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PREFÁCIO 
 

Francisco Carlos Paletta 

Escola de Comunicações e Artes. Universidade de São Paulo 

 

 

No novo contexto global definido pela era digital e pela rápida mudança tecnológica, o 

conhecimento tornou-se principal riqueza das nações, das empresas e das pessoas, podendo 

também vir a constituir o principal fator de desigualdade. A Sociedade da Informação é a pedra 

angular da Sociedade do Conhecimento. O conceito de “Sociedade da Informação” está 

relacionado à ideia da “inovação tecnológica”, enquanto o conceito de “Sociedade do 

Conhecimento” inclui uma dimensão de transformação social, cultural, econômica, política e 

institucional, assim como uma perspectiva mais pluralista e de desenvolvimento. O conceito de 

“sociedade do conhecimento” expressa a complexidade e o dinamismo das mudanças que estão 

ocorrendo. 

A construção de uma Internet mais inteligente caminha na direção de produzir uma 

revolução no universo digital da organização da informação e do conhecimento. Com o uso de 

novas tecnologias é imperativo o uso das Tecnologias da Informação e das Comunicações em 

tornar os processos de busca de informação e a geração de novo conhecimento mais ágeis. 

A organização do conhecimento liga os três processos de uso estratégico da informação - a 

criação de significado, a construção do conhecimento e a tomada de decisões - num ciclo 

contínuo de aprendizagem e adaptação que podemos chamar de ciclo do conhecimento.  

O universo da informação digital se expande no contexto do que hoje chamamos de Big Data 

em que a busca por informações fica cada vez mais difícil uma vez que o universo digital está 

constituído por dados não estruturados que precisam ser organizados, acessados, apropriados e 

então utilizados na produção de novos conhecimentos. A Web de Dados tem como objetivo 

organizar estas informações para que os usuários tenham mais facilidade na busca da 

informação. A busca Semântica como é chamada os buscadores da Web de Dados, organizam 

informações por assuntos determinados, conectando conhecimentos. A busca Semântica da 

Web de Dados dividirá os resultados em categorias para que a busca da informação seja mais 

rápida e organizada.   

A inovação tecnológica constitui uma ferramenta essencial para aumentar a produtividade e 

a competitividade das organizações, assim como para impulsionar o desenvolvimento 
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econômico da sociedade. O desenvolvimento não deriva de um mero crescimento das atividades 

econômicas existentes, mas reside fundamentalmente em um processo qualitativo de 

transformação da estrutura produtiva no sentido de incorporar novos produtos e processos e 

agregar valor à produção por meio da intensificação do uso da informação e do conhecimento.  

Esta publicação “Pesquisa em GESTÃO e ORGANIZAÇÃO da Informação panorama 

Hispano-Brasileira - Investigación en GESTIÓN y ORGANIZACIÓN de la información 

panorámica hispano-brasileña, tem como objetivo principal consolidar os resultados do VIII 

Seminário Hispano-Brasileiro de Pesquisa em Informação, Documentação e Sociedade bem 

como promover o intercâmbio acadêmico, científico e cultural entre as comunidades brasileira 

e hispana. Além de viabilizar a integração com instituições brasileiras e espanholas e de vários 

outros países, o evento se insere como agente de colaboração internacional entre a Universidade 

Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias de la Documentación y Departamento de 

Biblioteconomía y Documentación) e Universidades Brasileiras. 

O Seminário promove o crescimento da comunidade cientifica da área de Ciência da 

Informação em âmbito internacional, por meio de seu formato itinerante, com sede anual 

alternada entre Brasil e Espanha.  

A VIII edição do Seminário Hispano Brasileiro de Pesquisa em Informação, Documentação 

e Sociedade ocorreu de 11 a 14 de novembro de 2019, na Universidade de São Paulo (USP), 

Brasil, organizada pela Escola do Futuro, em conjunto com a Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade Complutense de Madrid (UCM) - Espanha e a Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) com apoio do IBICT e FAPESP.  

A escolha das áreas temáticas deve-se à amplitude de perspectivas exigidas por uma ciência 

interdisciplinar como a que estamos a tratar: "Ciências da Informação e Documentação" e as 

linhas de investigação das instituições participantes.  

Ao longo destes anos têm-se registado numerosas realizações, especialmente relevantes são 

as numerosas publicações científicas e o intercâmbio de investigadores entre os grupos de 

investigação dos países participantes. O Comité Científico do Seminário Hispano Brasileiro ao 

consolidar esta publicação contribui para a efetivação da colaboração internacional entre as 

entidades envolvidas e para com o desenvolvimento da Ciência da Informação. 

 

Boa Leitura 

Prof. Francisco Carlos Paletta 

 


