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Resumo: 
Foi a partir da defesa de que a abordagem pragmática da linguagem colaboraria com a 
Ciência da Informação (CI) para se pensar os desafios da representação social das 
memórias coletivas (contextual) em sistemas e ambientes virtuais, abertos e 
colaborativos de informação (Web Pragmática), que delimitamos como objetivo geral 
desta pesquisa averiguar em que medida a Filosofia da Linguagem Pragmática (FLP) 
tem sido considerada nas investigações da CI de língua portuguesa, especialmente no 
âmbito da Organização do Conhecimento. Os seguintes objetivos específicos foram 
traçados para efeito desta investigação: a) identificar e descrever o conteúdo das 
produções científicas, dando ênfase à análise das publicações no Brasil e em Portugal, 
sobre a FLP na CI; b) categorizar e analisar as teorias e definições apresentadas nos 
trabalhos brasileiros e portugueses, em relação FLP, estabelecendo relações e criticas 
sobre suas aplicações, quando explicitadas; c) verificar e analisar, nos trabalhos 
investigados, como a FLP contribui para a reflexão, construção de recursos e 
instrumentos de tratamento, mediação da informação que promova  representação social 
das memórias coletivas, em sistemas de informação. Para alcançar os objetivos a) e b) 
foram utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: revisão de literatura a partir de 
levantamento bibliográfico nas bases de dados, bibliotecas digitais, repositórios 
institucionais brasileiros e portugueses, sendo estes: BRAPCI1, BENACIB2 e BDTD3 
(no contexto brasileiro o uso destas três fontes se fez necessário para contemplar, 
respectivamente, artigos publicados em periódicos científicos, trabalhos completos 
publicados em anais de evento, e teses e dissertações) e RCAAP4 (no contexto 
português, este repositório concentra todas as tipologias de fonte de informação); 
                                                             
1BRAPCI – Base de dados de Periódicos em Ciência da informação. 
2BENACIB – Repositório do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 
3 BDTD – Base Digital de Teses e Dissertações 
4 RCAAP – Repositório Cientifico de Acesso Aberto de Portugal 
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análise de conteúdo clássica (Bauer, 2002) sobre os textos selecionados para 
identificação e categorização da FLP nos estudos desenvolvidos. Para alcançar o 
objetivo c) - uso da hermenêutica pelo enfoque de Paul Ricoeur como recurso  mediador 
do processo de interpretação dos textos selecionados à luz dos objetivos a serem 
analisados, no que diz respeito a contribuição da FLP para o entendimento das 
memórias coletivas a serem representadas em sistemas e ambientes informacionais. 
Especificamente, para contextualização do que se assumiu como memória coletiva, são 
apresentados e contrapostos argumentos a partir da discussão do conceito de memória 
coletiva em Halbwachs. Respondendo os objetivos propostos, idealizou-se apresentar, 
ao final do trabalho, uma matriz conceitual da CI de Língua Portuguesa, sobre o lugar 
da FLP (de escola europeia) nos estudos informacionais, discorrendo, de modo mais 
particular, sobre os contributos desta Filosofia nas ações de representação social de 
memórias coletivas em ambientes informacionais. A partir dos resultados alcançados e 
analisados, intui-se sugerir possíveis contribuições desta Filosofia no âmbito das 
pesquisas sobre as representações das memórias coletivas, como por exemplo, a partir 
da aproximação da ideia de “forma de vida” e “regras de vida” sugeridas por 
Wittgenstein, no contexto de sua proposta filosófica dos jogos de linguagem. 
 


