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A Sociedade da Informação remonta a muitos eventos históricos, como, por exemplo, 

Gutenberg ao inventar a prensa e, consequentemente o desenvolvimento do saber, não 

imaginava que mudanças significativas causariam no mundo nos séculos subsequentes. Tais 

acontecimentos históricos têm transformado os cenários sociais. 

A sociedade da informação é a pedra angular das Sociedades do Conhecimento. O conceito 

de “sociedade da informação” está relacionado à ideia da “inovação tecnológica”, enquanto o 

conceito de “sociedades 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 “sociedades do conhecimento” é preferível ao da “sociedade 

da informação” já que expressa melhor o crescimento econômico, mas também para fortalecer 

e desenvolver todos os setores da sociedade. 

A atualização do ciclo informacional: informação – conhecimento – desenvolvimento – 

informação deve ser uma constante em qualquer área do setor produtivo, principalmente na 

ciência da informação, pois é onde se desenvolve o interesse pela pesquisa e conhecimento por 

parte do profissional da informação.  

As disparidades sociais não permitem que os benefícios do crescimento sustentável sejam 

distribuídos igualmente entre os diferentes grupos da sociedade. Tem havido um progresso 

considerável na área social desde a última década, com melhora inquestionável nos principais 

indicadores, especialmente na área de educação. 

O impacto do uso da Web na sociedade, nos indivíduos e nas organizações tornou-se objeto 

de pesquisa, extrapolando o campo especializado da computação aplicada, e atingindo áreas de 

estudos organizacionais e sociológicos. Por ser essencialmente dinâmica e sem fronteiras, tanto 

do ponto de vista físico como virtual, é importante que seja conhecida em detalhes, tanto para 

assegurar sua livre transformação quanto para permitir sua disponibilidade, confiabilidade e 

acessibilidade por todos.  
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Esta publicação “Perspectivas sociais em informação: estudos hispano-brasileiros 

Perspectivas sociales en información: estudios hispano-brasileños”, 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 

 


