismo em admitir que operamos num 
ambiente de difícil apreensão, em mudança acelerada, e que, por isso, pre-
cisamos nos atualizar ou pelo menos nos abrir para novas perspectivas 
epistemológicas diante do quadro que enfrentamos.

Foram os jornalistas investigativos e os profissionais no ambiente orga-
nizacional que primeiro tiveram que lidar com esse tipo de problemas. 
Os dados dos portais públicos de transparência e as histórias que podiam 
conter escondidas atrás dos números; as métricas dos indicadores rela-
cionados à presença nas plataformas de mídias sociais; as informações 
trazidas pelas ferramentas de monitoramento; a enxurrada de dados das 
soluções de analytics; tudo isso trouxe ao campo não apenas um conjunto 
novo de problemas, mas uma espécie de reação em cadeia que começou 
a impactar também a necessidade de novas habilidades desses profis-
sionais, diferentes formas de abordagem, a busca por novos modelos de 
negócio e, por que não também, a revisão e readequação teórica e episte-
mológica de um saber que tinha sido construído num mundo analógico, 
bem diferente do atual (SANTOS, 2019, p. 147).
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 Khun (2009) já descreveu detalhadamente o cenário onde um determi-
nado paradigma científico precisa ser renovado quando seu ferramental te-
órico torna-se incapaz de dar respostas válidas a um contexto normalmente 
novo ou transformado. No campo da Comunicação o ambiente digital e sua 
ontologia própria parecem ter sido os gatilhos para que tal processo.

 Em Santos (2019) está listado um conjunto de medidas possíveis que 
são deixadas como uma colaboração, no sentido de lidar com a necessida-
de de, não substituir, mas com certeza reconfigurar o paradigma científico 
atual da nossa área. São elas: ampliação epistêmica; extensão metodológi-
ca; interdisciplinaridade; revisão teórica; diversificação de habilidades e 
atualização nos programas de formação de profissionais e pesquisadores. 

 De forma simples significaria a percepção e provavelmente o inicio de 
um caminho em que a complexidade é percebida como elemento central 
em muitos dos objetos de pesquisa que ora temos que enfrentar no ecos-
sistema informacional digital. Um desafio que só pode ser encarado com o 
aprendizado de novas ferramentas, a conexão com áreas e abordagens até 
então estranhas ao nosso cotidiano e a certeza de que não podemos trans-
formar o mundo no que achamos que ele deveria ser, apenas para tornar 
nossa vida de pesquisadores mais fácil ou confortável.

 Entenda-se aqui que minhas alegações não tem o sentido de invalidar 
ou desconhecer todo o trabalho teórico feito por gerações de pesquisado-
res nacionais que praticamente criaram e desenvolveram do zero um sa-
ber nacional voltado aos estudos da Comunicação. Pelo contrário, cada um, 
ao seu tempo, efetivamente contribuiu de forma valorosa para a expansão 
da fronteira do conhecimento no campo.

 Os clássicos, amplamente citados e utilizados, continuam com seu va-
lor intocável. A questão a ser tratada aqui é outra. Não há dúvida que os 
que vieram antes de nós fizeram o seu trabalho. Cabe aqui perguntar é se, 
hoje, como pesquisadores que se propõem a desenvolver uma ciência da 
Comunicação, estamos fazendo o nosso.
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Seção II
Dimensões teóricas e 

metodológicas
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As contribuições teórico-conceituais em 
Sistemas de Informação

Introdução

Sistemas de informação consiste no estudo de redes complementares 
de hardware e software, que pessoas e organizações usam para coletar, 
filtrar, processar, criar e distribuir dados. Pode-se dizer que uma das fun-
ções dos sistemas de informação é coletar dados e transformá-los em in-
formação, e após em conhecimento organizacional. Conforme a tecnologia 
se desenvolveu, essa função evoluiu para a espinha dorsal da organização. 
Dentro da grande área da ciência da computação, sistemas de informação 
endereça todas as metodologias de gestão de processos nas organizações.

Devido à natureza dos sistemas de informação, espera-se que a maioria 
da pesquisa científica e aplicada, seja focada na resolução de problemas 
específicos advindos de necessidades do mundo real, como por exemplo, 
na agricultura e na indústria de alimentos, transporte, engenharia civil e 
sustentabilidade, previsão do tempo e questões climáticas. Os problemas 
do mundo real geralmente são complexos, e requerem pesquisa interdisci-
plinar ou transdisciplinar (THORÉN, 2015) (MAKI, 2016) (O’ROURKE et al., 
2016). No entanto, tentativas de promover a pesquisa interdisciplinar nas 
universidades e de preparar estudantes universitários para a realização 
de pesquisas interdisciplinares, muitas vezes, não levam aos resultados 
desejados. 

Na filosofia da ciência, a pesquisa interdisciplinar é estudada, mas com 
algumas exceções, quase nenhuma pesquisa filosófica foi conduzida sobre 
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por que a pesquisa interdisciplinar é tão difícil (MACLEOD, 2016). O mes-
mo se aplica à pesquisa educacional, em que os estudos conceituais e a 
pesquisa empírica são conduzidos em programas de ensino superior, que 
preparam os alunos em abordagens interdisciplinares (ou transdiscipli-
nares). Nesses estudos, muito pouca atenção é dada às dificuldades cogni-
tivas e epistemológicas encontradas pelos pesquisadores, em particular, 
no que diz respeito à questão de saber se a capacidade de fazer pesquisas 
interdisciplinares requer uma compreensão específica da ciência e habili-
dades cognitivas relacionadas.

Portanto, primeiramente, discutimos o descaso com as dificuldades 
cognitivas e epistemológicas na realização de pesquisas interdisciplina-
res a partir da formação na área de sistemas de informação, que deve ao 
menos em parte, às crenças filosóficas sobre a ciência que ainda norteiam 
a formação superior de pesquisadores e profissionais dessa área. Abordar 
essa afirmação requer explicar por que a pesquisa interdisciplinar é difícil 
e mostrar que as dificuldades epistemológicas e cognitivas têm a ver com 
pressupostos filosóficos sobre a ciência, em relação a temas tradicionais 
como o reducionismo, a unidade da ciência, a epistemologia como evidên-
cia para a crença verdadeira justificada, e a distinção entre o contexto da 
descoberta e o contexto da justificação. Para lidar com as dificuldades epis-
temológicas e cognitivas, deve-se buscar alternativas a esses pressupostos 
que sejam mais adequadas ao entendimento da pesquisa interdisciplinar.

O paradigma em sistemas de informação também torna possível recon-
siderar pressupostos associados à educação em pesquisa interdisciplinar, 
que será fundamentada e ilustrada pela proposição de interpretações en-
riquecidas de alguns conceitos relevantes, tais como perspectivas discipli-
nares, habilidades cognitivas de ordem superior e estruturas conceituais.

Portanto, objetiva-se neste capítulo, o desenvolvimento de uma estru-
tura conceitual que permite o estudo detalhado das práticas de pesquisa 
interdisciplinar - particularmente no contexto de resolução de problemas 
do mundo real, considerando as tarefas epistêmicas e cognitivas, os de-
safios como um aspecto inerente a essas práticas, e também para indicar 
direções de como os docentes da área podem contribuir para a formação 
acadêmica nessas práticas.
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Visão de mundo a partir das pesquisas em Sistemas de Informação

A ciência não é apenas um corpo de conhecimento, mas também uma 
forma de conhecimento. Uma base importante para a aprendizagem de ci-
ências é a compreensão dos alunos sobre a natureza e a estrutura do co-
nhecimento científico e o processo pelo qual ele é desenvolvido. Propõe-se 
a compreensão da natureza e estrutura do conhecimento científico e do 
processo pelo qual ele é desenvolvido como um fim digno em si mesmo. 
Além disso, evidências de pesquisas emergentes sugerem que a compre-
ensão dos alunos de explicações científicas do mundo natural e sua capaci-
dade de se envolver com sucesso em investigações científicas são avança-
das, quando eles entendem como o conhecimento científico é construído. 

As principais questões da sociedade, como o desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia e um ambiente sustentável, a melhoria da saúde e 
a minimização dos efeitos das mudanças climáticas, exigem um esforço 
coletivo de diferentes disciplinas. Na verdade, as fronteiras entre as dife-
rentes disciplinas estão sendo cada vez mais eliminadas. As respostas da 
sociedade aos principais desafios sociais devem ser informadas por uma 
melhor compreensão das percepções humanas, e dos impactos econômi-
cos e sociais dos processos físicos e biológicos para promover o bem-estar 
social. Uma compreensão abrangente dos principais desafios sociais re-
quer a colaboração de cientistas físicos, cientistas sociais, acadêmicos de 
humanidades e engenheiros, e será altamente interdisciplinar.

A pesquisa interdisciplinar é promovida, realizada, administrada, orga-
nizada e ensinada, no sentido de que esses aspectos sejam estudados em 
domínios acadêmicos que vão desde estudos de política científica, estudos 
de governança, estudos de ciência, tecnologia e sociedade (CTS), educa-
ção científica, ciências cognitivas, filosofia da ciência e da epistemologia 
social. As mudanças na sociedade exigem que a universidade desenvolva 
abordagens cada vez mais interdisciplinares, o que também deve se refle-
tir na formação universitária. 

Um dos objetivos dos estudos em interdisciplinaridade é uma definição 
correta de pesquisa interdisciplinar. Uma definição de consenso elaborada 
na década de 1990 é que interdisciplinaridade consiste em um processo 
de responder a uma pergunta, resolver um problema ou abordar um tó-
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pico que é muito amplo ou complexo para ser tratado de forma adequada 
por uma única disciplina ou profissão. Portanto, a pesquisa interdiscipli-
nar baseia-se em perspectivas disciplinares e integra seus insights em 
uma perspectiva mais abrangente (NEWELL, 2013). As definições podem 
diferir com relação a aspectos como definição do problema, nível de inte-
gração e os elementos integrados, por exemplo, não apenas leis e teorias, 
mas também conceitos, estruturas teóricas, metodologias, procedimentos, 
instrumentos e dados (ABOELELA et al. 2007; HUUTONIEMI et al. 2010). A 
maioria dos autores concorda que a complexidade de um problema (seja 
um problema dentro da ciência ou um problema do mundo real) é a razão 
pela qual a pesquisa interdisciplinar é necessária (NEWELL 2013).

Já a transdisciplinaridade é considerada como uma forma superior de 
interdisciplinaridade no sentido de tratar de problemas mais complexos, 
tais como problemas para os quais são desenvolvidas soluções tecnológi-
cas, que também precisam levar em consideração aspectos sociais, econô-
micos, éticos e de outras humanidades, que geralmente requerem ir além 
dos limites das disciplinas acadêmicas (BERGMANN, 2012). Assim, trans-
disciplinaridade é um estágio superior da interação disciplinar. Envolve 
uma estrutura abrangente que organiza o conhecimento de uma nova ma-
neira e é baseada na cooperação entre vários setores da sociedade e vá-
rias partes interessadas para abordar questões complexas em torno de um 
novo discurso (ANEAS, 2015). 

Porém, muitos estudos enfocam os obstáculos organizacionais e insti-
tucionais à pesquisa interdisciplinar, ao invés dos obstáculos cognitivos e 
epistemológicos (TURNER et al., 2015) (NEWELL, 2013). No entanto, cen-
tral para a maioria das definições de pesquisa interdisciplinar e transdis-
ciplinar, que visa dar uma direção à sua organização, é a integração do co-
nhecimento (ou mais amplamente, recursos epistêmicos). Essa integração 
é provavelmente a parte mais difícil para os pesquisadores formados em 
computação e requer habilidades ou conhecimentos específicos.

Do problema do conhecimento científico na Computação

Dodig-Crnkovic (2002) menciona que os departamentos de informáti-
ca, sob pressões externas, subestimaram os aspectos de “ciência” da área 
do conhecimento em favor do “computador”, que é uma ferramenta e não 



Comunicação & Sistemas de Informação Volume I - 73

uma ciência; isso implica que, por exemplo, os cirurgiões chamam a ci-
rurgia de “ciência da faca”, ou que algumas engenharias sejam chamadas 
de “engenharia de automóveis”, “engenharia de trens”, ou melhor, “enge-
nharia de motores de automóveis”. Esta abordagem foca os computadores 
como uma ferramenta, ao invés da apreciação de aspectos teóricos e ele-
mentos abstratos da ciência da computação, como matemática e lógica, e 
mina seus elementos de engenharia como uma parte necessária, particu-
larmente, em engenharia de software (DODIG-CRNKOVIC, 2002). 

Da mesma forma, na década de 1970, Newell e Simon (1976) afirmaram 
que “ciência da computação é uma disciplina empírica. Teríamos chama-
do de ciência experimental, mas, como astronomia, economia e geologia, 
algumas de suas formas únicas de observação e experiência não se encai-
xam em um estereótipo estreito do método experimental”. Dodig-Crnkovic 
(2002) também se referem aos três conceitos fundamentais recorrentes da 
computação, que são (a) modelos conceituais e formais, (b) níveis de abs-
tração, e (c) eficiência.

Então, o que é computação? Como podemos defini-la? Responder a es-
sas questões não é tão fácil quanto parece à primeira vista (SNYDER et al., 
1994). Observamos essa confusão entre os candidatos interessados em 
computação, pois não sabem qual área de computação devem escolher, 
porque a diferença não é clara. No entanto, com relação ao estudo de gra-
duação em computação, há um consenso entre a maioria dos acadêmicos 
sobre as diferenças e semelhanças entre os diferentes setores da compu-
tação (TOPI et al., 2010).

Essa falta de entendimento ocorre porque a computação é um amplo 
campo, que se conecta e se baseia em muitas disciplinas, incluindo mate-
mática, engenharia elétrica, psicologia, estatística, belas artes, linguística, 
física e ciências da vida. A computação começou como ciência, se transfor-
mou em engenharia por 30 anos enquanto desenvolvia tecnologia, e en-
tão entrou em um renascimento da ciência há cerca de 20 anos. Embora 
a computação tenha subcampos que demonstram os ideais da ciência, a 
computação como um todo só recentemente começou a abraçar esses ide-
ais. Alguns novos subcampos, como ciência de rede, ciência social de rede, 
ciência do design e ciência da web, ainda estão lutando para estabelecer 
sua credibilidade como ciências (DENNING, 2013).
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Discutimos os métodos e metodologia de pesquisa no contexto das ciên-
cias e humanidades. Mas como isso se aplica à computação? Milner (1986), 
em uma palestra inaugural do Laboratório de Fundamentos da Ciência da 
Computação da Universidade de Edimburgo, deu respostas a uma questão 
que parece ainda válida para muitas pessoas, após cerca de 30 anos de sua 
palestra (“Is Computing an Experimental Science?”). Na verdade, há ainda 
uma questão mais rudimentar: a computação é uma ciência? Ou ainda: A 
ciência da computação é uma ciência? 

Para a maioria dos pesquisadores, as respostas para essas perguntas 
são um simples “sim!”, no entanto, essa resposta é mais complexa do que 
parece. Embora dizer que computação é uma ciência pareça ser um axio-
ma, para alguns estudiosos não é. A National Academy of Science3 elabo-
rou sobre este assunto em 1992, documentos que referem-se aos aspectos 
científicos e de engenharia da computação, relacionando a computação a 
duas vertentes. A primeira está relacionada aos modelos matemáticos e de 
engenharia, com base na teoria e abstração, enquanto relaciona a segun-
da à aplicação prática, baseada na abstração e design (HARTMANIS e LIN, 
1992). Eles também comparam o objeto de estudo em ciência da compu-
tação com outros ramos da ciência. Por exemplo, se o objeto de pesquisa 
em física é o átomo, ou em biologia é a célula, então foco na informação, 
nas formas de apresentar a informação e nas máquinas e sistemas que 
executam essas tarefas são os objetos de estudo na ciência da computação 
(HARTMANIS e LIN, 1992). Independentemente do avanço significativo na 
computação, não importando se os computadores estão se tornando um 
player central em quase todos os aspectos da vida no novo milênio, alguns 
cientistas ainda acreditam que a ciência da computação é uma disciplina 
imatura. 

Johnson (2006) discute as questões do avanço da tecnologia da com-
putação e da pesquisa acadêmica. Em sua perspectiva, embora o uso de 
hermenêutica na análise de requisitos e modelos matemáticos para espe-
cificar e verificar sistemas complexos, por exemplo, tenha sido benéfico 
para a pesquisa de computação, a falta de qualquer estrutura de pesquisa 
acordada reflete a força e vitalidade da ciência da computação. Como re-

3 https://www.nap.edu/catalog/1864/responsible-science-ensuring-the-integrity-of-the-research-process-
-volume
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sultado, estimula os pesquisadores da computação a contemplar os vários 
aspectos dos métodos de pesquisa que adotam e a incorporá-los critica-
mente em suas próprias pesquisas. 

Como resultado, a pesquisa em computação pode ser de natureza te-
órica ou experimental ou uma combinação deles; ela aprecia diferentes 
visões paradigmáticas e utiliza as ferramentas e abordagens mais adequa-
das de métodos quantitativos e qualitativos. 

A pesquisa em computação é experimental ou teórica?

Saunders et al. (2007) endereça essa discussão comparando a pesquisa 
com uma cebola, onde embora essas múltiplas camadas sobrepostas pos-
sam parecer complicadas, elas são muito úteis na discussão e no desenho 
da metodologia de pesquisa. Particularmente, em ciência da computa-
ção, entender se a pesquisa em questão é teórica (às vezes é chamada de 
pesquisa básica) ou experimental, é uma questão chave que afeta signi-
ficativamente a sua metodologia. Milner (1986) mostrou claramente que 
preferia ter uma convergência entre teoria e experimento, criando uma 
analogia com exemplos de físicos e químicos que melhoraram e refinaram 
suas teorias por meio de experimentos, e sugere a mesma abordagem a ser 
adotada para a ciência da computação. Portanto, ele deduz que a ciência da 
computação é tão experimental quanto teórica (MILNER, 1986).

Snyder et al. (1994) definem a Ciência da Computação Experimental 
como a construção de, ou a experimentação com ou sobre, hardware ou 
sistemas de software não triviais. Nessa visão, a ciência e a engenharia da 
computação devem ser consideradas como um todo, caso se queira discu-
ti-las no contexto da pesquisa experimental. Johnson (2000) assume que 
ciência é a busca pelos princípios fundamentais que governam o mundo 
que nos rodeia e explica os fenômenos que vemos, sugerindo que a ciência 
da computação teórica é a ciência subjacente ao campo da computação. Ele 
conclui que, como a computação é basicamente um processo lógico discre-
to, a natureza formal e matemática da computação teórica é especialmente 
apropriada para uma ciência da computação, acrescentando que a teoria é 
um ingrediente significativo não apenas para a computação, mas também 
por suas características interdisciplinares (JOHNSON, 2000).
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Por fim, há um aspecto da pesquisa que vem crescendo continuamente 
entre os diferentes campos e ramos das ciências e das humanidades, que 
são as características interdisciplinares dos estudos recentes. Snyder et 
al. (2004) definem a pesquisa interdisciplinar como um modo de pesquisa 
por equipes ou indivíduos que integram informações, dados, técnicas, fer-
ramentas, perspectivas, conceitos e/ou teorias de duas ou mais disciplinas 
ou corpos de conhecimento especializado para avançar a compreensão 
fundamental ou para resolver problemas cujas soluções estão além do es-
copo de uma única disciplina ou área de prática de pesquisa. Na verdade, 
muitos problemas contemporâneos não podem ser resolvidos por meio de 
um aspecto do conhecimento (SNYDER et al., 2004).

A computação desempenha um grande papel neste aspecto da pesqui-
sa. Como resultado, podemos esperar mais e mais pesquisas interdiscipli-
nares, interdisciplinares e multidisciplinares que, de uma forma ou de ou-
tra, utilizam a computação, ou melhor, se entrelaçaram com a computação.

O método científico em Sistemas de Informação - caracterização e 
possibilidades

Em primeiro momento, deve-se diferenciar, no contexto deste capítulo, 
a diferença entre método e metodologia. Considera-se método, no contexto 
da pesquisa, como abordagem, procedimento e diretrizes que são usados 
na realização da pesquisa. Um método pode exigir diferentes ferramen-
tas, instrumentos, equipamentos e outros. Já a metodologia é entendida 
como uma abordagem científica que investiga, compara, contrasta e expli-
ca as diferentes maneiras como uma pesquisa pode ser realizada ao lado 
de diferentes métodos que podem ser usados nesses processos. Ou seja, a 
metodologia discute as abordagens e métodos alternativos para enfrentar 
o problema de pesquisa. Além disso, discute as vantagens e/ou desvanta-
gens, adequação e/ou impropriedade, viabilidade, praticidade, questões 
éticas e parâmetros das abordagens para a consecução da pesquisa. Ao 
longo de sua discussão, a metodologia, como um ingrediente principal da 
pesquisa, esclarece por que uma abordagem específica foi adotada para 
abordar a(s) questão(ões) de pesquisa e como essa abordagem será imple-
mentada.
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Com base no exposto, a metodologia de pesquisa deve refletir sobre a 
natureza da pesquisa e auxiliar o pesquisador a abordar a área de pesqui-
sa de forma adequada. Para tanto, o pesquisador deve conhecer, por meio 
de discussões teórico-factuais, a categoria e o paradigma da pesquisa que 
melhor mostram as características da pesquisa e servem para que a pes-
quisa seja conduzida de forma mais adequada. Para isso, Baban (2009) ca-
tegoriza as pesquisas com base em três temas principais, que são apresen-
tadas a seguir.

Conforme a aplicação do estudo da pesquisa, as pesquisas na área de 
sistemas de informação podem ser classificadas em:

• Pesquisa pura: Tem como objetivo descobrir novos conhecimentos 
sem esperar um efeito instantâneo na situação atual do campo.

• Pesquisa aplicada: Tem como objetivo a resolução de um problema 
específico, que atualmente é preocupação da área.

Conforme os objetivos na realização da pesquisa, as pesquisas na área 
de sistemas de informação podem ser classificadas em:

• Pesquisa descritiva: Tem como objetivo explicar a situação e as ca-
racterísticas de um problema específico, a fim de aproveitá-lo em outras 
pesquisas.

• Pesquisa exploratória: Tem como objetivo encontrar informações 
adequadas na área em que o pesquisador não consegue encontrar in-
formações anteriores, a fim de construir uma hipótese profunda.
• Pesquisa correlacional: Tem como objetivo descobrir as correlações 
entre diferentes variáveis da área do problema a fim de reconhecer os 
impactos de um fenômeno.
• Pesquisa explicativa: Tem como objetivo explicar as razões por trás 
das características de um fenômeno (respondendo ao porquê) ou como 
as características de um fenômeno o constituem.
• Pesquisa analítica: Pode ser considerada uma extensão da pesquisa des-
critiva porque não fica no nível da descrição, e vai além disso para desco-
brir as razões de um problema ou o comportamento de um fenômeno.

E conforme o tipo de informação buscada na pesquisa, esta pode ser po-
sitivista ou fenomenológica. A positivista é mais aplicada a um cenário de 
pesquisa dedutivo, objetivista, com uma coleta de dados principalmente 
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quantitativa, em geral aplicada às ciências naturais e da vida. A fenome-
nológica é geralmente aplicada a cenários que exigem interpretação e sub-
jetividade, com uma coleta de dados principalmente qualitativa, em geral 
aplicada às ciências sociais e humanas.

Estabelecer um paradigma adequado e sugerir métodos adequados que 
possam servir melhor ao propósito da pesquisa são fundamentais para a 
pesquisa. Baban (2009) discute a abordagem quantitativa e qualitativa com 
base em certas suposições que os pesquisadores podem fazer. Essas supo-
sições são ontológicas, epistemológicas, axiológicas, retóricas e metodoló-
gicas. Outros, como Saunders et al. (2007) também fornecem perspectivas 
semelhantes a esse respeito. Embora pareça que se trata de opiniões dife-
rentes, as conclusões são semelhantes, e as principais diferenças perma-
necem na forma como as ideias são apresentadas.

Considerações finais

A pesquisa é um dos pilares do avanço da ciência e da tecnologia. É uma 
abordagem metódica para encontrar respostas para os problemas por 
meio de investigação e experimentação, por meio das quais os pesquisa-
dores avaliam uma hipótese, fornecem respostas às perguntas da pesquisa 
ou sugerem soluções para certos problemas. Embora o objetivo principal 
da pesquisa seja o mesmo para todos os ramos das ciências e humanida-
des, as características de cada ramo requerem uma adaptação específica 
dos métodos que são aplicáveis à pesquisa. Para escolher um método ade-
quado e definir a maneira como a pesquisa deve ser realizada, os pesqui-
sadores devem discutir e avaliar esses métodos no contexto da pesquisa. 
Esse processo e seu resultado, juntos, são chamados de metodologia de 
pesquisa.

A computação, em geral, e a ciência da computação e sistemas de infor-
mação, em particular, são ciências relativamente novas. Embora a conver-
gência de diferentes ramos da ciência seja um fenômeno no novo milênio, 
a característica interdisciplinar da computação é muito mais evidente e 
eficaz do que qualquer outra ciência. A onipresença dos computadores não 
apenas afetou o estilo de vida do ser humano, mas também mudou a inter-
conexão entre todos os setores da ciência e das humanidades. 

Por um lado, essa interconexão tem levado os pesquisadores da compu-
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tação a utilizar e adaptar os métodos e metodologias de pesquisa que são 
usados há muito tempo nas ciências consagradas. Por outro lado, isso fez 
com que a metodologia de pesquisa em computação permanecesse prema-
tura. Além disso, a computação inclui dois aspectos, ciência e engenharia. 
Para isso, a metodologia de pesquisa da computação costuma ser discutida 
em duas dimensões, teórica e experimental.

Da perspectiva paradigmática, a pesquisa em computação se encaixa 
no paradigma do positivismo. Assim, embora utilize principalmente mé-
todos quantitativos, o uso de métodos qualitativos e mistos também são 
comuns entre os pesquisadores. Na verdade, às vezes, os métodos mistos 
são a melhor escolha para pesquisa em computação, especialmente quan-
do a pesquisa é sobreposta a alguns outros ramos, por exemplo, áreas de 
ciências sociais, o que é mais natural quando pensa-se em sistemas de in-
formação.

Como resultado, apesar da confusão atual sobre métodos e metodologia 
de pesquisa em computação, parece que seus principais desafios, como 
identidade, adaptação adequada e métodos educacionais estabelecidos, 
receberam uma atenção substancial entre a comunidade de pesquisa em 
computação. Consequentemente, isso ajudaria a um método e metodolo-
gia de pesquisa de computação bem estabelecidos a aparecer em um futu-
ro próximo. Até então, os pesquisadores de computação devem continuar 
a polir suas ideias sobre o método e metodologia de pesquisa, particular-
mente, ajudando alunos e pesquisadores novatos a diferenciar e distinguir 
a área, às vezes, confusa entre aplicativos, desenvolvimento de software, 
projetos de produção de desenvolvimento de sistemas e projetos de pes-
quisa aplicada, experimental ou teórica.
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As Teorias da Comunicação dentro de uma 
abordagem integrativa entre 

comunicação e SI

1. CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

Um mundo paralelo foi construído fundamentado em máquinas, via-
bilizado pela Internet, mas baseado nas referências dos seres humanos 
para atender suas necessidades e desejos. Embora ele tenha surgido pelos 
interesses de mais uma ferramenta de comunicação rápida (on-line), que 
pudesse levar mais de um tipo de conteúdo (multimídia) e que pessoas pu-
dessem participar (colaborar), ou seja, um telefone avançado que além de 
voz enviasse também outros tipos de dados, fez emergir transformações 
em todas as esferas da humanidade. A escolha por chamar de mundo para-
lelo em vez de ciberespaço ou outro termo comumente utilizado foi devido 
à intenção de demonstrar um paralelismo entre os ambientes on-line (vir-
tual) e off-line (físico), no contexto das teorias da comunicação.

Vários tipos de dados puderam ser combinados, não apenas em seu en-
vio, mas também em seu significado. E o que era apenas analisado sob o 
ponto de vista tecnicista de melhoria em performance de velocidade, inte-
gridade, disponibilidade, confidencialidade e tudo quantificável, teve que 
ser ampliado para outras áreas do conhecimento, por exemplo, comunica-
ção social.

Percebe-se que a computação tem avançado na busca por respostas e 
fundamentos que possam solidificar esse mundo paralelo e melhorar o 
contexto híbrido em que vivemos. Exemplos estão nos estudos da linguís-
tica para a Inteligência Artificial, que utiliza da semiologia, semiótica e on-
tologia para melhorar a modelagem de dados para representar objetos e 
conhecimento de mundo.

Ter, manter e evoluir esse mundo paralelo é um projeto ambicioso da 
área de tecnologia porque a cada avanço, diversas áreas do conhecimento 
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são chamadas a confrontá-lo, por exemplo, o direto, a economia, a admi-
nistração de empresas, a medicina, a psicologia, a educação, ad continuum. 
Muitas delas ainda não estão prontas para entender a base fundamental 
desse mundo que é composta, essencialmente, por algoritmos e estruturas 
de dados.

À medida que essas áreas são chamadas, são também influenciadas. 
Elas também buscam respostas na área da tecnologia para o seu contexto 
que se modifica a cada momento, reconfigurando-se a partir da disponi-
bilidade de conteúdos e possibilidades de organização para configuração 
de mensagem ad infinitum. Este texto apresenta algumas questões sobre 
o universo da Comunicação Social e sua interseção com a Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC), identificando alguns pontos em comum 
entre as áreas e questionando os limites entre os domínios de conheci-
mento.

Na evolução das teorias da comunicação podemos perceber que a tecno-
logia permeia e é norteadora de seus estudos. Identificada a interatividade 
como base da teoria do ator na rede (TAR), uma das teorias mais recentes, 
cujo ator, além de destinatário da mensagem, também pode participar do 
processo de comunicação como emissor por meio de uma infraestrutura 
compartilhada, chamada Internet.

E se chegamos em um ponto de análise nas teorias de comunicação no 
qual não se aplica mais ter uma nova teoria para analisar o que acontece, 
mas estamos em um ponto suficiente para olhar para trás e perceber sua 
recursividade na comunicação digital? Percebe-se que existem momen-
tos de oralidade, como os de mensagens instantâneas que promovem a 
mensagem efêmera, boatos, mitos, perda de conhecimento, dentre outras 
características que essa modalidade tem. E existem outros momentos de 
escrita e de multiletramento, com suas aplicações.

Existe a possibilidade de utilizarmos as teorias de comunicação não 
apenas para entender os fenômenos, mas como ferramenta de diagnóstico 
para propor abordagens comunicacionais. Em ambos os cenários, as áreas 
de Comunicação Social e Sistemas de Informação estão envolvidas. A co-
municação é base fundamental da sociedade e pode ser percebida em dois 
contextos: participando do mundo paralelo e construindo (desenvolvendo) 
o mundo paralelo. Desenvolvedores de software, além de trabalhar com al-
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goritmos e estruturas de dados para disponibilizar em sistemas computa-
cionais, também são profissionais de comunicação, visto que em diversos 
momentos são eles que definem, mesmo que de modo improvisado, o con-
teúdo e forma da mensagem. Sob a perspectiva das ciências da comunica-
ção, percebe-se nessa situação que o resultado fica ao acaso, porém o efeito 
sempre existe.

Propõe-se dividir a linha histórica da evolução deste mundo em três 
momentos: era dos dados, era da informação e era dos processos, que po-
dem ser interpretadas sob a perspectiva da semiótica como primeirida-
de, secundidade e terceiridade. Porém, existem situações de coexistência, 
pois à nova etapa que se chega, não exclui a anterior.

A classificação proposta é de caráter ilustrativo, dentro do contexto 
macro da sociedade “participando da Internet”, mesmo que desde seus 
primórdios, os processos existem para compartilhamento de dados entre 
máquinas. O que se pretende sugerir é que a comunicação social passa a 
ser manifestada por meio da sucessão de processos e é mais identificável 
na terceira perspectiva.

1.1. ERA DOS DADOS

A era dos dados caracteriza-se pela digitalização e representação do 
conteúdo sob a forma de dados, armazenados, que ficam disponíveis para 
a construção de novos conteúdos a partir das diversas possibilidades de 
composição que eles oferecem. Como se num primeiro momento, seja o 
primeiro nível de identificação dos elementos. Identifica-se o registro dos 
dados, a possibilidade de criação de vários serviços diferentes, utilizando-
-se a mesma base de dados estrutural. Porém, somente dados não dizem 
muita coisa, é necessário contextualizá-los. Nesse ponto, inicia a era da in-
formação.

1.1.1. No contexto participando do mundo

Ter conteúdo disponível no momento em que se quer e poder acrescen-
tar o próprio conteúdo. Foram abertas infinitas possibilidades de dispo-
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nibilização e apresentação de textos, imagens e de relacionamento entre 
eles. Comunicar em tempo real e transferir conteúdo proporcionaram ex-
periência de liberdade de acesso e de construção de conteúdo.

1.1.2. No contexto do construindo o mundo

Com recursos limitados, propulsionou o desenvolvimento de tecnolo-
gias mais avançadas para conseguir entregar dados com mais qualidade 
em menos tempo. Houve grande avanço em infraestrutura e tecnologias de 
compactação sem perda (lossless), por exemplo. Os desenvolvedores desta-
caram-se e tornaram-se essenciais porque foi um momento de tradução e 
disponibilização dos dados.

1.2 ERA DA INFORMAÇÃO

A era da informação pode ser caracterizada como a contextualização 
dos dados, tanto para criar novos produtos, serviços, bem como na inter-
pretação dos dados armazenados. Sob o ponto de vista técnico, entende-se 
que os sistemas possuíam bases de dados diferentes, algumas vezes in-
consistentes e foi preciso de um esforço tecnológico para conseguir extrair 
informação na imensidão de dados gerados no decorrer dos anos, tanto 
por sistemas privados, quanto públicos.

1.2.1. No contexto participando do mundo

Conteúdo multimídia e produtos audiovisuais são disponibilizados com 
melhoria na qualidade de resolução de imagem e de áudio. Pessoas e em-
presas puderam experimentar um mundo de entretenimento e de relações 
comerciais diferenciado, caracterizado pela teoria do hipertexto, também 
conhecida por rede.

1.2.2. No contexto do construindo o mundo

Todos participam (civis, empresas e governos) como atores e por pos-
suírem suas necessidades e desejos, demandam desenvolvimento de siste-
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mas e soluções tecnológicas que envolvem desafios além dos técnicos, pois 
precisam estar em conformidade com a gestão estratégica de empresas ou 
grupos de interesses. Foram identificadas oportunidades em várias áreas 
e o que era ofertado pela tecnologia, atendia parcialmente, e os processos 
passaram a ser o caminho entre as partes.

Existem alternativas como Data Warehouse no intuito da extração dos 
dados, transformação e contextualização desses. Às vezes faltava algum 
dado para completar a informação almejada, que levou ao questionamen-
to sobre o que é desenvolvido ou disponibilizado sob uma determinada 
infraestrutura deve ser parte de uma cadeia de valor, ou seja, o processo 
de transformação da informação deve ser controlado para que ao final, se 
obtenha valor.

O valor pode ser entendido como o benefício percebido sobre determi-
nado produto ou serviço destinado à uma parte interessada (público-alvo). 
Para isso, aumentou a necessidade de modelar processos, não apenas para 
desenvolvimento de um software, mas para toda a cadeia de transforma-
ção da informação, desde a obtenção dos dados até a entrega desse valor 
que, inclusive, é a orientação no ITIL V4, cujo acrônimo significa Informa-
tion Technology Infrastructure Library e representa um conjunto de boas 
práticas para gerenciamento de serviços de TI.

1.3. ERA DOS PROCESSOS

“[· · ·] Os homens são, repentinamente, nômades coletores de conheci-
mento, nômades como nunca antes, informados como nunca antes, li-
vres da especialização fragmentária como nunca antes - mas também 
envolvidos no processo social total como nunca antes. [· · ·]”(MCLUHAN, 
2001, p. 391, tradução nossa)4.

A era dos processos veio para perpetuar a necessidade de perceber o 
relacionamento entre os participantes. Sob o ponto de vista dos sistemas 
de informação significa modelar para que as etapas de realização sejam 
previsíveis e combinadas com humanos e máquinas para entrega de va-
lor. Sob o ponto de vista da comunicação é como elaborar um roteiro que 

4 Men are suddenly nomadic gatherers of knowledge, nomadic as never before, informed as never 
before, free from fragmentary specialism as never before - but also involved in the total social 
process as never before.
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permite a conversa entre os diferentes públicos, sejam humanos, sejam 
máquinas, para a entrega de uma mensagem. É uma atividade estratégica 
de comunicação e conhecer as possibilidades tecnológicas é essencial.

Trabalhar com processos sob a perspectiva da comunicação social per-
mite obter melhores resultados porque é premissa de que para estabelecer 
comunicação, passar uma mensagem, deve-se levar em consideração o ca-
nal, seus efeitos, o receptor, bem como o destinatário, e não somente o que 
se quer dizer (fonte / emissor). Sendo assim, é necessário compreender o 
que é referencial para o público que vai receber a informação, para que a 
forma, contexto e o meio de comunicação tenham sentido para ele.

1.3.1. No contexto participando do mundo

Empresas aproveitam do benefício da coleta de dados para transformar 
em informação o relacionamento de dados entre diversos aplicativos dis-
tribuídos em vários ambientes: celular, redes sociais, dentre outros. Dessa 
forma, conseguem mapear comportamento dos usuários para adaptarem 
melhor a mensagem. Pessoas (civis) passam a perceber que são vítimas da 
coleta de dados e que precisam ser protegidas. Surgem iniciativas de se-
gurança, como a GDPR na Europa e, mais recentemente, a LGPD no Brasil.

1.3.2. No contexto do construindo o mundo

Desenvolvimento cada vez mais complexo, diversidade de tecnologias 
e equipes grandes de desenvolvimento com dificuldades de comunica-
ção interna. Martin (2016) alerta em seu livro Arquitetura Limpa sobre a 
necessidade de projetar a arquitetura de um software para que ela possa 
ser expansível e comunicar-se com outros sistemas, evitando a necessida-
de de muitos programadores para manter e evoluir um sistema. Cita um 
exemplo sobre a aplicação do Princípio de Substituição de Liskov (LSP) 
para demonstrar a relevância do uso de heranças por significado no para-
digma de orientação a objetos.

Enfim, essas eras ilustrativas coexistem e tornaram-se momentos du-
rante a manutenção e evolução desse mundo paralelo, virtual e que, coti-
dianamente, influencia a vida no mundo físico, tornando-se sua extensão.
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É pertinente lembrar que neste texto optou-se por chamar de mundo 
paralelo em vez dos termos comumente utilizados como ciberespaço, es-
paço digital, espaço virtual, meio on-line, dentre outros. E o mundo orgâni-
co em que vivemos, é chamado de mundo físico em vez de off-line ou real, 
pois conforme Lévy (1996) explicita, o virtual pode apresentar uma reali-
dade plena.

2. PROBLEMAS MULTIDISCIPLINARES

O intuito é chamar a atenção ao mundo que acontece paralelamente em 
nossas vidas, que desenvolve-se rápido, tecnologicamente, mas na pers-
pectiva de outras áreas do conhecimento, necessárias para a humanida-
de existir, está rudimentar ao ponto de voltar, por exemplo, aos questio-
namentos iniciais de Platão (2011) em a República, sobre justiça. Sendo 
assim, percebe-se o longo caminho a ser trilhado para auxiliar a sociedade 
em seu caminho à plenitude digital. Problemas aparecem tanto no contex-
to da Comunicação, quanto na Tecnologia. Dentre tantos, é possível indicar 
alguns:

2.1. Comunicação

Como pode um profissional de comunicação indicar para uma escola 
infantil e estimular seus professores a tirarem fotos de crianças para pu-
blicar na Internet? Onde está a responsabilidade do profissional com re-
lação à segurança e a ética em expor uma parte vulnerável da população, 
cujos resultados podem ter influências devastadoras em seus futuros por 
causa de cyberbulling (assédio virtual), fakenews (notícias falsas) e deepfake 
(montagem para representar pessoas em contextos duvidosos)?

2.2. Tecnologia

Como um profissional de tecnologia indica soluções tecnologias que 
podem expor informações sobre o usuário? Uso de dados ou de recursos 
sem considerar o efeito social. Acessos aos bancos de dados ou permitindo 
via APIs (Facebook, por exemplo) que outros profissionais visualizem da-
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dos de pessoas que deveriam ser restritos à elas. Mais esforços devem ser 
empregados na criptografia de dados e na ética durante o desenvolvimen-
to de software.

2.3. Sociedade

Qual a diferença entre trabalho infantil no mundo físico e no mundo 
paralelo quando se colocam os filhos para apresentar programas em You-
Tube? Não deveriam estar brincando ou estudando? Nesse segmento há 
muitas carências em questões antropológicas, sociológicas, educacionais, 
enfim, que permeiam diversas áreas já estabelecidas no mundo físico.

Acredita-se que a comunicação social pode contribuir para acelerar o 
processo de maturidade de produção de conteúdo para o mundo paralelo, 
levando-se em conta a sociedade, desde que ela conheça sobre o processo 
de produção, não deve ficar apenas no papel de utilizadora do conteúdo 
tecnológico disponível. E o mesmo para sistemas de informações, que se 
beneficia em conhecer mais sobre as teorias da comunicação para projetar 
melhores conteúdos.

Reconhecendo-se os elementos essenciais tais como a ética na produ-
ção de conteúdo, características da simulação dos meios de comunicação 
tradicionais no digital, o software, além de fazer a máquina funcionar, é 
também um conteúdo que passa uma determinada mensagem e determi-
na um modus operandi.

3. MÁQUINAS E SISTEMAS DE SIGNIFICAÇÃO

No contexto do digital, existem vários estudos em ciências da comu-
nicação no âmbito da fruição e em ciências da computação no âmbito da 
construção, do desenvolvimento sob uma perspectiva técnica. Acredita-se 
que a abordagem integrativa entre comunicação e sistemas de comunicação 
esteja na estética, na significação e, por meio disso, no efeito da mensagem.

Entender que a escolha de componentes de máquinas, bem como tec-
nologias de desenvolvimento, pode determinar o potencial criativo e efeito 
da mensagem. Surgem questões frequentemente abordadas, e contextua-
lizadas em suas respectivas áreas: (i) o profissional de comunicação pre-
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cisa aprender a programar?; (ii) o profissional de sistemas de informação 
ou da computação precisa aprender sobre comunicação?; ou ainda, (iii) de-
verá ser criada uma área específica de interseção entre Comunicação e SI 
que consiga articular a informação gerada pelos sistemas de significação?

A comunicação permeia a tecnologia porque é por meio dela que é pos-
sível compor e transmitir uma mensagem. Com base nisso, ela precisa 
adaptar-se em termos técnicos e estéticos para cada tipo de tecnologia, 
incluindo a digital.

Se o digital é possível porque tem sua base os computadores e, para 
dar aplicação aos computadores é necessário programar, acredita-se que 
a programação é uma habilidade essencial no digital, porém em diferentes 
níveis que pode ser desde sua aplicação específica até a criação de algorit-
mos complexos no âmbito da engenharia.

A adoção do digital e consolidado pela necessidade do distanciamento 
social sem parar a economia mundial em 2020 devido à pandemia, reforça 
a discussão sobre modernização reflexiva abordada por Back, Giddens e 
Lash (BECK; GIDDENS; LASH, 2012). 

A reflexão no aspecto comunicacional, segundo Wiener, “o homem é re-
colocado no universo material, onde se estuda a interação entre indiví-
duo e resto do mundo. Psicologia, sociologia, estética e, mais geralmente, 
ciências humanas estão ligadas a este ponto de vista; estudam a Mensa-
gem do mundo exterior ao indivíduo e as reações deste” (MOLES, 1978, 
p. 11).

Segundo Lash (BECK; GIDDENS; LASH, 2012, p. 171), “essa moderni-
zação como crescimento econômico, a mão de obra deve adquirir habili-
dades substanciais de processamento de informação e, por isso, deve ter 
alto nível de instrução”. Com relação ao alto nível de instrução, é possível 
associá-la com a capacidade de programar computadores, que também in-
cluem os dispositivos diversos como celulares, Internet das Coisas, dentre 
outros, porque possuem a mesma base fundamental, e fazer com que esses 
sistemas de informação se comuniquem.

Se a computação envolve cálculos matemáticos, a criação de algoritmos 
obedece também a lógica matemática e um pensamento orientado a pro-
cessos, que une blocos de comandos para gerar informação e, com isso, 
significação.
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Além das aplicações multimídia, os benefícios em conhecer as teorias 
da comunicação estão no sentido de pensar em questões do ponto de vis-
ta social e do potencial comunicacional, por vezes negligenciados quando 
existe uma visão estritamente tecnicista.

Podemos citar alguns: (i) melhoria da qualidade informacional, cuja 
qualidade pode obedecer critérios utilizados no jornalismo, como identi-
ficação dos fatos, não permitir a divulgação ou classificar o tipo/gênero do 
conteúdo; (ii) evitar a criação de monopólios ou oligopólios como o Google 
e Facebook na atualidade; (iii) melhorar a qualidade de vida das pessoas 
no consumo da informação que apresenta-se muito textual, visual e pou-
co multissensorial; (iv) melhorar a qualificação profissional; (v) otimizar a 
distribuição de recursos numa região diminuindo os impactos da pobreza 
e da exclusão por contexto ou critérios distópicos, dentre outros.

A classificação é um recurso muito utilizado na inteligência artificial e 
nas ciências de dados, que pode levar a identificação de questões similares 
às da Teoria da Atribuição de Rótulos (Labeling Theory) da Escola de Chi-
gago, que entende que o “mundo social não é algo pronto, mas sim, algo 
construído no momento da interação social” (TEMER; NERY, 2004).

Não se pretende afirmar que todos devem programar, assim como nem 
todos escrevem textos de modo profissional, mas saber entender como a 
estrutura informacional funciona é uma questão de letramento digital que 
deve influenciar, inclusive, na produção e fruição de conteúdo de acordo 
com o referencial de cada cultura. Pois, que “o triste fato de que, na moder-
nidade, já tendemos, crônica e preventivamente, a usar sistemas especia-
listas, tende por antecipação a criar um déficit semântico nos relaciona-
mentos íntimos” (BECK; GIDDENS; LASH, 2012, p. 251).

Embora tenha-se ganhado velocidade e escala informacional em âmbi-
to global, é perceptível o déficit semântico no coletivo, seja na sociedade, 
seja nas comunidades.

4. ELEMENTOS DE SIGNIFICAÇÃO

Em seu livro sobre Teoria da Informação e Percepção Estética, Moles 
(1978) apresenta um exemplo de canal de comunicação sonora complexo, 
subdividido em cinco canais espaciais que indicam o tipo de transporte da 
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informação e outros dois temporais. O primeiro canal espacial dedica-se 
ao transporte sobre magneto, que vai desde a fonte criadora da forma so-
nora, até a gravação na fita magnética. O segundo canal espacial ao trans-
porte sobre cera; o terceiro à fabricação do disco; o quarto ao centro de 
distribuição e emissão; e, por fim, o quinto à recepção. Entre os canais um 
e dois, existe o primeiro canal temporal que é o armazenamento, a reserva 
de fitas magnéticas. O segundo canal temporal entre o segundo e tercei-
ro espacial, dedicado ao estoque de uma discoteca. Cada canal com suas 
especificidades tecnológicas e técnicas até chegar ao verdadeiro ouvinte, 
destinatário da mensagem.

Assim como no processo analógico de transmissão de uma música pelo 
rádio existem vários canais, exemplificado por Moles (1978), o mesmo 
acontece por camadas com a comunicação digital, na qual a “camada de 
transporte é responsável pela entrega de uma mensagem entre processos 
finais” (FOROUZAN, 2004, p. 703) e pode sofrer ruídos que prejudicam a 
entrega da mensagem.

Ainda, “a maioria das mensagens representam uma escolha entre uma 
multiplicidade de casos possíveis, mas se sabe que podem sempre resol-
ver-se em um número suficiente de dilemas sucessivos, segundo proces-
sos baseados na teoria dos números” (MOLES, 1978, p. 43). No mundo digi-
tal, existe uma composição de redes de computadores e a Internet.

A necessidade de compartilhamento de informação e de recursos en-
tre diferentes computadores levou aos sistemas de computadores ligados, 
chamados de redes dos computadores, nos quais os computadores são co-
nectados de forma que os dados possam ser transferidos de uma máquina 
para outra. Existem várias classificações de redes de computadores, por 
exemplo, a Internet é um sistema aberto, cuja comunicação por meio dela 
é controlada por uma coleção aberta de padrões conhecida como a suíte de 
protocolos TCP/IP. Qualquer um é livre para usar esses padrões sem pagar 
taxas ou aceitar licenças e termos de uso (BROOKSHEAR, 2013).

Para que uma rede funcione de maneira confiável, é importante esta-
belecer regras que conduzirão as atividades. Tais regras são chamadas de 
protocolos. Ao desenvolver e adotar padrões, os fabricantes de produtos 
podem produzir de modo compatível com produtos de outros fabricantes 
(BROOKSHEAR, 2013). Existe também a possibilidade de combinar os di-



Comunicação & Sistemas de Informação Volume I - 93

ferentes tipos de rede cuja distribuição de dados diferem-se e, com isso, 
produzem efeitos diferentes a cada abordagem.

Uma máquina que queira enviar uma mensagem a outra máquina de 
uma rede distante, anexa o endereço de Internet do destino à mensagem e 
a direciona para seu roteador local e a encaminha na direção apropriada. 
Esse exemplo, o “ponto” no qual uma rede é ligada a uma Internet é fre-
quentemente chamado de porta de ligação (gateway) (BROOKSHEAR, 2013). 
Nesse contexto, é possível perceber aplicação das análises dos estudos da 
Escola da Palo Alto e dos efeitos em longo prazo no qual o “processo que 
deve ser analisado por meio do conhecimento de sua dinâmica interna na 
nas suas relações com outros processos comunicativos” (TEMER; NERY, 
2004), dentre esses, especificamente sobre gatekeeper, que atua como por-
teiro deixando, ou não, “passar” a informação e abre margem para discus-
são sobre a manipulação e distorção da mensagem.

A comunicação é estabelecida por meio de processos (FOROUZAN, 
2004). “As várias atividades (ou processos) executadas em diferentes com-
putadores dentro de uma rede devem frequentemente se comunicar uma 
com as outras, de forma a coordenar suas ações e realizar as tarefas de-
signadas” (BROOKSHEAR, 2013, p. 113). A cada evolução das estruturas 
tecnológicas, como os sistemas distribuídos, permitem outro conjunto de 
possibilidades em comunicação digital.

Exposto o conjunto de tecnologias digitais como elementos de signifi-
cações, o que se produz, armazena e transporta devem ser considerados. 
Dessa forma, a solução ou proposta tecnológica para um determinado con-
texto baseia-se na semântica na qual se aplicam os paradigmas midiológi-
co-tecnológico; linguístico-semiótico e, principalmente, as indústrias de 
conteúdo, que são representadas hoje pelas empresas desenvolvedoras de 
software.

5. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

É possível aplicar as teorias e técnicas da comunicação em qualquer 
estágio de projeto, implementação, implantação e sustentação de tecnolo-
gias da informação.

Nesta seção, apresenta-se a análise de uma das várias situações possí-
veis em sistemas de informação que pode ser interpretada sob o ponto de 
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vista da comunicação. Trabalha-se com a hipótese de que algumas delas 
poderiam ser melhor projetadas se houvesse o emprego das teorias da co-
municação, amplamente estudadas e registradas.

A citação de Martin (2020) é longa, mas necessária para fazer uma aná-
lise sobre a integração entre sistemas de informação e de comunicação sob 
a perspectiva das teorias da comunicação e, por isso, estão enumerados o 
título e os parágrafos.

1.Exemplo de Violação do LSP5

2. Imagine que estamos construindo um agregador6 para vários servi-
ços de corrida de táxis. Os clientes usam nosso site para encontrar o 
táxi mais conveniente, de qualquer empresa de táxi. Depois que o clien-
te toma uma decisão, nosso sistema despacha o táxi escolhido usando 
um serviço restful.
3. Agora, suponha que o URI7 para o serviço restful8 de despacho faça 
parte das informações contidas na base de dados do motorista. Depois 
de escolher o motorista mais conveniente para o cliente, o sistema re-
cebe e utiliza esse URI do registro para enviar o respectivo motorista.
4. Suponha que o Motorista Bob tenha uma URI de despacho parecido 
como este:
5. purplecab.com/driver/Bob
6. Nosso sistema anexará a informação de despacho a esse URI e envia-
rá com um PUT9, da seguinte forma:
7. purplecab.com/driver/Bob/pickupAddress/24 Maple St./pickupTime/
153/ destination/ORD

5 O LSP significa Princípio de Substituição de Liskov e segue o princípio de herança 
por significado, que podemos associar em comunicação com semiótica e ontologia. 
O mundo paralelo (digital) é um universo semiótico.
6 Um agregador é um serviço que reúne vários outros, que permite inclusões, como 
se fosse uma cooperativa que permite ampliar oportunidades por meio da orga-
nização de um setor produtivo. A comunicação pelo serviço Restful é uma forma 
de comunicação com a máquina. Somente sistemas que conseguem entender essa 
forma de comunicação poderão trocar informações.
7 Acrônimo do inglês Uniform Resource Identifier, pode ser um localizador, endere-
ço de acesso (URL) ou um nome (URN) ou ambos.
8 Restful é um tipo de padrão de API. As solicitações de informação feitas ao URI 
provocará uma resposta com uma seleção de dados formatada em XML, JSON ou 
outro padrão.
9 É uma forma de requisição para fazer com que a informação enviada seja armaze-
nada em algum lugar.



Comunicação & Sistemas de Informação Volume I - 95

8. Claramente, isso significa que todos os serviços de despacho, para to-
das as empresas, devem estar de acordo com a mesma interface REST10 
e tratar os campos pickupAddress, pickupTime e destination de manei-
ra idêntica.
9. Agora, imagine que a empresa de táxi Acme tenha contratado alguns 
programadores. Eles não leram as especificações com muito cuidado e 
abreviaram o campo destino para dest. A Acme é a maior empresa de 
táxi da área e a ex-mulher do CEO da Acme é a nova esposa do nosso 
CEO. . . Bem, você já entendeu. O que acontecerá com a arquitetura do 
nosso sistema?
10. Obviamente, precisamos adicionar um caso especial. O pedido de 
despacho para qualquer motorista da Acme deve ser construído com 
base em um conjunto de regras diferentes das utilizadas para os de-
mais motoristas.
11. A maneira mais fácil de concretizar esse objetivo é adicionar uma 
declaração if11 ao módulo que construiu o comando de despacho
12. if(driver.getDispatchUri().startsWith(“acme.com”)). . .
13. Mas, é claro, nenhum arquiteto competente permitiria que essa 
construção existisse no sistema. Colocar a palavra “acme” no código 
cria uma oportunidade para todos os tipos de erros horríveis e miste-
riosos, sem falar em quebras de segurança.
14. Vamos pegar um exemplo. O que aconteceria se a Acme, depois de 
uma fase de sucesso, comprasse a empresa Purple Taxi? E se a empresa 
resultante da fusão mantivesse as marcas e sites separados, mas unifi-
casse todos os sistemas das empresas originais? Teríamos que adicio-
nar outra declaração if para “purple”?
15. Para blindar o sistema contra bugs como esses, nosso arquiteto pre-
cisa desenvolver um módulo12 para a criação de comandos de despa-
chos que seja orientado por uma base de dados de configuração codifi-

10 É o acrônimo do inglês Representational State Transfer (REST), em português 
Transferência Representacional de Estado, é um estilo de arquitetura de software 
que define um conjunto de restrições a serem usadas para a criação de web services 
(serviços Web).
11 É uma estrutura de algoritmo que testa uma condição.
12 É um conjunto de regras (algoritmos e estrutura de dados) que possui um papel 
de atuação bem definido dentro de um sistema.
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cada pelo URI de despacho. Indico abaixo um exemplo de como seriam 
esses dados de configuração13:
17. URI Formato do Despacho
18. Acme.com /pickupAddress/
19. *.* /pickupAddress/
20. Em seguida, nosso arquiteto deve adicionar um mecanismo expres-
sivo e complexo para lidar com o fato de que as interfaces dos serviços 
restful não são todas substituíveis. (MARTIN, 2020, p. 98).

Esse exemplo ilustra a situação em que uma interpretação semiótica 
auxiliaria na abstração do domínio de conhecimento e permitiria projetar 
a arquitetura de software preparada para atender o contexto do universo 
de táxis e cooperativas. Muito dinheiro, tempo e energia são empregados 
por consequência de uma análise superficial sobre o contexto em que o 
sistema vai existir.

Além da análise abstrata para tornar o sistema íntegro, mesmo que haja 
mudanças, o exemplo também apresenta que sistemas de informação (sof-
tware) podem mudar de acordo com as motivações econômicas, sociais, 
políticas, dentre outras. Se o software é visto somente como um conjunto 
de requisitos, existe então uma grande lacuna semântica de modo mais 
consciente, reforçando que os efeitos da tecnologia podem ter sido pelos 
efeitos obtidos ao acaso ou pela astúcia de alguns poucos de explorar essas 
lacunas.

Na busca pela semântica, análises podem ser inspiradas nos estudos de 
Walter Benjamin, Max Horkheimer e Theodor Adorno, na teoria crítica da 
Escola de Frankfurt.

Conhecer o público para direcionar a correta tecnologia também pode 
ser uma abordagem comunicacional. Pesquisas etnográficas já existem 
dentro dos contextos de IHC (Interação Humano-Computador), onde áreas 
de Experiência do Usuário (UX) pensam nos significados das telas. Porém 
um sistema não é somente telas. Elas fazem parte, às vezes até pequena, 
de um todo. Por fim, acredita-se que existem dois caminhos, deixar o sig-
nificado do sistema ter seu significado ao acaso ou controlar sua significa-

13 Exemplo de estrutura de dados para ser utilizada por algoritmos. Quanto melhor 
a estrutura de dados, mais possibilidades de significações.
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ção selecionando os elementos tecnológicos e de conteúdo, inclusive em 
termos de multimídia, que também possui carência de uso adequado em 
sistemas de informação, mas com forte potencial comunicacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em praticamente todas as áreas de sistemas de informação pode ser 
empregada uma abordagem comunicacional: desenvolvimento de siste-
mas, infraestrutura, análise de dados, inteligência artificial, governança 
de TI e de dados, segurança da informação, dentre outros.

As áreas da comunicação social também se beneficiam do uso cons-
ciente da tecnologia e de suas técnicas para gestão da informação, produ-
ção de conteúdo e transformação da realidade. A comunicação é base fun-
damental para a convivência em sociedade e em comunidades.

A comunidade de desenvolvedores se amplia a cada dia e existem mui-
tos desafios comunicacionais internos que podem ser minimizados com 
técnicas e teorias da comunicação, porém há necessidade de conhecer a 
linguagem compreendida por ela.

Outra área de sistemas de informação muito rica é a de inteligência 
artificial, por ser multidisciplinar. Podemos notar que nela depende não 
somente da base de conhecimento sobre um domínio, mas os aspectos de 
como comunicar com outras pessoas além das máquinas. Percebe-se que 
a Inteligência Artificial é uma área essencialmente multimídia.

É necessário evitar que a significação fique por conta do acaso para de-
pois lidar com as consequências, boas ou ruins. Com o olhar profissional 
para a significação, é possível obter o resultado mais próximo do desejável. 
Para isso, identifica-se como necessário entender sobre a tecnologia e seus 
elementos de significação.
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Do natural ao artificial: a Design Science 
Research como proposta de aproximação 

entre as ciências 

Introdução

A busca por resultados de pesquisas relevantes e que permitam contri-
buição ao campo da ciência, inovação e tecnologia é um assunto que data 
de longos anos, promovendo um intenso debate entre estudiosos, acade-
mia e órgãos governamentais. Neste meio, percebe-se a observância do 
conflito entre rigor e relevância, bandeiras que são cada qual defendida 
pelos seus adeptos: acadêmicos vs. praticantes. O resultado desse emba-
te acaba por gerar uma segmentação no campo da pesquisa, fazendo com 
que a dualidade entre teoria e prática precise ser pensada em um formato 
capaz de transcender as fronteiras daqueles modelos fundamentados na 
ciência tradicional (SOUZA; SOUZA; ZAMBALDE, 2020).

Segundo Dresch, Lacerda e Júnior (2015), pesquisas realizadas em áre-
as ligadas à gestão de operações não se resumem apenas em explorar ou 
explicar o fenômeno investigado, mas, sim, em definir propostas que pos-
sibilitem a obtenção de resultados úteis e de relevância prática. Relevância 
essa entendida por meio da relação causa-efeito entre a produção de co-
nhecimento teórico-acadêmico a sua aplicação de ordem prática e impac-
to significativo (DRESCH; LACERDA; MIGUEL, 2015).

Desde a década de 1960, postula-se uma discussão sobre os ambientes 
natural e artificial, quando Simon (1996) publica a primeira edição do livro 
intitulado As Ciências do Artificial, no qual divulga um estudo científico dis-
tinto dos moldes da ciência predominantemente natural, apresentando as 
diferenças entre ciência tradicional e ciência do projeto ou, ainda, ciência 
do artificial. Já, segundo Lacerda et al. (2013), a ciência natural engloba um 
conjunto de disciplinas responsáveis por descobrir como as coisas são em 
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sua essência e como podem se aplicar aos fenômenos da natureza (quí-
micos, físicos ou biológicos), de ordem social e/ou econômicos. Por outro 
lado, há o universo das ciências do artificial, que se ocupam da definição 
de artefatos relevantes, responsáveis pela definição de “como as coisas de-
vem ser para funcionar e atingir determinados objetivos” (LACERDA et al., 
2013, p. 3).

Motivada pela obra de Simon, surge a Design Science (DS), com a filoso-
fia de orientar pesquisas à concepção de artefatos, incorporando “carac-
terísticas típicas de paradigmas de pesquisa pragmáticos: centradas em 
problemas, voltadas para consequências e orientadas para prática do coti-
diano, do fazer” (SORDI; AZEVEDO; MEIRELES, 2015, p. 166). Por sua vez, 
originado na epistemologia da DS, que é caracterizada por um paradigma 
científico que objetiva projetar e prescrever pesquisas orientadas à solu-
ção de problemas do mundo real e com aplicabilidade, relevância e utilida-
de, soma-se em sua agenda o método Design Science Research (DSR).

Sem descuidar do rigor metodológico requerido à ciência, elemento 
responsável por assegurar a veracidade e a confiabilidade dos resultados, 
e com o propósito de originar algo novo e útil, a DSR apresenta-se como 
uma abordagem alternativa para superar a limitação de alcance dos mé-
todos tradicionais de pesquisa. Assim, servindo como guia para investiga-
ções que tenham como proposta científica provocar mudança, objetivando 
a projeção de artefatos focados em soluções pragmáticas (DRESCH; LA-
CERDA; JÚNIOR, 2015).

Desta forma, este capítulo tem por objetivo apresentar conceitualmente 
os elementos que caracterizam o método da DSR, como artefatos e seus 
tipos, além de descrever as etapas propostas para condução de pesquisas 
que utilizem esse método, indicadas por estudiosos da área. Cabe destacar 
que tal método não faz exclusão a outros, mas, sim, busca ampliar o por-
tfólio metodológico com enquadramento adequado e apropriado ao tipo de 
objeto que se deseja investigar. 

Definindo artefatos e seus tipos

 Vimos que a DSR é um método de pesquisa focado na resolução de 
problemas em um determinado domínio a partir da construção de arte-
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fatos que representam uma solução inédita ou o aperfeiçoamento de algo 
já existente (MARCH; SMITH, 1995; HEVNER et al., 2004). Projetos de pes-
quisa baseados na DSR produzem basicamente quatro tipos de artefatos: 
constructos, modelos, métodos e instâncias (MARCH; STORY, 2008).

Constructos: esta categoria representa um conjunto de vocabulários 
e símbolos empregados para definir um problema e especificar sua 
solução (CRUZ; DA CRUZ, 2020) podendo ser utilizado para gerar co-
nhecimento dentro de uma área de pesquisa (MARCH; SMITH, 1995). 
Os constructos surgem durante o design do problema e são refinados 
ao longo do ciclo de desenvolvimento. Essas soluções podem variar e 
evoluir de propostas mais abstratas a tangíveis (veja a Figura 1) (DOS 
SANTOS, 2018).
Modelos: um modelo representa um conjunto de descrições ou de 
proposições que expressam as relações entre os constructos (MARCH; 
SMITH, 1995; DOS SANTOS, 2018). Os modelos são representações do 
mundo real, contribuem para o entendimento do problema e para rela-
cioná-lo com a solução proposta (CRUZ; DA CRUZ, 2020).
Métodos: um método é um conjunto de passos usado para realizar uma 
tarefa. Um método pode ser entendido como um procedimento que for-
nece um guia para a solução do problema (DOS SANTOS, 2018). Além 
disso, pode ser vinculado a um modelo específico no qual os passos são 
pontos de entrada do modelo ou, ainda, pode ser utilizado para trans-
formar um modelo em outro (CRUZ; DA CRUZ, 2020).
Instâncias: uma instância é a operacionalização dos constructos, mo-
delos e métodos de um sistema e é o artefato mais próximo do tangível 
gerado em um projeto DSR (DOS SANTOS, 2018). A instância é capaz de 
mostrar a viabilidade e a efetividade dos modelos e métodos envolvidos 
(CRUZ; DA CRUZ, 2020).

Figura 1. Escala de tangibilidade dos artefatos em Design Science (adaptado de DOS 
SANTOS, 2018)



102 - Comunicação & Sistemas de Informação Volume I

Construindo e avaliando artefatos

 Os artefatos são frequentemente construídos na forma de protótipos 
e devem ser inovadores e úteis para resolver o problema, ou seja, a pes-
quisa em DS é essencialmente um paradigma de resolução de problemas 
(HEVNER et al., 2004). Neste sentido, torna-se necessária a avaliação e o 
refinamento dos artefatos desenvolvidos a fim de verificar se esses aten-
dem às necessidades identificadas na etapa de design do projeto. A título 
de exemplificação, a Figura 2 mostra o processo iterativo de construir e 
avaliar artefatos em projetos baseados em DS. As duas etapas, Desenvolvi-
mento e Avaliação são descritas na sequência.

Figura 2. O ciclo de construir e avaliar (adaptado de HEVNER et al., 2004)
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Desenvolvimento: esta etapa refere-se ao projeto e ao desenvolvimen-
to do artefato, tendo em vista a realização de uma determinada tarefa; 
mostrando que o artefato é viável e, após construído, o artefato vira ob-
jeto de estudo (CRUZ; DA CRUZ, 2020). 
Avaliação: esta etapa envolve a definição das métricas de performance 
e avaliação dos artefatos. As métricas permitem a validação do que se 
está tentando resolver ou aperfeiçoar. Por meio desta avaliação, é pos-
sível identificar situações e ambientes nos quais o artefato funciona e 
aqueles em que não funciona e porque (CRUZ; DA CRUZ, 2020). Desta 
forma, é necessário também garantir a adequação do ambiente para os 
testes, isto é, o ambiente deve possuir a infraestrutura e os dados neces-
sários para realizar a avaliação. Um software, por exemplo, pode ser ava-
liado por sua performance, confiabilidade, consistência ou quaisquer 
outros critérios de qualidade de uso de sistemas interativos definidos 
na Interação Humano-Computador (IHC).

O ciclo descrito na Figura 2 pode ocorrer muitas vezes durante a pes-
quisa. Isso ocorre uma vez que se procura desenvolver um produto que 
atenda aos requisitos do problema. A construção do artefato está comple-
ta quando os requisitos do problema são atendidos, porém, redefinições e 
avaliações do artefato podem ser propostas como trabalhos futuros (MAR-
CH; SMITH, 1995).

Etapas propostas para pesquisas do tipo DSR 

As pesquisas realizadas sob o método da DSR compartilham caracterís-
ticas em comum com métodos de pesquisa tradicionais, como rigor cientí-
fico, validade prática, confiabilidade e, no caso da DSR, utilidade (DRESH; 
LACERDA; MIGUEL, 2015). Diversos autores propuseram guias para con-
dução de pesquisas em DSR, como Hevner et al. (2004) que apresentaram 
uma proposta com sete diretrizes principais para condução de um projeto 
DSR, definidas como: design do artefato, relevância do problema, design 
da avaliação, contribuições da pesquisa, rigor científico, design como um 
processo de busca e comunicação dos resultados. Essas diretrizes estão 
contidas dentro de um processo iterativo para desenvolvimento do artefa-
to do projeto.



104 - Comunicação & Sistemas de Informação Volume I

Considerando um conjunto de propostas de diversos autores, Dresch, 
Lacerda e Miguel (2015) propõem um modelo de pesquisa em DSR com-
posto por 12 passos. A Figura 3 ilustra o modelo proposto e, na sequên-
cia, cada etapa é descrita sucintamente. As setas indicam o fluxo da in-
formação no modelo; sendo que o modelo adotado neste trabalho possui 
semelhanças com o proposto por Hevner et al. (2004). Logo, a escolha pelo 
método proposto por Dresch, Lacerda e Miguel (2015) deu-se pelo nível de 
detalhamento e organização adotado pelos autores.

Figura 3. Etapas da Design Science Research (adaptado de Dresch, Lacerda e Miguel, 2015)
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Identificação do problema: a primeira etapa do modelo refere-se à 
identificação do problema. O pesquisador deve justificar a importância 
e a relevância de estudá-lo e propor uma solução para o problema con-
siderado.
Conscientização do problema: a segunda etapa do método refere-se à 
conscientização do problema. É nela em que o pesquisador colocará es-
forços para entender o problema, os requisitos e o funcionamento. Nes-
te ponto, também, são definidos os critérios para avaliação do artefato, 
como medidas de performance, resultados esperados, entre outros.
Revisão sistemática da literatura: a revisão sistemática da literatura 
tem um papel importante dentro do método de DSR, uma vez que é ela 
quem fornecerá uma importante base de conhecimento já gerada por 
outros pesquisadores e que servirá de sustentação para justificar o de-
senvolvimento do artefato. A partir do resultado da revisão, o pesqui-
sador pode posicionar sua ideia em relação ao que já foi desenvolvido 
pela ciência, contribuindo para o entendimento, o enquadramento e a 
definição do problema, além de seu contexto e suas fronteiras (DRES-
CH; LACERDA; MIGUEL, 2015).
Identificação do artefato e configuração da classe de problemas: con-
forme Dresch, Lacerda e Miguel (2015), com o suporte dos resultados 
anteriores, o pesquisador pode reconhecer artefatos e classes de pro-
blemas relacionados ao que ele está tentando resolver. Assim, nesta 
etapa de identificação do artefato, o pesquisador assegura que o que ele 
está desenvolvendo oferece uma contribuição relevante para a classe 
de problemas na qual o estudo está inserido.
Proposição de artefatos para resolver o problema: esta etapa com-
preende a adaptação do artefato em desenvolvimento à realidade do 
estudo. Ela é necessária, pois, ainda que o pesquisador encontre solu-
ções interessantes para o seu problema na etapa anterior, elas podem 
requerer adaptações e aperfeiçoamentos para o seu estudo (DRESCH; 
LACERDA; MIGUEL, 2015).
Projeto do artefato: após todos os processos de identificação, conscien-
tização, contexto do artefato e algumas características identificadas nos 
passos anteriores, é nesta etapa em que o pesquisador formalizará o 
seu artefato. O projeto deve descrever todos os procedimentos de cons-
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trução e avaliação do artefato, além do desempenho esperado (DRES-
CH; LACERDA; MIGUEL, 2015).
Desenvolvimento do artefato: nesta etapa, o pesquisador estará ocu-
pado com o desenvolvimento do artefato. É importante salientar que 
não se deve entender esta etapa exclusivamente como o desenvolvi-
mento de um produto (DRESCH; LACERDA; MIGUEL, 2015). De fato, o 
desenvolvimento do artefato pode envolver o desenvolvimento de algo-
ritmos, protótipos funcionais, representações gráficas, etc. No caso de 
desenvolvimento de um software, esta etapa pode envolver o desenvol-
vimento iterativos de protótipos de média fidelidade, até que se alcance 
o artefato em si, no formato funcional.
Avaliação do artefato: nesta etapa, o pesquisador avaliará o artefato 
frente ao problema para o qual ele foi desenvolvido. Assim, dependen-
do do tipo de artefato, diferentes métodos de avaliação podem ser em-
pregados. Artefatos do tipo instanciados, por exemplo, podem exigir a 
avaliação em ambientes reais ou simulados, com usuários. Para tanto, a 
avaliação pode ser conduzida por processos que envolvem a realização 
de um conjunto de tarefas pelos usuários. É possível que, após a ava-
liação, seja necessário voltar algumas etapas para corrigir problemas 
identificados, caso o artefato não atinja os requisitos desejados. Os se-
guimentos possíveis desta etapa são o artefato avaliado e a formaliza-
ção dos limites e condições de uso do artefato.
Explicação das aprendizagens e conclusões: como forma de conclusão 
da pesquisa, é preciso que o pesquisador descreva o aprendizado e os 
resultados obtidos com seu projeto. Esta etapa é importante para asse-
gurar que a pesquisa possa servir de referência e subsídio para geração 
de conhecimento, tanto no campo prático quanto no teórico (DRESCH; 
LACERDA; MIGUEL, 2015).
Generalização para uma classe de problemas e comunicação dos 
resultados: com a pesquisa concluída, é importante que o artefato de-
senvolvido seja generalizado para uma classe de problemas (GREGOR, 
2009; VENABLE, 2006 apud DRESCH; LACERDA; MIGUEL, 2015). A ge-
neralização permite que o conhecimento gerado possa ser replicado 
em outras situações similares, podendo, ou não, ser passíveis de adap-
tações.
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Considerações finais

Este capítulo buscou trazer à baila a epistemologia da Design Science e 
seu enquadramento metodológico obtido por meio da Design Science Resear-
ch (DSR), elucidando um valoroso debate científico entre rigor e relevância, 
teoria e prática, academia e indústria. Demarcaram-se, ainda, importantes 
conceitos sobre a construção de artefatos tecnológicos e as etapas capazes 
de permitir o desenvolvimento de um método direcionado a pesquisas do 
tipo DSR, mantendo-se atentamente a observância aos critérios de valida-
de e a confiabilidade dos resultados.

Diante do apresentado, evidencia-se que é possível convergir os inte-
resses da academia às demandas produtivas da sociedade, provocando 
uma ruptura na busca pelo conhecimento científico de compreender o 
mundo como ele é para como poderia ser. Neste cenário, a Design Science é 
uma nova possibilidade de abordagem a pesquisas de cunho tecnológico e 
de áreas como engenharia, comunicação e gestão, por exemplo.

Observa-se que essa abordagem deva despertar interesse naqueles 
pesquisadores que buscam um método focado na resolução de problemas 
do cotidiano, com o propósito na criação de algo novo ou melhorando pro-
cessos já existentes. Tendo, portanto, no pragmatismo, na utilidade e na 
geração de valor os elementos centrais desse paradigma.

Mesmo diante do seu evidente potencial, não é objeto deste estudo qual-
quer recomendação de abandono ou ruptura frente a outros métodos tra-
dicionais de pesquisa, mas, sim, de servir como inspiração para ampliação 
do portfólio de abordagens metodológicas, adequando-se a cada tipo de 
investigação. Assim, tem-se na DSR um caminho para reduzir a distância 
entre o desenvolvimento teórico e sua relevância prática, encontrando na 
projeção de artefatos uma alternativa de inovação diante das críticas vol-
tadas à validade pragmática da produção científica, aproximando a acade-
mia contemporânea aos problemas reais e cotidianos da sociedade.
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Seção III 
Dimensões integrativas
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Por que precisamos de problemas?

Em termos simples, pesquisa aplicada é aquela orientada à solução de 
problemas reais. Problemas não necessariamente nossos mas que, de al-
guma forma, incomodam alguém. Essa constatação, aparentemente muito 
simples, exige, entretanto, além de uma compreensão teórica, um conjun-
to de atitudes e direcionamentos necessários à execução da pesquisa, dita 
aplicada.

Existem problemas meramente teóricos ou abstratos, os livros de mate-
mática estão cheios deles. Contudo, para a execução da pesquisa aplicada, 
se estabelece um problema que existe no mundo real e, com ele, um con-
junto claro de possíveis beneficiários por uma eventual solução. 

Sendo assim, a primeira coisa a entender é que se o problema aflige 
alguém, seria muito importante conhecer ou coletar informações sobre o 
afligido e, não só sobre ele, mas também sobre o contexto onde tal pro-
blema ocorre; seus recortes temporais, causais, geográficos, tecnológicos, 
culturais, éticos, demográficos, sociais, enfim, procurar apreender, com a 
maior profundidade possível, o contexto ou situação associado à interação 
entre pessoas ou entidades e a questão com a qual têm que lidar.

No início de um projeto de pesquisa aplicada na área de Comunicação, 
é fundamental que se responda a esta pergunta: que problema se pretende 
resolver e a quem ele aflige? Sem isso há pouco para prosseguir. 

Faço a ressalva específica para a área de Comunicação porque, como 
já defendi em outros textos (SANTOS, 2018; 2019), pela conexão históri-
ca com as humanidades e as ciências sociais, os herdeiros dessa tradição 
epistemológica são treinados basicamente para descrever e interpretar, 
não exercitando habilidades de predição e prescrição, comuns em outros 
campos de conhecimento e essenciais para quem se propõe a fazer pes-
quisa aplicada.

Márcio Carneiro dos Santos

doi: http://dx.doi.org/10.29327/539846.1-7

http://dx.doi.org/10.29327/539846.1-7
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Observe-se também que os problemas podem ser categorizados de di-
versas formas. Há os que têm maior ou menor complexidade, alcance, es-
pecificidade. Há os que importam às pessoas, às organizações ou a deter-
minados segmentos ou nichos. 

Na busca sobre o aprofundamento diante de determinado problema a 
Design Science nos ensina que, num nível acima, os problemas pertencem 
a determinadas classes que vão aglutinar não só as semelhanças entre eles 
mas, também, as possíveis soluções já disponíveis. Identificar a classe de 
problemas ao qual o seu escolhido pertence pode poupar muito esforço. 

É como fazer o levantamento do estado da arte de determinado tópi-
co que vai possibilitar conhecer também o que já está em operação, o que 
tem funcionado e em que condições. Assim, dificilmente precisarei iniciar, 
do zero, o desenvolvimento da solução; um caminho que normalmente se 
mostra muito difícil e por vezes até impraticável.

Achar a solução, de certa forma, implica em trabalhar com a ideia de 
inovação e, por isso, ter que lidar com um dos mitos mais comuns asso-
ciados ao termo. Inovação, necessariamente, não quer dizer inventar algo 
totalmente novo, que nunca foi tentado ou imaginado por ninguém antes. 
A grande maioria das inovações do mundo é do tipo incremental, ou seja, 
consistem em pequenas modificações, melhorias ou reconfigurações, a 
partir de coisas que já existem.

 Um belo dia alguém olhou para uma sala de embarque lotada num ae-
roporto e viu como as pessoas se agrupavam ao redor dos lugares onde 
havia tomadas para carregarem seus celulares e notebooks, para poderem 
trabalhar e se comunicar. As tomadas escassas perto de colunas ou pare-
des faziam a ocupação ser desigual e o conjunto total de cadeiras disponí-
veis ser pouco utilizado. 

 Em um parágrafo espero ter delineado de forma objetiva o problema a 
resolver e os possíveis beneficiários da solução que foi simplesmente usar 
extensões e colocar pontos de energia abaixo dos bancos nas filas de cadei-
ras mais distantes das paredes, oferecendo maior conforto a todos. 

A inovação aqui se ateve à reconfigurar o mapa de disponibilidade de 
pontos de energia naquele espaço. Não se inventou um novo tipo de toma-
da, ou um novo tipo banco, ou um novo tipo de salão de embarque. O mate-
rial utilizado se restringiu às coisas pré-existentes como cabos, tomadas, 
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plugs e extensões. O custo foi satisfatório e o tempo de implementação bem 
rápido. O benefício foi percebido pelos usuários e a avaliação geral muito 
boa. A adoção da inovação foi imediata. 

O que deve ser aprendido a partir deste caso real é que, em primeiro 
lugar foi identificado o problema e os que estavam sendo atingidos por ele. 
Daí, antes de soluções mirabolantes, optou-se pelo mais simples e fácil de 
implantar. Observe-se que foi o conhecimento claro da dupla problema-a-
fligido que apontou e validou a solução adotada.

Desse ponto fica mais fácil perceber que existe outra diferença impor-
tante entre o trabalho da pesquisa aplicada em relação ao trabalho essen-
cialmente teórico ou acadêmico: a questão da validação.

No trabalho acadêmico científico a validação do que se propõe é feita 
pelos pares, treinados na mesma tradição epistemológica e que operam 
com questões ou temáticas semelhantes. A partir desta, digamos, aprova-
ção inicial, as proposições acadêmicas vão sendo publicadas, utilizadas, 
citadas e, eventualmente, vão se consolidando como referencial teórico 
importante para aquela área.

Esta rede de pares também traz, de forma implícita, um conjunto de 
estruturas e práticas bastante consolidadas. Há divisões entre diferentes 
abordagens teóricas ou visões de mundo, escolas ou tradições acadêmicas, 
agrupamentos ou clusters ligados a grupos de pesquisa, programas de pós-
-graduação, entidades e instituições de ensino. Quanto mais a área é próxi-
ma da interpretação e da subjetividade, mais complexa e, eventualmente, 
confusa será esta composição. 

Outra figura clássica neste contexto é a do orientador, aquele pratican-
te daquela área de conhecimento que, por ter mais experiência, inclusive 
na formação de recursos humanos, guiará seus orientados nos primeiros 
passos da atividade científica. No folclore das relações de orientação há 
relatos de orientadores extremamente rígidos e que basicamente determi-
nam todos os passos do neófito sobre seu comando, deixando-lhes poucas 
opções a não ser executar o que são escalados para fazer. No outro extremo 
há os que, como pais ausentes, criam os filhos à distância e colaboram pou-
co com a sua formação. 

Independentemente de ter se identificado com um ou com outro, saiba 
que no caso da pesquisa aplicada, mesmo quando existe a figura formal de 
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um orientador, haverá em toda a jornada um supervisor muito mais exi-
gente e terrível que pouco se importará com as dificuldades ou dureza do 
caminho. É o mundo real e suas especificidades, com seu complexo ema-
ranhado de conexões e possibilidades que, ao final dos trabalhos, decidirá 
se o seu esforço em conseguir uma determinada solução foi bem-sucedido. 

Para os que não souberam definir nem o que estavam efetivamente 
buscando, para os que foram descuidados no delineamento do público-al-
vo das soluções propostas, para os que olharam mais para o próprio umbi-
go definindo questões meramente teóricas e com poucas conexões com a 
realidade ou para os que, por fim, tiveram a empáfia de propor coisas sem 
nem prestar atenção no entorno, como um médico que receita sem nem 
olhar o paciente; para todos estes o supervisor implacável deixa sua lição. 

A baixa adoção, os custos altos intermináveis, os prazos que nunca se 
cumprem, os objetivos que não são atingidos ou que nem ao certo foram 
determinados, todos estes itens constituem o saldo que normalmente res-
ta de uma iniciativa que ignorou o básico. 

Caberá sempre ao mundo real e seus habitantes a validação de qual-
quer empreendimento aplicado, traduzida pela adoção em maior ou me-
nor escala daquilo que é proposto. Observe-se que a solução pode não ser 
final, ou seja, pode não ser definitiva a ponto de eliminar o problema para 
sempre. Ela pode, entretanto, minimizar os impactos daquele problema, 
até que outro, seguindo o mesmo caminho, proponha um novo passo, mais 
uma inovação incremental, até que o pior tenha passado.

O entendimento desta situação nos leva a outro fator de atenção aos 
processos de pesquisa aplicada. É necessário estabelecer na metodologia 
utilizada não apenas estratégias para a coleta de dados e sua posterior aná-
lise, mas também, caminhos para testar, mesmo que em caráter explorató-
rio, o potencial de validação e adoção do que se está propondo.

Traduzindo, não basta apenas desenvolver a solução, é preciso também 
pensar em algum tipo de cenário para um ou mais testes efetivos de utili-
zação no ambiente ou contexto mais próximo possível daquele que identi-
ficamos no início da jornada.

O conceito de MVP do termo em inglês Minimum Viable Product (produto 
minimamente viável) no ambiente das startups incorpora este tipo de pre-
ocupação, não apenas como uma instância de testes sobre a aplicabilidade 



Comunicação & Sistemas de Informação Volume I - 117

da solução proposta, mas também pela oportunidade de, através do con-
tato com o mundo real e possíveis beneficiários, coletar dados sobre essa 
interação. 

A ideia do MVP pode e deve ser adaptada para outros cenários além do 
original onde nasceu. Outro mito a ser dispensado é o de que só o produto 
acabado e totalmente resolvido pode ter contato com os beneficiários. 

Guardando, claro, situações onde esse contato pode causar algum tipo 
de dano, como no caso de novas vacinas ou aviões, é bem comum, na in-
dústria de softwares, por exemplo, haver o lançamento de uma versão beta 
de determinado programa que é disponibilizado para os utilizadores, jus-
tamente para, a partir do seu uso, identificar questões, bugs e possíveis me-
lhorias. Mesmo depois do lançamento da versão que não é mais de teste, as 
subsequentes trazem novas funcionalidades que vão sendo oferecidas em 
camadas através das atualizações que o usuário vai baixando e instalando.

Esse modelo de operação que envolve contínuas inovações incremen-
tais, orientadas principalmente pelo conjunto de aprendizado adquirido 
pelo uso junto aos adotantes, inicialmente previstos ou não, dá ao proces-
so uma dinâmica e agilidade pelas quais, muitas vezes, empresas digitais 
normalmente são identificadas.

O fato de lidarem com certo nível de intangibilidade lhes dá uma enor-
me vantagem, por exemplo, em comparação a uma fábrica física de auto-
móveis que a cada novo projeto, eventualmente terá que reconfigurar toda 
uma linha de produção ou até criar uma nova, lidando com custos e prazos 
muito maiores. 

Os próprios conceitos de erro ou acerto ou ainda fracasso ou sucesso 
têm graduações e significados diferentes de acordo com o tipo de indús-
tria. Enquanto para grandes corporações ligadas a ativos materiais como 
fábricas, lojas físicas ou equipamentos pesados, a própria decisão de mu-
dança pode ser lenta e gradual, no universo das empresas digitais que li-
dam com dados e códigos, tudo é mais rápido e a diferença entre a versão 
a e a versão b de determinado produto pode estar numa simples edição de 
texto, na linguagem de programação que foi utilizada para escrever o pro-
grama que o administra, feita no computador do desenvolvedor.

Assim, é fundamental, num projeto de pesquisa aplicada, estabelecer 
na metodologia, possibilidades de teste, em diversos níveis, junto aos po-
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tenciais utilizadores, para que, desse contato, novos dados surjam afim de que 
possamos conhecer melhor a eficácia do que estamos imaginando em condi-
ções normais de temperatura e pressão, no mundo real, bem como retroali-
mentar nosso desenvolvimento com os preciosos dados dessa utilização. 

Que fatores deveremos considerar nesta etapa do nosso planejamento 
e como orientar o que estamos fazendo para otimizar esse contato entre 
proposição inovadora e eventuais utilizadores?

Os estudos clássicos do campo da difusão de inovações, que se iniciam 
com Ryan e Gross (1943), podem nos orientar. 

Autores como Rogers (2003) e Valente (1995) estabeleceram que a di-
fusão e a eventual adoção de inovações, em essência, constituem-se como 
um processo que envolve lidar com a incerteza a respeito da novidade e 
reduzi-la (a incerteza) a partir da busca de informações sobre a mesma (a 
inovação). “O processo inovação-decisão é essencialmente uma atividade 
de procura de informações e processamento de informações no qual um 
indivíduo é motivado a reduzir a incerteza sobre as vantagens ou desvan-
tagens da inovação (ROGERS, 2003)”.

Para Rogers, “difusão é o processo pelo qual uma inovação é comuni-
cada através de certos canais ao longo do tempo entre membros de um 
sistema social. É um tipo especial de comunicação no qual as mensagens 
são concebidas como novas ideias” (ROGERS, 2003, p. 2).

O processo de uma eventual adoção passa pelas seguintes etapas:
a) Conhecimento – que acontece quando o indivíduo ou a unidade de 

adoção (uma empresa, por exemplo) fica sabendo da existência de deter-
minada inovação e também como ela funciona em termos gerais.

b) Persuasão – que é a fase onde a unidade de adoção estabelece uma 
atitude favorável ou desfavorável em relação à inovação.

c) Decisão – acontece quando o indivíduo ou unidade de adoção come-
çam a desenvolver atividades ou realizar ações práticas no sentido de ado-
tar ou não a inovação.

d) Implementação – é estabelecida quando a inovação é efetivamente 
colocada em uso. Nessa fase um processo interessante pode também ser 
observado que é o da reinvenção ou apropriação customizada, ou seja, 
quando o adotante altera ou utiliza a inovação de uma forma diferente da 
concebida pelos seus criadores ou agentes interessados na sua difusão.
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e) Confirmação – é a busca por reforço ou reversão após a implementa-
ção de uma determinada inovação. Se a percepção de benefícios é validada, 
a adoção se sustentará e permanecerá em utilização; se essa percepção for 
confusa ou não condizente com as expectativas iniciais, poderá haver alte-
rações no processo ou até mesmo a desistência em usar aquela novidade.

Incluir no seu planejamento de validação ações para algumas destas 
etapas ou eventualmente até para todas caracteriza uma intenção com 
mais foco e objetividade.

Alguns fatores também, aparentemente, tem uma correlação com a ve-
locidade de adoção ou razão de adoção (rate of adoption). São eles: vantagem 
relativa, compatibilidade, complexidade, testabilidade e observabilidade.

A vantagem relativa está relacionada à percepção que o potencial ado-
tante terá sobre os ganhos ou benefícios que a adoção poderá trazer. Quan-
to mais facilitada for a comunicação sobre tais vantagens, melhor.

A compatibilidade está ligada ao fato de que a inovação normalmente 
requer algum tipo de mudança entre um produto ou prática anterior e o 
que está sendo proposto. Quanto maior for a percepção de que tal mudança 
vai se encaixar ou facilmente poder ser utilizada no cenário pré-existente, 
sem grandes custos com adaptações ou alterações necessárias à nova uti-
lização, mais facilitada será a adoção. É o que no marketing denominamos 
de reduzir o custo da mudança.

A complexidade é um fator ligado ao anterior. Se penso que a inovação 
é complicada demais para ser implementada, que vou precisar de muito 
esforço para me adaptar a ela, com certeza minha vontade de mudar será 
diminuída ou, pelo menos, desestimulada. 

A testabilidade é o fator que, quando bem acionado, pode remediar as 
questões acima. Ao possibilitar o uso, sem o compromisso de uma adoção 
efetiva e os eventuais custos reais advindos dela, dou chance ao possível 
adotante de obter as informações que precisa para reduzir a incerteza da 
decisão final, sem que para isso ele se sinta compelido a efetivamente mu-
dar o que já tem. É o que os trials, amostras-grátis, vouchers de desconto e 
períodos de experiência podem oferecer.

Por fim a observabilidade é outro fator fundamental. Se o possível ado-
tante observa no seu entorno outros como ele fazendo uso da inovação e 
tendo vantagens com isso, será motivado, se não a adotar também a, pelo 
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menos, testar ou iniciar o processo de busca de informações sobre a novi-
dade, inclusive junto à sua rede social mais próxima, onde, em tese, para 
ele, o nível de confiabilidade das impressões emitidas será maior.

Entender esse conjunto de fatores é importante para que no desenho da 
fase de validação da inovação que estou propondo as estratégias de contato 
entre o novo produto ou processo possam incorporar medidas que poten-
cializem as chances de adoção a partir destas características e métricas.

As soluções criadas em laboratórios, distantes da realidade social onde 
serão utilizadas, quando tem como fator de adoção a decisão humana que 
pode assumir diferentes posições, podem estar fadadas ao insucesso caso 
não considerem as etapas e fatores correlacionados ao processo de difusão 
amplamente estudado desde o século passado.

Respondendo ao título deste texto, de fato não precisamos de proble-
mas, mas eles existem e em quantidade, aparentemente, correlacionada à 
complexidade do mundo contemporâneo. 

A pesquisa aplicada é uma das respostas que podemos arregimentar 
para enfrentar tal situação, entretanto, a proposição de projetos desse tipo, 
deve seguir minimamente um roteiro básico que considere a essência de 
um caminho orientado à prescrição e à predição, ao olhar atento para o 
outro e para o contexto onde se encontra, bem como aos fatores de influ-
ência e métricas que devem ser considerados para mitigar a resistência às 
mudanças, potencializando as chances de adoção.
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Design Science Research para a pesquisa em 
Comunicação e Sistemas de Informação

1. Introdução

O objetivo deste capítulo é apresentar a design science research - DSR a 
partir de uma perspectiva integrativa entre a Comunicação e os Sistemas 
de Informação - C&SI. A proposta remete a uma aplicação já empreendi-
da pelo grupo de pesquisa “Processos e Práticas nas Atividades Criativas 
e Culturais” (Unipampa/CNPq), e avaliada com mérito excelente por um 
órgão de pesquisa. Assim, o objetivo é sintetizar o que foi empiricamente 
testado para servir de subsídio a possíveis empreendimentos científicos 
que tenham a mesma característica: articular comunicação e sistemas de 
informação13. Vale dizer que não se quer criar uma nova design science rese-
arch, mas estabelecer parâmetros de compreensão e uso a partir de uma 
experiência específica.

Para tanto, há de se considerar duas premissas da DSR para a prática 
científica aqui estabelecida: a não rivalidade ou oposição entre a ciência 
do artificial e as ciências naturais e as sociais, mas, sim, a possibilidade de 
complementaridade e integração; o caráter transdisciplinar que deve es-
tar presente ao longo de todo o processo científico (dos conceitos às equi-
pes). No primeiro caso, as ciências tradicionais que objetivam explorar, 

Tiago Costa Martins
Rafael Baldiati Parizi

Fernando Luis Oliveira

13 A perspectiva exploratória e descritiva deste capítulo procura traduzir a forma 
como dois projetos de pesquisa foram desenvolvidos. No primeiro projeto, o pro-
blema estava em criar um mecanismo alternativo de comunicação pública das po-
líticas culturais municipais através de indicadores. Associado aos dados abertos de 
governo e os dispositivos legais, a solução foi propor um artefato (instanciação) com 
potencial de traduzir os dados de governo em indicadores: um aplicativo de comu-
nicação pública para os indicadores culturais. No segundo, em andamento, o pro-
blema está na dificuldade de operacionalização de dados sobre a indústria criativa 
no estado do Rio Grande do Sul para fins de análise científica, implementação de 
políticas e ações empresariais. A solução é uma instanciação que permita a visuali-
zação e interação com as informações da indústria criativa nos municípios.

doi: http://dx.doi.org/10.29327/539846.1-8

http://dx.doi.org/10.29327/539846.1-8
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descrever, explicar e, em alguns casos, predizer, podem estar coadunadas 
com a DSR e sua orientação para “gerar conhecimentos que suportem a so-
lução de problemas” (DRESCH; LARCERDA; ANTUNES JR, 2015, p. 59). Já, 
no segundo, a transdisciplinaridade enfatizará o “contexto da aplicação” 
(indústria, governo, sociedade) que vai além de uma disciplina e agrega 
diferentes teorias, profissionais e competências para o desenvolvimento 
de soluções (DRESCH; LARCERDA; ANTUNES JR, 2015). 

Diante de tais premissas, o texto apresenta e propõe a DSR para pes-
quisas integrativas entre comunicação e sistemas de informação. Faz-se, 
então, uma argumentação sobre as dimensões que constituem uma pes-
quisa (aqui entendidas como epistemológica teórica, metodológica e mor-
fológica), para, na sequência, apresentar uma possibilidade de integração 
da DSR, enquanto metodologia de pesquisa, e da lean inception, enquanto 
metodologia de trabalho, para a integração da ciência e da tecnologia no 
campo da comunicação com sistemas de informação.

2. As dimensões constitutivas
 
A prática científica pode ser compreendida como a articulação de dife-

rentes dimensões que definem o espaço no qual “a pesquisa se apresenta 
como apanhada num campo de forças, submetida a determinados fluxos, 
a determinadas exigências internas” (BRUYNE, et al, 1977, p. 34). Tais di-
mensões são integradas e condicionam umas as outras, sendo reconheci-
das como epistemológica, teórica, morfológica e técnica, segundo a pro-
posta de Paul de Bruyne, Jacques Herman e Marc de Schoutheete (1977)14.

A partir desse modelo de quatro dimensões, seguido de algumas altera-
ções intencionais, é possível criar um roteiro de compreensão da pesquisa 
nas ciências sociais com caráter projetivo/aplicado, especialmente àque-
las voltadas “para as mudanças impostas pelas transformações do ecossis-
tema digital comunicacional” (SANTOS, 2018, p. 31). Assim, as dimensões 
constitutivas são: epistemológica, teórica, metodológica e morfológica.

14 Os autores usam o termo “polo” para expressar tais dimensões. No entanto, para 
evitar um reconhecimento de extremidade ou de pontos separados, optou-se por 
usar a ideia de dimensão no sentido de se estender a um âmbito significativo mais 
amplo do que uma extremidade. A ideia de dimensão pode ser vista em Peruzzo 
(2018).
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A intenção, neste tópico, portanto, é demonstrar que nas pesquisas vol-
tadas a gerar soluções na área de C&SI ocorrerá a integração e o condicio-
namento entre dimensões para produzir uma solução.

Dimensão epistemológica

A epistemologia, em linhas gerais, faz a reflexão sobre a base, a funda-
mentação e a validade do conhecimento. Uma de suas funções é servir de 
metaciência, quando estuda os princípios, fundamentos e validade da ci-
ência. Ao lado desta característica metacientífica, a epistemologia, funcio-
nalmente, também tem um caráter intracientífico, para o qual “estabelece 
as condições de objetividade dos conhecimentos científicos, dos modos de 
observação e de experimentação, examina igualmente as relações que as 
ciências estabelecem entre as teorias e os fatos” [grifo nosso] (BRUYNE, et 
al. 1977, p. 41).

A dimensão epistemológica, então, se insere no contexto de conceber a 
ciência e a produção do conhecimento. No percurso científico responderá 
pela maneira de perceber e problematizar o objeto de pesquisa (associa-
do à dimensão teórica), pelas formas de entrar em contato com o objeto 
(dimensão metodológica), e por estruturar a análise sobre esse objeto (di-
mensão morfológica).

 A dimensão representa uma forma de abordagem do conhecimento 
e da realidade na pesquisa, constituída de interesses e visões de mundo 
(mesmo que não seja consciente) anteriores ao processo de pesquisa (PE-
RUZZO, 2018). Assim, a disciplina do pesquisador, na qual ele faz as esco-
lhas (epistemológicas, teóricas, técnicas, etc.), é a região epistêmica mais 
próxima de uma pesquisa. No entanto, a dimensão epistêmica pode conter 
“elementos de outras disciplinas que são generalizáveis e, portanto, im-
portáveis, sob determinadas condições de vigilância, pelas necessidades 
das pesquisas particulares” (BRUYNE et al., 1977, p. 34)15.

15 Aqui, a design science usa o princípio de Paul Karl Feyerabend (1924 - 1994) para 
o conceito de “vale tudo”, que “deve ser entendido como uma forma de pluralizar 
e flexibilizar o uso do método, o que implica a possibilidade de uso conjunto das 
diversas correntes que discorrem sobre o método científico, bem como de utilizar 
outros métodos não catalogados como científicos, mas que podem ajudar na inves-
tigação objetiva e concreta dos problemas” (DRESCH; LARCERDA; ANTUNES JR, 
2015, p. 42).
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 Em que pese tais argumentos em relação à dimensão epistemológica, 
na design science a abordagem do conhecimento pressupõe perceber “não 
como as coisas são mas de como podem ser” (SIMON, 1981, p. 15). O co-
nhecimento está vinculado ao contingente, está na projeção, para usar 
uma ideia do precursor, Herbert Simon (1981). Para a design science, então, 
a abordagem está atrelada ao conhecimento, como um projeto construído 
(SANTOS et al. 2018)16.

A design science é reconhecida pela utilização de métodos prescritivos 
como abordagem epistemológica (SANTOS, et al. 2018). Niehaves (2007) 
argumenta que a visão pluralista da design science sugere que o conheci-
mento prescritivo está inevitavelmente embutido em um sistema de co-
nhecimento teórico, descritivo e empírico. Assim, a percepção dessa re-
gião epistêmica, em diálogo com outras disciplinas, visando a construir 
um sistema de conhecimento empírico, descritivo e prescritivo, sugere a 
ciência com uma capacidade de contribuir para as práticas sociais, am-
pliando o alcance dos resultados de pesquisa. 

Nesses termos, a comunicação pode, acredita-se, estar voltada à com-
preensão e à solução de problemas seguindo um fluxo de conhecimento 
empírico, descritivo e prescritivo. Evidentemente, o caminho dessa arti-
culação C&SI não é tão simples assim. Por exemplo, o debate do Big Data 
nas epistemologias das ciências sociais e humanas está a apontar discus-
sões para (i) o uso das análises de dados na condução das pesquisas e para 
(ii) uma urgente reflexão crítica sobre as implicações epistemológicas do 
desdobramento da revolução dos dados nas práticas sociais e científicas 
(KITCHIN, 2014). Na comunicação, a reflexão está em perceber o Big Data 
“nas epistemologias, teorias e métodos em que se baseiam as pesquisas 
que traduzem a realidade da comunicação, por meio de dados oriundos 
das diversas mídias e aplicativos digitais hoje disponíveis para a socieda-
de” (SOARES, 2018, p. 152). 

16 Neste ponto, a “ciência do design” é defendida como um terceiro paradigma que 
se soma ao positivismo e ao interpretativismo, mas Niehaves (2007) defende a ideia 
de compreender a design science dentro de uma diversidade epistemológica orien-
tada para o estabelecimento de um pluralismo construtivo de perspectivas de pes-
quisa.
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Por outro lado, C&SI já estão a construir caminhos epistêmicos para a 
resolução de problemas pela leitura da design science. Métodos para opera-
cionalizar a coleta e a análise de dados no ambiente digital, e a criação de 
ambientes experimentais para o consumo de notícias por meio de reali-
dade virtual, são exemplos empreendidos por Márcio Carneiro dos San-
tos (2018). Nesse sentido, o que está por trás da dimensão epistemológica 
atribuída à design science é a ideia da condução da ciência e, precisamente, 
da pesquisa centrada em desenvolver soluções (DRESCH; LARCERDA; AN-
TUNES JR, 2015).

Dimensão teórica

A dimensão teórica apresenta a noção na qual as teorias “são redes es-
tendidas para capturar o que chamamos ‘mundo’ para racionalizá-lo, ex-
plicá-lo e dominá-lo” (POPPER, 1974 apud BRUYNE et al; 1977, p. 102). Em 
outros termos, a teoria é um modo de construção do objeto de conheci-
mento que apresenta, de um lado, a racionalidade do sujeito/pesquisador 
(quem estenderá a rede) e, de outro, o objeto de pesquisa (o que será cap-
turado). 

 Essa dimensão estabelece um quadro de referência para o fato/fenô-
meno conhecido ao apontar como este fato é organizado e estruturado. A 
dimensão prevê, explica e subsidia a observação do objeto de pesquisa. 
Sistematicamente, pode-se dizer que o âmbito teórico “é o lugar de elabo-
ração das linguagens científicas, determina o movimento de conceituação 
(BRUYNE et al., 1977, p. 35).

O movimento de conceituação permite, inclusive, posicionar a dimen-
são como teórico-conceitual (PERUZZO, 2018). Independente do emprego 
do termo “conceitual” há de se ter por premissa aquilo que Bruyne e outros 
(1977, p. 116) nomearam de “exigência de compreensão”, para a qual “a 
análise conceitual terá a tarefa de definir e esclarecer os termos-chave que 
aparecerão na teoria”.

Para o que compete nesta proposta de uso da design science research, os 
pressupostos da dimensão teórica são estabelecidos no “espaço do proble-
ma”, momento em que a pesquisa procura expressar postulações de leis, 
problemas e soluções já realizadas e conceitos operativos que vão subsi-
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diar a descoberta/solução. Ao agregar a revisão sistemática da literatura 
com a DSR é possível perceber soluções para determinados problemas, 
identificar a aplicação de um artefato e identificar gaps na literatura (MO-
RANDI; CAMARGO, 2015)17.

Aqui, o ponto está em perceber que o espaço do problema de pesquisa 
transita por uma ordem prática, no sentido do que é feito; de quais solu-
ções já existem e quais podem ser usadas ou reconfiguradas; e onde a pes-
quisa está sendo conduzida. É por isso que, no entendimento da proposta 
em tela, o acréscimo da literatura cinzenta (do Inglês grey literature), como 
mecanismo teórico-prático, torna-se relevante18. 

Esse tipo de literatura está presente no meio acadêmico e, principal-
mente, nas esferas dos negócios, das indústrias e dos governos. Seu con-
teúdo representa um know-how traduzido em descrição de modelos e apli-
cações de mecanismos, relatos de práticas (com explicitação de problemas 
e soluções), glossários e taxonomias, que permitem a transferência de co-
nhecimento a um público mais amplo (BOTELHO; OLIVEIRA, 2015).

O que está disponível na literatura cinzenta, então, serve de ponte de 
um saber-fazer que é, geralmente, mais avançado e contemporâneo em 
termos do binômio problema/solução. O contexto do mercado e dos gover-
nos (e até mesmo da sociedade), pode responder de forma mais rápida a 
questões teórico-práticas estabelecidas nas práticas sociais. Independen-
te dos fins, muitos problemas e soluções são apresentados na literatura 
cinzenta e, portanto, não podem ser ignorados pelos estudos da design 
science research.

Assim, a DSR confere um importante protagonismo à dimensão teórica 
pela revisão da literatura como recurso para (i) verificar a existência de 
teorias consolidadas que servirão de base à pesquisa e (ii) para o estabele-

17 A revisão sistemática da literatura é o estudo secundário empreendido para “ma-
pear, encontrar, avaliar criticamente, consolidar e agregar os resultados de estudos 
primários relevantes acerca de uma questão ou tópico de pesquisa específico” (MO-
RANDI; CAMARGO, 2015, p. 142).
18 A literatura cinzenta é entendida como “o conjunto de documentos técnicos ou 
científicos, dos mais variados tipos, tais como relatórios, manuais, apostilas, resu-
mos, sites diversos, dentre outros, disponíveis sob as mais variadas formas (sejam 
elas eletrônicas ou impressas) que não foram publicados em canais habituais de 
transmissão científica e, portanto, não foram submetidos a uma análise prévia de 
um parecerista ou de uma comissão editorial” (CÔRTES, 2006, p. 15).
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cimento de um “quadro de soluções empíricas conhecidas até o momen-
to e determinar qual teoria pode sustentar a compreensão do problema” 
(DRESCH; LARCERDA; ANTUNES JR, 2015, p. 106).

Dimensão metodológica

A dimensão metodológica está associada aos princípios e preceitos que 
fundamentam a metodologia e conduzem às práticas de pesquisa (PERUZ-
ZO, 2018). Entende-se que a dimensão leva às formas de perceber e ter con-
tato com o objeto de investigação. Ela explica o processo de investigação e 
aborda o objeto da investigação. Assim, pode-se dizer que a dimensão, por 
um lado, “pressupõe o embasamento a partir dos conceitos que orientam a 
concepção metódica e, por outro lado, incorpora os instrumentos de coleta 
de dados e de informações [...]”. (PERUZZO, 2018, p. 36).

Na DSR, pela natureza pragmática de pesquisa, em que o conhecimento 
é construído a serviço da ação (DRESCH; LARCERDA; ANTUNES JR, 2015), 
a dimensão metodológica, além de explicar e construir o processo de in-
vestigação e de abordar e explicar o objeto da investigação, também irá 
propor um artefato/solução. Enquanto método de pesquisa, orientado para 
a solução de problemas, a design science research visa “construir e avaliar 
artefatos que permitam transformar situações, alterando suas condições 
para estados melhores ou desejáveis. Ela é utilizada nas pesquisas como 
forma de diminuir o distanciamento entre teoria e prática” (DRESCH; LAR-
CERDA; ANTUNES JR, 2015, p. 67).

A partir da compreensão da design science na dimensão epistemológica 
e da design science research na dimensão metodológica, o estudo em tela sin-
tetiza esta última em quatro momentos integrados, baseado em Dresch e 
outros (2015)19, acrescentando a especificidade da lean inception como mé-
todo de trabalho. No Quadro 01 apresenta-se a proposta em tela.

19 Importa dizer que os autores concentram suas argumentações e exemplificações 
na área de estudos de Gestão.
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Quadro 01 – Dimensão metodológica na design science.

Etapas constitutivas

Método científico

Método de pesquisa

Método de trabalho

Técnica de coleta e 
análise dos dados

Descrição

Perspectiva sobre 
como o conhecimen-
to é construído.

Práticas empreendi-
das pelo pesquisador 
para a construção 
do conhecimento 
científico.

Orienta e apoia a 
condução da pesqui-
sa com uma sequên-
cia de passos lógicos 
para a consecução 
dos objetivos.

Operacionaliza os 
métodos de pesquisa 
e o método de traba-
lho científico.

Tipos

Abdutivo; Dedutivo; 
Indutivo.

Estudo de caso; Pes-
quisa-ação; Survey; 
Modelagem; Design 
science research.

Lean inception*

Documental; Biblio-
gráfica; Entrevistas; 
Grupo focal; Questio-
nários; Observação 
direta; Análise de 
conteúdo; Análise do 
discurso; Estatística 
multivariada.

*Acrescido pelos autores deste texto.
Fonte: baseado em Dresch e outros (2015), com adaptações.
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Há de se ter em conta que a característica da design science (dimensão 
epistemológica) condiciona alguns pontos na dimensão metodológica. O 
primeiro deles é perceber que no método científico a abdução é uma pers-
pectiva para a construção do conhecimento. O método indutivo parte da 
observação para a generalização, infere uma ideia a partir de dados ob-
servados. O dedutivo parte de teorias (ou leis reconhecidas em um campo 
teórico) para explicar o fato/fenômeno pesquisado. No entanto, o método 
abdutivo tem fator preponderante na DSR, pois é um processo de criar 
hipóteses explicativas e um método científico que permite novas ideias, 
sendo “indicado para compreender uma situação ou problema [...]” (DRES-
CH; LARCERDA; ANTUNES JR, 2015, p. 63). Vale dizer que os três estarão 
presentes na DSR.

No método de pesquisa está propriamente a prática da investigação 
sistemática para a resolução de problemas, a design science research. Enfa-
tiza-se, assim, que ela é o método que fundamenta e operacionaliza a con-
dução da pesquisa quando o objetivo a ser alcançado é um artefato ou uma 
prescrição (DRESCH; LARCERDA; ANTUNES JR, 2015).

Por fim, na especificidade da dimensão metodológica proposta está o 
método de trabalho. Neste item se reconhece que, para a articulação en-
tre Comunicação e Sistemas de Informação, em busca da resolução de um 
problema, é preciso ter uma maneira sistematizada de organizar e orientar 
o desenvolvimento de um artefato. Sugere-se, então, a metodologia lean in-
ception, vinculada ao campo de Sistemas de Informação, como um método 
de trabalho para a criação de produtos de forma integrada e colaborativa 
entre desenvolvedores, através de práticas e etapas ágeis e enxutas (CARO-
LI, 2018). Método que será articulado no framework apresentado a seguir.

Dimensão morfológica

A dimensão morfológica está presente nas práticas das ciências sociais 
como uma “instância que enuncia as regras de estruturação, de formação 
do objeto científico, impõe-lhe uma certa figura, uma certa ordem entre 
seus elementos” (BRUYNE et al., 1977, p. 35). O que Bruyne e outros (1977) 
chamaram de polo, aqui é entendido como uma dimensão, um espaço con-
figurativo que articula epistemologia, teoria e metodologia e se torna um 
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lugar de objetivação da pesquisa, o espaço da solução. Portanto, pode-se 
dizer que 

[...] representa o plano de organização dos fenômenos, os modos de ar-
ticulação da expressão teórica objetivada da problemática da pesquisa. 
Ao mesmo tempo, ele é o quadro operatório, prático, da representação, 
da elaboração, da estruturação dos objetos científicos (BRUYNE et al., 
1977, p. 159)

A dimensão suscita modalidades de análise como métodos de ordenar 
e compreender os objetos científicos. A tipologia e o tipo ideal são exem-
plos. Para a design science research a partir de sua natureza prescritiva infe-
re-se uma modalidade específica, o artefato. Portanto, além de ordenar e 
compreender, buscar-se-á propor e isso estará sistematizado na dimensão 
morfológica. Tal dimensão concentra o espaço da solução como a aplica-
ção da lógica da prova/proposição para a DSR: o momento de análise do 
problema de onde se destacam os objetos científicos e que permite forne-
cer uma configuração, uma arquitetura das respostas, que são suas solu-
ções. Assim, a dimensão morfológica, nos moldes aqui propostos, passa a 
ser uma instância finalística que apresenta o objeto científico (o artefato) 
para a resolução de uma classe de problemas. 

A design science research é uma ciência do projeto, dedicada a propor for-
mas de criar, construir e avaliar artefatos (DRESCH; LARCERDA; ANTUNES 
JR, 2015); percebe o artefato como um fenômeno artificial que é projetado, 
não necessariamente aplicado. Artefato, nesse contexto, pode ser entendi-
do como algo construído pelo homem. É um objeto artificial, caracterizado 
em termos de objetivos, funções e adaptações (SIMON, 1981). Daí a argu-
mentação de Simon (1981), de que tudo o que é criado ou adaptado pelo 
homem para determinados objetivos e propósitos é artefato. Ele é uma 
construção propositiva percebida como uma interface entre “um ambien-
te interno, a substância e organização do próprio artefato, e um ambiente 
externo” (SIMON, 1981, p. 29).

Os artefatos podem ser tipificados em constructo, modelo, método e 
instanciação (SANTOS, 2016), e estão descritos no Quadro 02.
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Quadro 02 – Tipos de artefato na design science research.

Constructo

Modelo

Método

Instanciação

É também reconhecido como elemento conceitual. 
Apresenta um conjunto de definições utilizadas na 
solução do problema, estabelecendo uma espécie 
de vocabulário sobre determinado campo onde tal 
problema está inserido e, quando possível, especi-
ficando suas soluções.

É uma representação da realidade que apresenta 
tanto as variáveis de determinado sistema quanto 
suas relações. Na design science a ênfase está na 
utilidade do modelo, pois ele precisa ter condições 
de capturar a estrutura geral da realidade, buscan-
do assegurar tal utilidade. 

São procedimentos e ações orientados para o de-
sempenho de determinada tarefa ou solução de 
um dado problema. Pode estar relacionado a mo-
delos previamente estabelecidos.

A execução do artefato em seu ambiente. É ca-
racterizado pela operacionalização, sendo o nível 
mais tangível da solução criada no contexto prévio 
que a inspirou enquanto solução.

Fonte: Dresch e outros (2015) e Santos (2016), com adaptações.

A dimensão morfológica, portanto, tem característica finalística-propo-
sitiva na DSR. Para a comunicação, quer dizer que o desenvolvimento de 
uma pesquisa científica nesses termos exigirá, além da contemplação da 
realidade, a habilidade do pesquisador em propor um artefato que, como 
projeto, leve à solução de determinado problema dessa realidade.
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3. Uma proposta de trabalho: design science research + lean inception
 
 Para a ideia em tela, a design science research (método de pesquisa) será 

integrada à lean inception. Esta última, à luz deste estudo, considerada o 
método de trabalho. Além disso, há de se retomar o debate sobre o “espaço 
do problema” e o “espaço da solução”. Maedche e outros (2019) discutem 
os espaços de modo a mostrar o caminho processual com origem no espa-
ço do problema até a produção de artefatos vinculados ao espaço da solu-
ção. Na Figura 01 mostra-se esse modelo conceitual.

Figura 01: Modelo Conceitual com representação do espaço do proble-
ma e espaço da solução

O problema é constituído, conforme descrito na dimensão epistemoló-
gica, pelos interesses e perspectivas do mundo do pesquisador. Mas tam-
bém é constituído pelas necessidades, objetivos, requisitos e pela percep-
ção dos interessados na solução ou público-alvo (do inglês stakeholders)20. 
A consecução do espaço do problema leva naturalmente ao espaço da so-
lução e é nesse viés que a design science research pode ser orquestrada com 
a lean inception para a produção de soluções voltadas aos interessados (co-
nhecimento aplicado para alguma coisa ou alguém)21.

Fonte: Adaptado de Maedche et al. (2019).

20 IRequisitos são entendidos como condição ou capacidade requerida por um usu-
ário para solucionar um problema ou alcançar um objetivo (IEEE Standard, 2010).
21 A lean inception é uma abordagem de design centrado no usuário (originalmen-
te proposta em inglês como user-centered design) que é constituída por atividades e 
jornadas centradas no desenvolvimento de soluções que atendam as reais necessi-
dades dos interessados (CAROLI, 2018). Baseia-se na participação ativa dos interes-
sados no processo de concepção (atividades que visam pensar, idealizar e avaliar
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 A metodologia centra-se no desenvolvimento do MVP, o mínimo pro-
duto viável, a partir da execução iterativa e cíclica do processo Construir, 
Medir e Aprender. Segundo Caroli (2018), o MVP é a versão de solução mais 
simplificada, porém funcional, a ser desenvolvida e apresentada aos in-
teressados como forma de executar uma medição, seja da viabilidade, da 
factibilidade ou do desejo, para, então, aprender com esta avaliação e, em 
nova iteração, gerar nova solução melhorada. O MVP é o artefato em seu 
estado de construção.

 Assim, para seguir as quatro dimensões abordadas no estudo (Episte-
mológica, Teórica, Metodológica e Morfológica), integrando DSR e lean in-
ception para a geração de um artefato, a seguir são ilustrados alguns pontos 
de cada dimensão. 

A dimensão epistemológica compreende todo o modelo de integração 
C&SI apresentado por incorporar os interesses e as diferentes visões do 
mundo, ilustrando a pesquisa sob a perspectiva da produção de conheci-
mento na forma de solução. Portanto, a dimensão recobre todo o desenvol-
vimento científico na busca da resolução de um problema.

As atividades da dimensão teórica (Figura 02) tratam da identificação e 
do entendimento do problema a ser resolvido, identificação do público-al-
vo e da equipe de trabalho, execução da revisão sistemática da literatura, e 
também da identificação de outros artefatos existentes para o contexto da 
pesquisa (incluindo-se a pesquisa através da grey literature).

Figura 02 – Dimensão teórica - DSR com lean inception.

soluções para o seu posterior desenvolvimento). Para o framework proposto neste 
capítulo não é considerada a agenda de realização da lean Inception conforme pro-
posta originalmente por Caroli (2018). Para o contexto em tela, são consideradas a 
forma de abordar o problema (mindset) e as atividades executadas para construção 
da solução.

Fonte: Martins e Parizi (2021).
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Em referência à lean inception, a identificação da equipe de trabalho 
deve ser conduzida de modo que esta equipe seja formada por um conjun-
to interdisciplinar de pesquisadores, pois as diferentes experiências e os 
pontos de vista diversos contribuem para uma discussão ampla e abran-
gente, necessária para a exploração de todo o campo do conhecimento en-
volvido. O público-alvo e a equipe de trabalho envolvida na realização da 
pesquisa são identificados como stakeholders.

A dimensão metodológica é o espaço em que a lean inception é adicio-
nada com maior abrangência. Nela, são realizadas as atividades que ob-
jetivam propor, a partir das definições e resultados obtidos na dimensão 
teórica, as possíveis soluções. Para tanto, a lean inception, como abordagem 
centrada no usuário, ou seja, no interessado em utilizar a solução, estabe-
lece as atividades que são pontuais para a transição entre os espaços do 
problema e da solução. São previstas atividades de proposição de artefatos 
para resolver o problema e a criação da visão do produto a ser desenvol-
vido. Nesse sentido, a lean inception prevê a execução do alinhamento do 
entendimento e dos objetivos do artefato. Como resultado dessas ativida-
des busca-se a seleção de um artefato possível como solução. Na Figura 03 
consta a dimensão metodológica.

Figura 03 – Dimensão metodológica - DSR com lean inception.

Fonte: Martins e Parizi (2021).
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Na sequência, como método de trabalho para a etapa de “Projeto do 
artefato selecionado”, são previstas algumas atividades: a) Identificação e 
descrição de personas, b) Identificação das funcionalidades do produto a 
ser desenvolvido; c) Nivelamento das funcionalidades com revisão técnica, 
de Negócio e User Experience, d) Criação das jornadas de usuário do produto 
a ser desenvolvido, e) Sequenciamento das funcionalidades a serem de-
senvolvidas, e f) Criação de um canvas de MVP (artefato) para o produto21. 
Assim, a partir destas, o pesquisador será conduzido por um conjunto de 
tarefas previstas em lean inception para a obtenção do MVP (artefato). No 
Quadro 02 sintetiza-se o desenvolvimento das práticas.

Quadro 02 – Etapas da lean inception para o “projeto do artefato”. 

a) Identificação 
e descrição de 
personas

b) Identificação das 
funcionalidades 
do produto a ser 
desenvolvido

c) Nivelamento das 
funcionalidades 
com revisão 
técnica, de Negócio 
e User Experience

Uma persona representa um usuário do sistema, 
descrevendo não só o seu papel, mas também 
suas características e necessidades específicas. 
Isto cria uma representação realística de usuários, 
auxiliando o grupo de pesquisadores a descrever 
funcionalidades do ponto de vista de quem irá 
interagir com o produto final desenvolvido no 
projeto de pesquisa.

Nesta atividade, através de brainstorming (técnica 
que visa a geração de várias ideias), por exemplo, 
o grupo interdisciplinar de pesquisadores 
deverá identificar as operações do produto que 
visa desenvolver. Também conhecidas como 
funcionalidades ou requisitos, tais operações 
representam o que estará disponível para o usuário 
quando da utilização da solução produto, ou ainda 
interação de um usuário com o produto, gerado 
como resultado do projeto de pesquisa.

Nesta atividade, os pesquisadores devem envidar 
esforços para avaliar as ideias e funcionalidades 
geradas na etapa anterior, no sentido de detalhá-
las, para obter um entendimento técnico de tais 
funcionalidades, descartando aquelas que não 
devem ser levadas adiante por falta de condições 
técnicas, por exemplo. Deve-se, nesta atividade, 
avaliar se todas as condições necessárias para o 
desenvolvimento do produto estão disponíveis.

21 O Canvas é um quadro estratégico que permite o alinhamento e definição de es-
tratégias relacionadas ao MVP. Construído a partir dos artefatos produzidos pelas 
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Por fim, na dimensão morfológica, na perspectiva deste modelo de 
C&SI, há o desenvolvimento do artefato que representa a solução. Além dis-
so, busca-se a argumentação do uso do artefato para determinadas classes 
de problemas em que esta solução pode ser enquadrada. Para tanto, as ati-
vidades previstas para esta dimensão incluem o desenvolvimento do pro-
duto/solução, a avaliação do artefato, a explicitação da aprendizagem e das 
conclusões, e a generalização para uma classe de problemas, e também 
a comunicação dos resultados alcançados. Na Figura 04 representa-se a 
dimensão morfológica.

Para o desenvolvimento da solução pode-se integrar tecnologias que 
permitam tal implementação, como algoritmos e linguagens de programa-
ção, maquetes, softwares de produção de materiais e conhecimento. Dresch 

d) Criação das 
jornadas de usuário 
do produto a ser 
desenvolvido

e) Sequenciamento 
das funcionalidades 
a serem 
desenvolvidas

f) Criação de um 
canvas de MVP para 
o produto

A jornada do usuário descreve o caminho ou 
sequência de passos a serem dados por um 
usuário na busca para alcançar um objetivo. Logo, 
nesta atividade, o pesquisador deve identificar as 
funcionalidades propostas na solução-produto 
que representem o percurso a ser utilizado pelo 
usuário de tal solução-produto que está em 
proposição.

Nesta atividade, o pesquisador deverá organizar 
as funcionalidades identificadas junto à jornada 
do usuário e demais etapas anteriores. Segundo 
Caroli (2018), o sequenciador de funcionalidades 
auxilia a organização e visualização das 
funcionalidades e da sequência de liberação de 
entrega incremental do produto mínimo e viável, 
os MVPs.

Nesta etapa, considerada o ponto fundamental 
do lean inception, o pesquisador deverá estruturar 
cada MVP identificado no sequenciador. É 
interessante, porém, que cada canvas para cada 
MVP seja construído o mais próximo possível do 
início do MVP em questão para que o pesquisador 
incorpore o que aprendeu e descobriu até o 
momento.

Fonte: Adaptado de Caroli (2018).

etapas anteriores, o Canvas MVP permite, de forma visual, que a viabilidade técnica 
e econômica do produto fique evidente. 
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e outros (2015) salientam que o desenvolvimento de artefatos, conforme 
previsto na DSR, não se limita apenas ao desenvolvimento de um produto, 
mas da solução proposta na etapa anterior, podendo ser melhorias para 
produtos existentes, ou conhecimento novo. Assim, ao final desta etapa, 
os pesquisadores terão o artefato funcional e as heurísticas de desenvol-
vimento.

Figura 04 – Dimensão morfológica - DSR com lean inception.

Na etapa de “avaliação do artefato”, cabe aos pesquisadores verificar 
se os requisitos (funcionalidades) implementados estão de acordo com os 
que foram definidos nas etapas anteriores, no sentido a dar validade à so-
lução proposta e, se, de fato, estas atendem às necessidades do público-al-
vo estabelecido. A avaliação deverá conter atividades com a participação 
do público-alvo para coletar dados de feedback da utilização da solução, a 
fim de estabelecer os resultados alcançados com a solução e com a etapa 
de implementação. 

Já em relação à explicitação das aprendizagens e conclusões sugere-se 
explicitar os resultados alcançados a partir da solução projetada, imple-
mentada e avaliada pelas etapas anteriores. O estudo deve apresentar os 
resultados das aprendizagens alcançadas a fim de contribuir para a área 
em estudo e gerar conhecimento. De acordo com Dresch e outros (2015), 
nesta etapa é preciso tecer conclusões a partir da análise crítica em re-
lação aos resultados obtidos e expor a tomada de decisão que conduziu a 
pesquisa para a obtenção de tais resultados.

Fonte: Martins e Parizi (2021).
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Como forma de concluir o método, na etapa de generalização para uma 
classe de problemas e comunicação dos resultados, é importante men-
cionar a possibilidade de generalizar os resultados da pesquisa para uma 
classe de problemas, colaborando com a geração de conhecimento dentro 
daquela classe. Dresch e outros (2015) apontam que a generalização per-
mite que, posteriormente, tal conhecimento possa ser aplicado em situ-
ações similares por outros pesquisadores que se deparam com o mesmo 
problema. Finalmente, como em qualquer projeto de pesquisa, os resulta-
dos devem ser comunicados à sociedade e à comunidade científica.

4. O framework e suas saídas operativas

 O caminho de argumentação aqui percorrido pode ser sintetizado em 
um quadro de referência operativo da DSR com a lean inception para pes-
quisas em comunicação com sistemas de informação que queiram produ-
zir um artefato como solução para uma classe de problemas.
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Figura 05 – Framework DSR com lean inception.

Fonte: Martins e Parizi (2021).

Na Figura 05 apresenta-se a organização do framework a partir de to-
das as dimensões de uma pesquisa. Dois elementos devem ser destacados 
para o desenvolvimento desse tipo de pesquisa na comunicação com sis-
temas de informação. O primeiro é que para cada uma das dimensões teó-
rica, metodológica e morfológica há um conjunto de saídas possíveis. Vale 
dizer que tais saídas não respondem por ações prontas, como produto final 
da pesquisa. Elas dizem respeito a resultados ou subprodutos específicos 
para a consecução de cada etapa. Por exemplo, revisar a literatura permite, 
dentre outras coisas, compreender o contexto do problema e da solução 
que a pesquisa irá atuar. Perceber a existência de artefatos já existentes 
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propicia uma visão de problemas e soluções já estruturados e configura-
dos no tema da pesquisa.

 O segundo elemento está em perceber esse tipo de pesquisa como sen-
do constituída por um processo iterativo e incremental. A ideia de iterativi-
dade é reconhecer que o progresso do artefato ocorre através de tentativas 
sucessivas de melhoramento. Portanto, o processo permite a realização de 
revisões constantes nas etapas. Incremental no sentido de permitir a rea-
lização de entregas parciais do artefato, adicionando a cada entrega novos 
requisitos ou soluções até completar o artefato todo.

 Eis o motivo pelo qual há linhas tracejadas no framework que remetem 
ao retorno de etapas anteriores caso o artefato não esteja completo dentro 
do que se espera de solução. Por exemplo, ao se avaliar um artefato (instan-
ciação), em sua primeira versão, notou-se um problema quanto ao perfil 
do usuário e à linguagem utilizada. É possível rever o processo e acres-
centar determinada funcionalidade; ou quando se percebe, na explicitação 
das aprendizagens, que o artefato (modelo) pode ser utilizado para outro 
tipo de persona não reconhecido no início do desenvolvimento do projeto. 
Também é possível reestruturar as personas.

Por fim, há de se mencionar que o produto final resultante do percur-
so metodológico é um artefato, sendo o resultado de um processo iniciado 
com a percepção da realidade e da própria ciência e encerrado com estru-
turação de uma solução para uma classe de problemas que tal percepção 
da realidade conseguiu captar.

 
5. Considerações finais

 Como elementos finais há de se reconhecer que o capítulo apenas 
apresentou uma articulação entre a DSR, percebida como metodologia de 
pesquisa, e a lean inception, como método de trabalho, as quais foram uti-
lizadas em duas pesquisas de comunicação com sistemas de informação. 
O exercício empreendido pelos autores não pode ser reconhecido como 
um protocolo de pesquisa na área, mas também não é uma mera abstra-
ção científica, pois há resultados: dois projetos de pesquisa aprovados por 
agências de fomento.
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 Por essa ordem, também é possível reconhecer ideias centrais que es-
tão na base dessa articulação metodológica e que podem servir de apoio 
para futuras pesquisas de igual teor. Assim, vale sintetizar três pontos:

- Realizar uma pesquisa de cunho aplicado requer uma revisão das ba-
ses epistemológicas. Tanto para a ciência em geral (no enquadramento da 
design science), quanto para a comunicação (na constituição do conheci-
mento comunicacional pelo neomaterialismo, por exemplo);

- A construção teórica desse tipo de pesquisa precisa estar atenta às 
referências teóricas e conceituais que tenham como foco a resolução de 
problemas. Isso não é negar ou reduzir a ciência básica (a contemplativa), 
mas posicioná-la como uma ciência-meio para se realizar uma ciência-fim 
(a aplicada).

- A pesquisa no viés da ciência aplicada precisa estar conectada com 
outros campos do saber, seja para implementar metodologias de trabalho 
que facilitem a integração de disciplinas (como a proposta da lean incep-
tion) ou a produção de soluções construídas pela aplicação do conheci-
mento multi e ou interdisciplinar.  
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1. Introdução

 O desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso (TCC) é uma eta-
pa final importante pela articulação entre os processos didáticos (apren-
der uma atividade) e os científicos (aprender a fazer ciência dentro dessa 
atividade) na construção do saber e do fazer de um discente. Os elemen-
tos didáticos são estabelecidos pelo conhecimento adquirido na busca de 
um “fazer”, especialmente pela inserção no mercado de trabalho. Já os 
elementos científicos propiciam um exercício analítico por meio de um 
pensamento crítico em que o saber e o fazer são percebidos distantes de 
um senso comum. Todavia, o TCC geralmente é mais direcionado aos ele-
mentos didáticos e aos conteúdos das disciplinas dos cursos do que para a 
obtenção de resultados científicos (MARTINS JR, 2008).

 No entanto, diz Oliveira (2003), o TCC é uma produção de conhecimento 
e de experiências formativas em que o discente se relaciona com diversos 
pontos de vista e com estudos já realizados sobre o seu tema de pesquisa. 
As dimensões do saber e do fazer em termos de desenvolvimento do TCC 
podem, então, ser segmentadas no trabalho monográfico (monografia) e 
no projeto experimental. O primeiro direcionado à construção de um tra-
balho baseado em um só assunto/problema; o segundo é um trabalho prá-
tico que, objetivamente, procura articular a teoria com a prática e resultar 
na execução de um artefato técnico-profissional.

 É precisamente sobre o projeto experimental que no presente capítu-
lo procura-se construir sua argumentação. A característica desse tipo de 
proposta é o exercício teórico-prático realizado a partir de metodologias 

Diuliane Valéria Prado dos Santos
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Projeto experimental em Relações Públicas e 
a Design Science Research 
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científicas específicas que enfatizam uma racionalidade técnica e procu-
ram proporcionar ao discente o exercício de experimentar e desenvolver.

 As características do projeto experimental são adequadas para uma 
articulação com a design science research (DSR). A metodologia tem sido 
utilizada como prática para o desenvolvimento de soluções que atendam 
as necessidades de maneira criativa e com fundamentação na inovação 
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). A prática da pesquisa na DSR 
está centrada nos problemas, direcionada às consequências e orientadas 
para situações do cotidiano, do fazer (SORDI; AZEVEDO; MEIRELES, 2015).

 Por essa ordem, no presente capítulo problematiza-se o uso da DSR 
como metodologia de pesquisa para o desenvolvimento do trabalho de 
conclusão de curso, especialmente para o projeto experimental na área 
das Relações Públicas. Acredita-se que o uso da DSR no projeto experi-
mental pode reduzir a distância entre a teoria e a prática, além de permitir 
o exercício de prescrever soluções para problemas técnico-profissionais 
pelo viés científico no contexto das Relações Públicas. 

 Para tanto, neste capítulo tem-se o objetivo de apresentar uma propos-
ta de percurso metodológico para o projeto experimental com o uso da de-
sign science research. Operacionalmente, a proposta foi construída a partir 
do desenvolvimento de dois trabalhos de conclusão do Curso de Relações 
Públicas da Universidade Federal do Pampa. Vale dizer, no entanto, que, 
neste capítulo, não tem a intenção de entrar na seara das discussões epis-
temológicas do conhecimento e da ciência, tampouco de aprofundar os 
debates sobre os trabalhos de conclusão de curso e sobre a atividade de 
Relações Públicas. Estritamente se quer, a partir das experiências realiza-
das, apresentar um roteiro de desenvolvimento do projeto experimental 
com as ideias da DSR.

 Assim, inicia-se o capítulo com uma breve apresentação sobre o tra-
balho de conclusão de curso (monografia e projeto experimental). Em se-
guida, apontam-se os principais tópicos da design science research. Já nos 
resultados e discussões faz-se a exposição do roteiro metodológico a partir 
de dois projetos experimentais em Relações Públicas. Por fim, na conclu-
são sugerem-se os elementos positivos e negativos do uso da metodologia 
nos trabalhos de conclusão de curso.
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2 . O trabalho de conclusão de curso

O TCC é um documento científico produzido pelo discente no final de 
um curso (bacharelado, licenciatura, tecnólogo, especialização, dentre ou-
tros) de forma autoral e obedecendo a uma série de normas científicas. Ele 
é o resultado de um processo estruturado que possui começo, meio e fim, e 
aborda uma temática específica, ou seja, demonstra o conhecimento sobre 
determinado assunto (LEAL; MIRANDA; NOVA, 2019). É uma produção de 
conhecimento e de experiências formativas em que o discente se relacio-
na com diferentes pontos de vista e com estudos realizados anteriormente 
sobre o seu tema de pesquisa (OLIVEIRA, 2003). O TCC tem a intenção de 
“introduzir o aluno à pesquisa, fazendo-o utilizar a metodologia científica 
para detectar, conhecer, resolver situações e propor ações [...] além de in-
centivá-lo a prosseguir com sua formação acadêmica” (HEYDEN; RESCK; 
GRADIM, 2003, p. 409).

De acordo com a norma NBR 14.724 da Associação Brasileira de Normas 
e Técnicas (ABNT), o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é o “documen-
to que apresenta o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento 
do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da discipli-
na, módulo, estudo independente, curso, programa, e outros ministrados. 
Deve ser feito sob a coordenação de um orientador” (2011, p.4).

Ainda conforme Corrêa e outros (2018, p. 35), o Trabalho de Conclusão 
de Curso

é um texto acadêmico individual, redigido e organizado de acordo com 
normas científicas. Constitui-se em um momento de sistematização de 
habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo das leituras e ativida-
des desenvolvidas durante seu curso. Trata-se de uma experiência fun-
damental na sua formação, uma vez que lhe proporciona a oportunidade 
de resolver, de forma rigorosa e criativa, problemas teóricos e empíricos 
detectados no cotidiano assistencial e/ou gerencial.

Nesse sentido, é importante destacar que o Trabalho de Conclusão de 
Curso não deve restringir-se a um trabalho de consulta ou uma seleção de 
dados que já estão disponíveis. Para Gava e outros (2017, p. 3), “novos co-
nhecimentos têm de ser produzidos a partir de análise, experimentação, 
reflexão e criação. Toda e qualquer pesquisa científica deve partir de uma 
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dúvida, uma lacuna, um novo ponto de vista sobre algo, um questionamen-
to ou um problema, e se concentrar apenas nele”.

Assim, pode-se dizer sinteticamente que o TCC é um documento re-
sultado de um processo estruturado e dentro de um rigor científico que 
aborda um tema específico e que articula em graus variados as dimensões 
teóricas e práticas da produção de conhecimento e de experiências forma-
tivas de um discente. A seguir apresenta-se dois tipos de TCC.

Tipos de TCC

O trabalho de pesquisa que resulta no desenvolvimento de um TCC 
pode ser compreendido em dois tipos: o trabalho monográfico (monogra-
fia) e o projeto experimental.

Historicamente, o termo monografia teve “origem no século passado 
[XIX], a partir de um método de ciências sociais, que culminou com o tra-
balho ‘Monografia da família operária’, publicado por Le Play em 1855” 
(OLIVEIRA, 2003, p. 59). O termo provoca interpretações distintas no meio 
acadêmico, mas elaborar uma monografia é construir um trabalho basea-
do em um só assunto, um problema, o que leva ao sentido etimológico do 
termo: mónos (um só) e grafhein (escrever).

De acordo com Martins Júnior (2018, p. 26), a monografia é “a elabora-
ção de um estudo científico por um pesquisador, com a supervisão de um 
orientador, a partir da escolha de um tema, da delimitação de um proble-
ma e com a utilização de métodos científicos”. De acordo com o autor, o fato 
de focar em apenas um assunto a ser desenvolvido não faz com que a mo-
nografia seja um trabalho simples de ser elaborado. Pelo contrário, deve 
ser uma investigação científica desenvolvida a partir de uma metodologia 
(MARTINS JR, 2018).

O projeto experimental, e também a monografia, também é considera-
do um trabalho de conclusão de curso (TCC). A diferença, porém, é que o 
projeto experimental consiste em um trabalho que articula a teoria com a 
prática e mostra todas as etapas de execução deste trabalho. Isso significa 
que ele exige que o discente exerça todas as suas capacidades técnicas, 
aliando-as a uma reflexão teórica (UERN, 2008). Em outras palavras, 
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os projetos experimentais consistem em trabalhos teórico-práticos desen-
volvidos a partir de metodologias científicas específicas que possibilitam a 
demonstração do nível de aprendizado do aluno e a sua capacidade de expe-
rimentar, desenvolver e empreender uma pesquisa aplicada a temas perti-
nentes ao curso que está matriculado (FUMEC, 2014).

Vale ressaltar que, apesar de ser um trabalho prático, um projeto expe-
rimental também deve ser desenvolvido a partir de uma metodologia que 
segue as normas científicas da ABNT. O objetivo principal é estimular a 
experimentação, através de uma articulação entre a teoria que se aprende 
ao longo do curso com as práticas que são exigidas pelo mercado de traba-
lho (REGRAS PARA TCC, 2019). No Quadro 01 sintetizam-se as principais 
características dos dois tipos de TCC.

Quadro 01 – Características da monografia e do projeto experimental.

Tipo

Monografia

Projeto experimental

Característica

Desenvolvido geralmente de forma individual.

Envolve o uso de um método científico (estrutura e 
rigor).

Ênfase teórica, baseado na busca por um 
entendimento sobre o tema escolhido.

Resulta num texto monográfico (entre 40 e 100 
páginas).

Desenvolvido de forma individual, em dupla ou 
grupo.

Envolve o uso de um método científico (estrutura e 
rigor).

Ênfase prática, baseada na aplicação do 
conhecimento sobre o tema escolhido.

Resulta num texto relatório (entre 25 e 50 páginas).

Fonte: Martins; Santos; Righi (2021).
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De acordo com o perfil do discente, com os interesses de pesquisa e as 
normativas da instituição será possível escolher entre monografia ou pro-
jeto experimental. Há de se alertar, no entanto, que nenhuma das opções 
exclui a possibilidade de o discente se interessar pela ciência (área da pes-
quisa) ou pelo mercado de trabalho. Em outros termos, há de se perceber 
que a monografia não exclui ou vai de encontro à ideia do discente em se-
guir para o campo de atuação profissional; ou que desenvolver um projeto 
experimental o coloca distante da área científica. Especialmente para o úl-
timo ponto, a design science research é uma metodologia que pode contribuir 
para a redução da distância entre o campo científico e a atuação profissio-
nal. A seguir, discorre-se sobre o uso da metodologia no desenvolvimento 
do projeto experimental.

3. Design Science Research

Para que uma pesquisa seja relevante é necessário que ela passe por 
uma série de etapas que comprovem sua seriedade, rigor e que os seus 
argumentos sejam suscetíveis ao debate e à verificação (LACERDA; DRES-
CH; PROENÇA; ANTUNES JR, 2013). Nesse sentido, o uso de métodos de 
pesquisa rigorosos é um fator determinante para o sucesso no processo de 
desenvolvimento de uma pesquisa.

A design science é a “ciência do projeto” dedicada a fazer projeções de 
como construir artefatos que possuam as propriedades necessárias para 
alcançar objetivos definidos. É uma metodologia que objetiva a produção 
do conhecimento científico que viabiliza o desenvolvimento e a projeção 
de artefatos. De acordo com Pimentel e outros (2020, p. 37), a DSR procu-
ra “projetar uma realidade diferente, modificada por artefatos projetados 
para resolver problemas em determinados contextos, sendo o conheci-
mento científico resultado da investigação do uso do artefato numa deter-
minada situação”.

Dessa forma, a DSR apresenta-se como uma metodologia que preocupa 
em construir artefatos que tragam benefícios para as pessoas e que resol-
vam os problemas do mundo real de forma satisfatória (FORMOSO, 2015). 
Esse método de pesquisa “produz como resultado um artefato que repre-
senta uma solução para uma ampla gama de problemas, também deno-
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minado conceito de solução, que deve ser avaliado em função de critérios 
relacionados à geração de valor ou utilidade” (FORMOSO, 2015, p. xiii)

De acordo com Pimentel e outros (2020), a solução está ligada aos ele-
mentos relacionados à avaliação baseada na experiência. A avaliação em-
pírica (a partir da experiência) “é algo muito elaborado numa pesquisa 
científica porque é exigido rigor para que se possa ter mais confiança nos 
resultados obtidos [...]” (PIMENTEL; FILIPPO; SANTOS, p. 39). Assim, sin-
teticamente, a pesquisa com foco no desenvolvimento de artefatos deve:

- Realizar revisões de literatura para diferentes propósitos, como por 
exemplo: compreender e caracterizar o problema, as técnicas, as teo-
rias e a epistemologia-metodologia da pesquisa; 
- Desenvolver o conhecimento técnico e também o conhecimento teó-
rico-científico; 
- Realizar uma avaliação empírica com rigor (PIMENTEL; FILIPPO; 
SANTOS, 2020).

 Para o entendimento da DSR é imprescindível compreender suas eta-
pas e a definição e categorização de artefatos. Os dois pontos são sucinta-
mente relatados a seguir.

Etapas

A condução da design science research começa pela etapa de identificação 
do problema, caracterizado pelo interesse do pesquisador em encontrar 
resposta ou solução para um problema de ordem prática. Sendo assim, 
antes de pensar em possíveis soluções é necessário compreender o pro-
blema, o contexto em que ele está inserido, as suas limitações, causas e 
consequências (PIMENTEL, FILIPPO; SANTOS, 2020). A etapa seguinte é a 
conscientização do problema, na qual é feita a definição e a formalização 
do problema a ser solucionado, suas fronteiras e as soluções necessárias. 
Aqui, há de se refletir sobre o ambiente em que o problema está inserido 
e sobre as possíveis soluções, pensando sempre na melhoria da situação 
presente (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).

A revisão sistemática da literatura é a etapa seguinte e consiste na 
construção de uma fundamentação teórica que servirá de base para a 
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construção do conhecimento. Na sequência há a identificação dos arte-
fatos e a configuração da classe de problemas, momento de identificação 
de problemas que já contém artefatos como soluções, sejam eles avaliados 
ou não (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). O próximo passo é a pro-
posição de artefatos para resolver o problema específico, momento em 
que prevalece o método abdutivo (raciocínio que produz a criatividade e a 
inovação) para a proposição de uma possível solução para o problema que 
está sendo estudado. Logo após é elaborado o projeto do artefato selecio-
nado, etapa que considera as características internas e o contexto em que 
o artefato irá operar. É nessa etapa que há a descrição dos “procedimentos 
de construção e avaliação do artefato” (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 
2015). Na sequência, a etapa de desenvolvimento é o processo de cons-
trução e implementação do artefato. Ou seja, é a execução de tudo o que 
foi planejado nas etapas anteriores. O momento seguinte é o da avaliação, 
para observar e medir o comportamento do artefato, podendo “ser condu-
zida em um ambiente experimental ou em um contexto real, de diferentes 
maneiras” (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015, p. 132).

Por fim, as etapas finais são representadas pela explicitação das apren-
dizagens e conclusão, generalização para uma classe de problemas e co-
municação dos resultados. Na primeira, após a avaliação, é descrito o que 
funcionou como o esperado e em quais aspectos o artefato necessita de 
ajustes. Vale ressaltar que os conhecimentos produzidos podem ser tanto 
de natureza técnica, que diz respeito à “arte de fazer”, quanto de natureza 
científica, que se refere ao comportamento humano (PIMENTEL, FILIPPO; 
SANTOS, 2020). Espera-se ainda que, nesta etapa, se apresentem conclu-
sões para identificar se o artefato proposto obteve a melhor solução para 
o problema e justificar a importância da contribuição do trabalho da pes-
quisa desenvolvida. Na fase de generalização para uma classe de proble-
mas e comunicação dos resultados procura-se apresentar elementos que 
permitam que o conhecimento resultante possa ser aplicado em situações 
similares. O raciocínio indutivo é aplicado para generalizar a solução en-
contrada e permitir a exposição de evidências de que o artefato pode ser 
utilizado para a resolução de problemas reais (DRESCH; LACERDA; ANTU-
NES JR, 2015).
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Artefatos

A perspectiva da resolução de um problema em determinado contexto 
se estabelece a partir da configuração de um artefato, entendido como algo 
que não é natural, mas construído de forma artificial pelo homem. O arte-
fato é desenvolvido de forma intencional, sendo o resultado da organiza-
ção dos componentes disponíveis de modo a alcançar um objetivo dentro 
de um contexto específico (OLIVEIRA; SOUZA, 2019). Ele “representa um 
intermediador entre um conjunto do conhecimento estabelecido em de-
terminada área e as condições específicas que envolvem o problema que o 
artefato deverá resolver” (SANTOS, 2016, p. 11).

De acordo com Dresch e outros (2015), o artefato deve ter uma validade 
pragmática (assegurar a utilidade da solução proposta para o problema) e 
considerar o custo/benefício da solução, as especificidades do ambiente 
em que será aplicado e as necessidades dos interessados na solução. Di-
vididos em categorias, os artefatos podem ser sistematizados por uma or-
dem puramente abstrata até o mais tangível para serem aplicados à deter-
minada situação (SANTOS, 2016). No Quadro 02 constam os quatro tipos 
de artefatos e as suas definições e aplicações.

Quadro 02 - Tipos de artefatos

Artefato

Constructos

Modelos 

Métodos

Descrição

Elementos conceituais usados 
para descrever os problemas e 
para especificar as respectivas 
soluções.

Conjunto de proposições 
relacionadas e que fazem uma 
descrição, representação de 
como as coisas são.

Conjunto de passos necessá-
rios para desempenhar deter-
minada tarefa. Eles favorecem 
a construção e a representação 
das melhorias necessárias 
para alguma coisa.

Aplicação

Quais conceitos e explica-
ções teóricas existem para 
um problema “x’?
O que eles dizem sobre 
esse problema?

Apresentar um modelo de 
descrição de um proble-
ma que permita entender 
como algo ou alguma coisa 
se realiza.

Descrever o modo com 
que determinadas ações 
(enquanto solução) podem 
funcionar e resolver um 
problema.
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Instanciações A execução do artefato em 
seu ambiente. Operaciona-
lizar o artefato para ver sua 
viabilidade e eficácia.

Aplicar uma solução com 
o intuito de resolver o 
problema em determinado 
contexto.

Fonte: Martins; Santos; Righi (2021), a partir de levantamentos bibliográficos.

Pelo entendimento dos artefatos é possível associar o projeto experi-
mental em Relações Públicas. Para tanto, a partir de dois projetos experi-
mentais em Relações Públicas, tentar-se-á demonstrar o modo com que a 
DSR pode ser utilizada para o desenvolvimento de projetos experimentais 
baseados na resolução de um problema.

O primeiro projeto trata da implementação da lean inception como mé-
todo de trabalho em Relações Públicas22. O problema relacionado está na 
morosidade dos planejamentos de Relações Públicas com métodos tradi-
cionais para um ambiente em ambiente de transformações rápidas e, às 
vezes, amplas. O projeto tem como objetivo propor um processo de plane-
jamento estratégico ágil e iterativo, que possui um design centrado no pú-
blico com foco no desenvolvimento de produtos que alcancem os objetivos 
de comunicação e de negócios de uma organização.

Já o segundo projeto propôs um mecanismo de comunicação automati-
zado através do desenvolvimento de um protótipo de um assistente virtual, 
do tipo chatbot, para o programa de pós-graduação em Comunicação e In-
dústria Criativa - mestrado profissional da Universidade Federal do Pam-
pa. O problema está nas dificuldades de entendimento (e relacionamento) 
entre os possíveis ingressantes e o Programa com as questões referentes 
ao funcionamento, áreas de atuação, processo seletivo, dentre outros pon-
tos. A solução foi a criação de uma forma de relacionamento alternativa, 
mais objetiva e eficaz, com os possíveis candidatos. Assim, no Quadro 03 
apresenta-se um exercício de enquadramento dos projetos no contexto de 
cada tipo de artefato da DSR.

22 A Lean Inception é uma metodologia centrada no usuário que consis-
te em um workshop colaborativo com uma sequeência de etapas que irão re-
sultar no desenvolvimento de um MVP, do inglês Minimum Viable Product 
(Produto Mínimo Viável) de forma ágil, iterativa e enxuta (CAROLI, 2018).
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O projeto 01 foi desenvolvido a partir da proposição do artefato enquan-
to método. Ele propõe um passo a passo de como realizar a implementação 
da lean inception no processo de planejamento em Relações Públicas. Por 
seu turno, o projeto 02 foi realizado enquanto instanciação, para o qual o 
artefato desenvolvido foi um protótipo funcional de uma assistente virtual, 
do tipo chatbot, para automatizar o relacionamento do Programa de Pós-
-Graduação com os possíveis ingressantes (candidatos).

Assim, pelo desenvolvimento dos projetos e seus respectivos artefatos 
é que se tornou possível estabelecer a DSR como a metodologia utilizada. 
O exercício realizado permitiu criar pontos em comum para articular tal 
metodologia com os projetos experimentais. No tópico a seguir procura-se 
sintetizar o caminho percorrido para tanto.

Quadro 03 – Associação entre artefatos na DSR e projeto experimental 
em Relações Públicas (selecionados).

Artefato

Constructos

Modelos 

Métodos

Instanciações

Projeto 01

Reunir conceitos que respon-
dam:
- Quais conceitos existem para 
a Lean Inception? 
- O que eles dizem sobre a 
relação com a comunicação/
Relações Públicas?

Representar a articulação da 
lean inception como um modelo 
de planejamento em Relações 
Públicas.

Apresentar um conjunto de 
etapas que articulem a lean 
inception com as Relações 
Públicas

Aplicar a lean inception em 
Relações Públicas em uma 
organização com o intuito de 
resolver o problema na “moro-
sidade” do planejamento.

Projeto 02

Reunir conceitos que res-
pondam: 
- Quais conceitos existem 
para Assistentes Virtuais? 
- O que eles dizem sobre a 
relação com a comunica-
ção/Relações Públicas?

Representar a configura-
ção de um Assistente Vir-
tual às Relações Públicas.

Sugerir um método de apli-
cação de Assistente Virtual 
para Relações Públicas 
no contexto da Indústria 
Criativa.

Prototipar uma Assistente 
Virtual para determinados 
problemas de relaciona-
mento para o Programa de 
Pós-graduação.

Fonte: Martins; Santos; Righi (2021).
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4. Design Science Research e projeto experimental

Neste tópico, apresenta-se o modo com que a design science research foi 
utilizada para os objetivos de um trabalho de conclusão de curso de gradu-
ação, nomeadamente para o projeto experimental. Porém, é preciso fazer 
duas ressalvas na forma com que a DSR foi utilizada. A primeira diz res-
peito à estrutura da metodologia e a intensidade das suas etapas. Sabe-
-se que trabalho de conclusão de curso apresenta um projeto que está a 
tratar de um discente de graduação que “experimenta” desenvolver algo. 
Evidentemente que não se pode esperar que todas as etapas da DSR sejam 
realizadas em sua amplitude e intensidade. Por exemplo, a revisão da lite-
ratura exige a busca de uma revisão sistemática e intensa sobre os temas 
do projeto. Na adaptação realizada para o projeto experimental, a revisão 
foi abreviada, procurando-se sintetizar os pontos mais importantes para 
entender os conceitos e os artefatos associados.

A segunda ressalva está relacionada ao tempo da pesquisa. Os projetos 
experimentais aqui apresentados percorrem o intervalo de dois semestres 
letivos da universidade, o que limitou o desenvolvimento de todas as ativi-
dades da DSR. Assim, para organizar a aplicação da metodologia na espe-
cificidade do projeto experimental optou-se por dividir as ações em duas 
partes, associadas aos componentes curriculares TCC1 e TCC2. A primeira 
está sintetizada na Figura 01. 
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Na etapa inicial do projeto experimental busca-se apresentar o con-
texto temático da proposta e identificar um problema científico com viés 
prático. Aqui se estabelece a relação do projeto experimental com a DSR ao 
articular teoria e prática, enfatizando o trabalho do discente pela reflexão 
teórica com as capacidades técnicas. Nesta etapa, também constará o ob-
jetivo (a projeção da solução) e a justificativa. Ressalta-se a importância da 

Figura 01 - Primeira parte do projeto experimental com a DSR.

Fonte: Martins; Santos; Righi (2021).
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etapa para o discente estar ciente da natureza do problema e do ambiente 
em que este problema está inserido para conseguir propor uma possível 
solução. Na sequência, a revisão da literatura procurará compreender as 
teorias e os conceitos que estão associados ao problema e a sua solução. 
No entanto, sua principal atribuição é apoiar o pesquisador na busca por 
evidenciar a classe de problemas e os artefatos que estão relacionados ao 
seu objeto de pesquisa.

O passo seguinte é a identificação dos artefatos existentes. Essa etapa 
consiste na realização de uma pesquisa com o objetivo de identificar quais 
práticas já foram propostas para resolver problemas iguais e/ou similares 
ao que foi identificado na primeira etapa. Isso é importante para conseguir 
uma melhor compreensão da solução a partir de artefatos já existentes 
que permitirão apoiar o pesquisador no uso de boas práticas ou de adapta-
ções. Sugere-se a criação de um quadro que descreva os artefatos e as suas 
aplicações práticas e /ou teóricas.

Por fim, encerrando a primeira fase do projeto experimental, há a pro-
posição e projeto do artefato. Uma etapa essencialmente criativa, em que 
o discente/pesquisador, a partir das capacidades técnicas adquiridas e da 
reflexão teórica realizada, fará a proposição de uma possível solução. Para 
tanto, recomenda-se retomar o problema e apresentar as características 
da solução e o contexto onde ela pretende operar. Nesta etapa é necessário 
descrever todos os procedimentos de criação, desenvolvimento e avalia-
ção do artefato.

Para o desenvolvimento da segunda parte do projeto experimental, 
considerando-a como se fosse o segundo semestre, foi necessário realizar 
mais três etapas. Na Figura 02 sintetizam-se as atividades desenvolvidas 
nesta parte.
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A quinta etapa diz respeito ao processo de desenvolvimento do artefa-
to, fase de construção e implementação do artefato em que o pesquisador 
aplica o conhecimento teórico-profissional no desenvolvimento de uma 
possível solução para o problema identificado. A penúltima etapa é a ex-
plicitação das aprendizagens para a qual há apresentação dos resultados 
e discussões gerados com a realização do artefato. Essa etapa tem o pro-
pósito de relatar quais aprendizagens foram importantes para perceber 
o tema da pesquisa e a aplicação da metodologia de desenvolvimento do 
projeto. Mas o mais importante na etapa é a busca por relatar o aprendiza-
do que envolve ciência-profissão-prática ao desenvolver o artefato. O que 
foi possível aprender sobre o problema, a solução encontrada e o artefa-
to desenvolvido? Que dicas e sugestões são possíveis de mencionar para 

Figura 02 - Segunda parte do projeto experimental com a DSR.

Fonte: Martins; Santos; Righi (2021).
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outros estudos e/ou problemas similares? São perguntas que podem ser 
respondidas nesta etapa.

Por fim, a última etapa, conclusão, apresenta as ideias pertinentes de 
todo trabalho acadêmico: sintetizar a trajetória da pesquisa; expor os re-
sultados finais da pesquisa; descrever as limitações e as potencialidades 
da elaboração do projeto experimental. Além disso, é importante discorrer 
sobre as possibilidades de continuação do trabalho no tema pelo viés aca-
dêmico ou profissional, reafirmando, assim, a conexão teórica-prática do 
projeto experimental.

Considerações finais

 No desenvolvimento de um projeto experimental, quando associado a 
uma proposta diferente, deve-se ter o cuidado de não perder o seu caráter 
didático. Por outro lado, a implementação e adaptação de uma metodolo-
gia científica também requer cuidado para que seus princípios continuem 
válidos. A articulação entre o projeto experimental em Relações Públicas e 
a design science research foi um exercício “experimental” de integração dos 
processos didáticos com os científicos na construção do saber e do fazer 
dos discentes. 

No entanto, é preciso mencionar dois pontos negativos para a realiza-
ção dos projetos. O primeiro corre por conta do tempo para a realização 
do projeto experimental com a DSR. Uma metodologia tão bem articula-
da nas suas etapas requer, para determinado tipo de artefato proposto, 
mais tempo para a sua adequada realização. Dois semestres letivos, pouco 
mais de oito meses, impediram a ampliação de aprofundamento das eta-
pas da DSR, tais como a revisão de literatura e desenvolvimento do artefa-
to. Também há de se mencionar que o não estudo prévio da metodologia, 
em componentes curriculares anteriores, gerou um dispêndio de tempo 
e aprendizagem dentro do desenvolvimento do TCC. O processo teria sido 
mais objetivo se os discentes tivessem estudado a design science research em 
metodologias de pesquisa.

Por seu turno, há de se destacar que de positivo está a forma operacio-
nal de realizar a DSR dentro de um rigor teórico e metodológico. Isso facili-
tou a articulação teoria/prática do projeto experimental; também importa 



Comunicação & Sistemas de Informação Volume I - 161

dizer que o uso da DSR viabilizou uma aproximação com os estudos reali-
zados pelo grupo de pesquisa em projetos financiados por instituições de 
fomento; por fim, ainda como elemento positivo, está o entendimento de 
que a metodologia permitiu uma prospecção para atuação no mercado de 
trabalho, considerando-se o viés aplicado. 

A manutenção desse tipo de articulação permitirá gerar novas experi-
ências no saber fazer do projeto experimental. De toda forma, não se pode 
negar que tal articulação foi profícua e atingiu o seu principal objetivo para 
o tipo de trabalho de conclusão de curso: a reflexão teórica com o exercício 
das capacidades técnicas.
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 Neste capítulo serão apresentados dois relatos de experiência a par-
tir da aplicação da metodologia Lean Inception para o desenvolvimento de 
software, a área para a qual tal metodologia foi inicialmente concebida. As 
aplicações da Lean Inception foram realizadas em ambiente educacional, 
porém, em situações distintas de concepção de software: uma atividade 
em sala de aula com fins acadêmico-educacionais com participação de 
acadêmicos de Sistemas de Informação do Instituto Federal Farroupilha 
Campus São Borja e outra atividade com foco no desenvolvimento de sof-
tware em uma empresa Júnior. 

Lean Inception

Considerada uma metodologia de concepção de sistemas, Lean Inception 
(CAROLI, 2018) foi concebida inicialmente por Paulo Caroli, que baseou-se 
em conhecimentos adquiridos e estudos realizados durante sua trajetó-
ria profissional, inspirado pelo Lean Startup (REIS, 2011) - do qual refe-
renciou parte do nome e práticas enxutas para a concepção de ideias - e 
influenciado também pelo Design Thinking (BROWN, 2008), absorvendo o 
pensamento disruptivo a partir dos modelos de divergência e convergên-
cia de ideias, objetivos e soluções. 

Com a formatação da Lean Inception, Caroli trouxe ao universo de desen-
volvimento de software uma nova proposta para a concepção de sistemas 
computacionais (software) a ser instituída por empresas e companhias de 
tecnologia. Assim, baseada em uma visão enxuta de processos, atividades 
e tarefas, a metodologia incorpora nativamente a redução do tempo, remo-
vendo variáveis que não estejam diretamente ligadas ao produto e com-
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pactando atividades da inception - as quais poderiam durar semanas ou, 
até mesmo, meses - para o período de uma semana. O foco deteve-se na 
idealização do produto mínimo viável, o MVP, que é o objetivo a ser alcan-
çado como o resultado final da semana de trabalho.

 Ao tratar de MVP, está se referindo a uma versão de um novo produ-
to que está em desenvolvimento e que, a partir das funcionalidades que 
entrega, permite à equipe desenvolvedora coletar dados que auxiliem no 
aprendizado validado sobre os clientes. Assim, o MVP é alcançado a par-
tir de um processo incremental no qual a cada ciclo de desenvolvimen-
to é construído um produto, disponibilizado para a medição e, com isso, 
aprende-se algo. Cabe ressaltar que este processo de aprendizado é um ve-
tor para que as soluções projetadas sejam voltadas para o atendimento às 
necessidades do usuário, em uma perspectiva de melhoria contínua. 

O produto proposto, inicialmente, é constituído por funcionalidades 
mínimas necessárias para atender o que se almeja, exatamente como a 
definição do nome anuncia “um produto minimamente viável”. Traba-
lhando-se com versões simplificadas do produto e apresentando-as aos 
potenciais usuários que podem atuar como avaliadores da solução propos-
ta, reduzem-se a complexidade de compreensão e o tempo de desenvolvi-
mento a medida em que diminuem as chances de o que foi produzido não 
seja a real necessidade do cliente, o que geraria mais custos e retrabalho 
ao projeto.

 Pensando nisso, a Lean Inception tem sido utilizada, também, no uni-
verso acadêmico. Tal metodologia é vista como estratégia de engajamento 
de estudantes para a concepção de sistemas durante o ensino de desen-
volvimento de software. É aproveitando esse cenário que, portanto, são 
apresentados, neste capítulo, dois relatos de experiência fundamentados 
na aplicação da Lean Inception. Esses relatos são pertinentes a um curso de 
graduação em Sistemas de Informação, em nível bacharelado, com foco na 
formação integrada à preparação para a atuação em equipes de desenvol-
vimento de sistemas e software, conforme previsto no respectivo perfil do 
egresso do Projeto Pedagógico de Curso (PPC).

Neste sentido, neste capítulo são apresentados dois relatos de expe-
riência visando a concepção de software de maneira aplicada a partir da 
aplicação da metodologia Lean Inception.
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Relato de Experiência 1: Aplicação da Lean Inception para fins da 
prática de concepção de sistemas: Um ensaio acadêmico

O primeiro relato de experiência trata-se de uma aplicação da Lean In-
ception voltada ao aprendizado de desenvolvimento de software, mais es-
pecificamente, da concepção de software. Este relato reporta a utilização 
da Lean Inception em atividade letiva, que foi integrada às atividades da dis-
ciplina de Processos de Software, ofertada para o curso de Sistemas de In-
formação. A referida disciplina consta como componente curricular obri-
gatório pertencente ao terceiro semestre da estrutura curricular do curso. 
Constituída de uma carga horária de 36 horas semestrais, a disciplina tem 
por objetivo a preparação dos estudantes para a compreensão em torno do 
tópico concepção de sistemas computacionais.

Nesta aplicação, realizada no primeiro semestre do ano de 202023, a tur-
ma, composta por 28 estudantes, foi dividida em três grupos de 9 partici-
pantes. Inicialmente, o professor apresentou um tema-problema, o qual 
foi relacionado à elaboração de uma solução inovadora com a finalidade 
de servir como uma base de auxílio à alimentação de indivíduos com Dia-
betes, uma doença crônica que altera a disponibilidade normal de glicose 
no sangue, elevando o seu índice glicêmico (hiperglicemia). Para fins de 
aprofundamento do tema-problema, uma docente do Campus, com for-
mação em Nutrição, foi convidada a apresentar detalhes sobre a Diabetes. 
Além disto, soluções já existentes acerca do tema-problema exposto foram 
discutidas entre os participantes. Posteriormente, o professor responsável 
pela disciplina apresentou a metodologia Lean Inception a ser trabalhada 
aos estudantes matriculados. A agenda da Lean Inception foi adaptada con-
siderando o período disponível para a realização desta atividade24. 

Para dar início às atividades previstas na Lean Inception, os estudantes, 
organizados em grupos, tiveram a liberdade de propor diferentes soluções 
para o tema-problema apresentado. Apesar de cada grupo construir o seu 

23 As atividades referentes à aplicação da Lean Inception ocorreram em 
três encontros presenciais, exatamente antes da suspensão das ativida-
des letivas presenciais em decorrência da pandemia causada pela Covid-19.
24 Em virtude da Carga Horária da disciplina e o correspondente ementário pre-
verem outros conteúdos para o componente curricular, a agenda da Lean Incep-
tion foi adaptada para ser cumprida em 3 encontros de 90 minutos cada encontro. 
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projeto específico, algumas etapas de ideação foram compartilhadas com 
a turma durante o processo. As atividades realizadas pela pelos partici-
pantes foram a elaboração da visão do produto, o que é e não é - faz e não 
faz (ENFN), atividade de brainstorming de funcionalidades, e jornadas de 
usuário. Também foram criadas Personas para colaborar com a discussão 
dos pontos importantes para cada estereótipo de usuário. E, por fim, foram 
esboçados protótipos de baixa fidelidade para expressar a perspectiva vi-
sual das soluções.

 Antes de cada etapa, os estudantes eram instruídos quanto ao signi-
ficado e utilidade de cada uma das técnicas/etapas da metodologia Lean 
Inception. As atividades iniciais serviram para que os grupos pudessem 
definir o seu projeto. O debate e a escrita da frase “Para [cliente final] cujo 
[problema que precisa ser resolvido], o [nome do produto/serviço] é um [categoria 
do produto/serviço] que [benefício chave, razão para adquiri-lo]. Diferentemente 
da [alternativa da concorrência], o nosso produto [diferença chave].” ajudaram a 
ampliar a perspectiva relacionada à solução que seria projetada. Logo em 
seguida, o preenchimento do quadro ENFN refinou a definição do objetivo 
e funcionalidades da aplicação. A Figura 1 demonstra um dos quadros pro-
duzidos pelos estudantes nessa atividade.

 Figura 1: Definição do quadro ENFN elaborado por um dos grupos

Fonte: Autores (2021)
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A fim de simular potenciais usuários da aplicação, foram construídas 2 
Personas por grupo. Esta técnica auxiliou para que cada grupo transferisse 
para o papel as características, desejos e necessidades dos usuários, com o 
ideal de agregar um pouco mais de empatia ao projeto e para que a solução 
seja assertiva e próxima à realidade. Com esta atividade busca-se identifi-
car os usuários “alvo”, permitindo que a solução proposta de fato atenda às 
necessidades destes usuários. 

Com a visão do produto, o quadro ENFN e as personas definidas, partiu-
-se para a etapa de ideação utilizando a técnica de brainstorm. O objetivo 
dessa técnica é de que todos os envolvidos exponham suas ideias a res-
peito do produto ou serviço. Nesse momento, todas as ideias são bem-vin-
das, evitando-se censuras aos pensamentos diferentes. Pois é, justamente, 
através do dito “pensar fora da caixa”, pensar o improvável, que, na maio-
ria dos casos, surgem os cases de sucesso. Para isso, cada estudante escre-
veu seus itens em post-its, conforme ilustrado na Figura 2, e, após, os pos-
t-its do grupo foram reunidos para que fossem explanados e classificados 
segundo a aceitação da maioria. Neste momento foram também criadas 
jornadas de usuário para compreender possíveis sequências de atividades 
realizadas pelo usuário que impactam na utilização da solução proposta.

Figura 2: Brainstorming realizado como atividade de ideação

Fonte: Autores (2021)
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Com a ideia da solução mais clara e objetiva em mente, a última etapa 
foi a criação de protótipos24, ou seja, uma forma de tangibilizar toda a ide-
alização antes feita. Dessa forma, o projeto foi consolidado, ainda que em 
seu formato mais simples e não funcional. Entretanto, o suficiente para 
apresentar aos demais colegas de classe. Um exemplo de resultado da apli-
cação pode ser conferido na Figura 3, com protótipos construídos a partir 
da ferramenta Quant-UX.

Figura 3: Exemplos de protótipos criados pelos participantes

Fonte: Autores (2021)

Como resultado, cada grupo propôs uma solução para o tema-problema 
exposto ao início da atividade. Ambos os grupos projetaram como soluções 
visando a praticidade de uso e distribuição do serviço, foi proposta a cria-

24 Alguns alunos optaram por prototipar a solução proposta utilizando a fer-
ramenta Quant-UX pois esta permite a simulação em dispositivo alvo, ou 
seja, permite simular o funcionamento da solução já em dispositivos móveis.
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ção de um aplicativo para dispositivos móveis. Em termos de aprendizado 
da concepção de sistema, os alunos mostraram-se receptivos à utilização 
da metodologia Lean Inception, considerando que todos participaram ativa-
mente das atividades propostas, e que de maneira compartilhada e explo-
rando o trabalho em grupo, projetaram soluções voltadas à concepção de 
aplicações que auxiliem portadores de diabetes. 

Relato de experiência 2: Aplicação da Lean Inception em ambiente 
acadêmico/empresarial

O segundo relato de experiência está relacionado à aplicação da Lean 
Inception em contexto acadêmico/empresarial, uma vez que foi realizado 
em uma empresa júnior (EJ), espaço o qual visa simular situações próxi-
mas à realidade de trabalho, provendo atividades práticas aos acadêmicos 
durante o período de sua formação. Este relato reporta atividade ocorrida 
no primeiro semestre de 2019, quando a EJ recebeu uma proposta para de-
senvolvimento de um software de gestão e controle de estoque de insumos 
alimentares, proveniente de outro curso ofertado pela mesma Instituição 
de ensino. 

Com base na solicitação de desenvolvimento de tal sistema, iniciou-se 
o planejamento da aplicação partindo do pressuposto que as empresas ne-
cessitam estudar qual técnica pode ser utilizada para a criação e organiza-
ção de ideias. Assim, o grupo de estudantes voluntários e participantes da 
EJ optou pela utilização da Lean Inception visando trabalhar na concepção 
da solução considerando a participação dos stakeholders (professores e téc-
nicos laboratoriais do curso solicitante).

 Após a definição da metodologia para a concepção da solução, os aca-
dêmicos iniciaram entrevistando os futuros usuários do sistema. Através 
das entrevistas com stakeholders, que ocupam diferentes funções no curso 
que solicitara o desenvolvimento da solução supramencionada, foi possí-
vel, portanto, identificar visões diferentes perante determinados pontos 
que auxiliaram no processo de ideação e proposição de uma solução ba-
lanceada e que de fato atendesse às necessidades dos usuários. 

 Na sequência das entrevistas iniciais para a identificação do problema, 
os acadêmicos reuniram-se durante 1 hora por dia no período de uma se-
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mana para aplicar cada etapa da metodologia Lean Inception25. No primei-
ro dia, foi aplicada a visão do produto, conforme apresentado na Figura 4. 
Todos os membros da EJ participaram contribuindo com os seus enten-
dimentos sobre o software a ser desenvolvido. Ainda no primeiro dia foi 
construído e exposto o quadro ENFN. Após, no segundo dia, os envolvidos 
prosseguiram com a criação das Personas simulando diversas característi-
cas dos stakeholders com o intuito de aproximar-se da realidade desses pos-
síveis usuários, além de observar aspectos importantes que, mais à frente, 
serviriam de subsídio aos requisitos do sistema. Cada estudante produziu 
uma Persona. A Figura 5 retrata o recorte de uma Persona produzida. 

Finalizada a segunda etapa, no terceiro dia, com base nas Personas cria-
das, foram extraídas as possíveis funcionalidades do software e esclare-
ceu-se aquilo que realmente faria parte do sistema, a fim de não confundir 
o mesmo com similares e, ainda, garantir sua qualidade para o uso deter-
minado pelo cliente. Essas três etapas foram fixadas em local visível na 
sala da empresa júnior, como ilustrado na Figura 6. Dessa forma, todas as 
definições acerca do projeto poderiam ser acessadas a qualquer momento 
por qualquer membro da equipe. As mesmas funcionalidades definidas no 
processo anterior passaram, no quarto dia, pela análise técnica, de UX e 
de negócios visando o entendimento dos riscos e também da cronologia 
para aplicação, ou seja, a ordem para que determinada funcionalidade fos-
se executada. 

25 Por se tratar de uma empresa Júnior, os estudantes não atuam 
em tempo integral nas atividades da empresa. Todos os participan-
tes da empresa necessitam estar matriculados em curso superior e dis-
por de algumas horas semanais para trabalhar em prol da empresa.



172 - Comunicação & Sistemas de Informação Volume I

Figura 4: Visão do produto

Fonte: Autores (2021)

Por fim, foi construído um quadro Canvas para a organização de uma 
série de informações que foram levantadas e seu acompanhamento para 
que o projeto fosse entregue no prazo solicitado pelo cliente. 

Após a conclusão da concepção da solução a partir da metodologia Lean 
Inception, foi realizada uma reunião com os stakeholders para fins de vali-
dação da proposta de sistema de gestão de insumos alimentares. Com esta 
atividade, dada a aceitação do proposto, iniciaram-se as atividades relati-
vas à implementação do sistema utilizando de tecnologias e linguagens de 
programação apropriadas.

Figura 5: Representação de Persona

Fonte: Autores (2019)
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Desta forma, como resultado da utilização da metodologia Lean Incep-
tion no contexto da empresa júnior, pode-se implementar a metodologia 
aprendida em sala de aula (reportado no relato de experiência anterior) 
em um ambiente real com stakeholders reais. Assim, percebeu-se que a me-
todologia permite a concepção de sistemas computacionais de forma que 
possibilita o atendimento às necessidades dos usuários. 

Figura 6: Exposição da visão do produto, quadro ENFN e personas

Fonte: Autores (2021)
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Considerações finais

Neste capítulo relatou-se a aplicação da Lean Inception para a concepção 
de dois diferentes sistemas computacionais, um em ambiente educacional 
e outro em ambiente empresarial/acadêmico. A Lean Inception foi utilizada 
em ambos os casos por estudantes que tinham como objetivo a compre-
ensão das necessidades do usuário, considerando tais usuários como ele-
mento central deste processo de desenvolvimento.

A metodologia Lean Inception permitiu orquestrar as atividades ineren-
tes ao entendimento do problema a ser resolvido, além de fomentar o pen-
samento de solução que visa atender as necessidades dos usuários que, em 
ambos os relatos produziram soluções baseadas em software. A partir de 
ambas as práticas da metodologia, os acadêmicos puderam vivenciar ati-
vidades de concepção de sistemas computacionais, incluindo atividades 
com clientes reais. 

Assim, conforme apresentado neste capítulo, além de atender às neces-
sidades organizacionais à luz do desenvolvimento de software, Lean Incep-
tion estabelece-se como alternativa para o ensino da concepção de softwa-
re que pode ser aplicada em ambiente educacional.
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