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AS BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO: REFLEXÕES E 

SINGULARIDADES 

BARRIERS IN INFORMATION COMMUNICATION: REFLECTIONS AND 

SINGULARITIES 

Modalidade da Apresentação: Comunicação textual 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar discussões teóricas sobre as barreiras na 

comunicação da informação, destacando aas principais barreiras da comunicação e apontar a 

importância social da informação. Trata-se de trabalho formatado em uma estrutura de revisão narrativa, 
como pesquisa de caráter qualitativa, tendo a pesquisa bibliográfica como o tipo de pesquisa 

selecionado. Os dados foram coletados por meio de materiais e temáticas disponibilizados, pesquisados 

e discutidos em uma disciplina cursada na Universidade Federal da Bahia (UFBA). São destacadas a 

importância da historicidade dos estudos que cercam as áreas das barreiras da informação e 

comunicação. Apresenta-se, de maneira suscinta, o processo de comunicação, principalmente no que 

tange os processos de mediação da informação desde a percepção da sua importância, até o momento 

atual, pois o acesso e principalmente o uso das informações no âmbito social detém um destaque em 

especial, tanto na veracidade das informações, quanto nas incidências de ruídos. Pode-se concluir que o 

processo das barreiras na comunicação da informação no convívio social, torna-se essencial o constante 

debate de tais ruídos informacionais, tanto nas áreas acadêmicas quanto empresarial, pois o custo de 

tempo e investimentos que cercam os resultados desses processos pode gerar prejuízos que 

comprometem o desenvolvimento de organizações. 
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Abstract: This paper aims to present theoretical discussions about the barriers in the communication of 

information, highlighting the main barriers of communication and pointing out the social importance of 

information. It is a work formatted in a narrative review structure, as a qualitative research, with 

bibliographic research as the selected research type. Data were collected through materials and themes 

made available, researched and discussed in a course taken at the Federal University of Bahia (UFBA). 

The importance of the historicity of the studies surrounding the areas of information and communication 

barriers is highlighted. The communication process is presented briefly, especially regarding the 

processes of information mediation from the perception of its importance until the present moment, 

since the access and mainly the use of information in the social context has a prominence. in particular 

both the accuracy of the information and the noise incidence. It can be concluded that the process of 

barriers in the communication of information in social life becomes essential the constant debate of such 

informational noises, both in academic and business areas, because the cost of time and investments 

surrounding the results of these processes can generate losses that compromise the development of 

organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A historicidade da formação cultural de uma sociedade tem-se início desde o 

pensamento primitivo, que tem como principal objetivo o domínio e controle de seus próprios 

medos, até a expansão coletiva de instituições panópticas1 que descreve e determina as 

condições sociais do indivíduo. O processo e desenvolvimento da comunicação também 

perpassa nesse âmbito sociocultural, ao receber denominações interligadas diretamente aos 

fatores econômicos2. 

Os estudos que circundam a compreensão do processo de comunicação e suas barreiras 

encontra-se em constante evolução prática e teórica, podendo-se destacar a área da Ciência da 

Informação, que possui um acervo imprescindível sobre a importância da informação na relação 

entre a epistemologia e suas questões filosóficas e pragmáticas. (CAPURRO, 2003) 

Percebe-se como fator histórico, que o conhecimento, uso e controle da ‘informação’ se 

configurou como o melhor recurso para a manipulação psicológica, em uma sociedade cada vez 

mais inerte e intolerante. (BERNARDIN, 2013) Destarte, faz-se importante a discussão das 

barreiras existentes na informação e sua influência no contexto social. 

 
1 Conforme definição do site Conceito De (2019), “um panóptico é uma construção cujo design faz com que se 

consiga observar a totalidade da sua superfície interior a partir de um único ponto. Este tipo de estruturas, por 

conseguinte, facilita o controlo daqueles que se encontram dentro do edifício.” Um conceito muito discutido pelo 

filósofo Michel Foucault. 
2 O marco histórico de uma determinada sociedade geralmente é registrado levando em consideração o seu 

contexto social, como por exemplo: sociedade industrial, sociedade capitalista, sociedade da informação, entre 

outros. 



 

 

A proposta deste trabalho é de apresentar discussões teóricas sobre as barreiras na 

comunicação da informação; destacar as principais barreiras da comunicação; apontar a 

importância social da informação.  

Este artigo é formado por materiais e temáticas disponibilizados, pesquisados e 

discutidos em uma disciplina cursada na Universidade Federal da Bahia. Quanto à 

caracterização do estudo, pode-se apontar que se trata de uma revisão narrativa, como descreve 

Braz (c2018) uma proposta com um rigor metodológico menor, pois a escolha das publicações 

a serem analisadas depende do autor - uma pesquisa de caráter qualitativa, tendo a pesquisa 

bibliográfica como o tipo de pesquisa selecionado. 

 

2 BARREIRAS NA COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

O nascimento da Ciência da Informação em meio a Segunda Guerra Mundial, é 

considerado por estudiosos da área uma divisão de saberes, principalmente no que concerne a 

relação da sociedade com a ciência, pois conforme destacado por Oliveira (2005 p. 10): 

 

A história da Ciência da informação sofreu influências marcantes de duas disciplinas, 

que não só contribuíram para sua gênese, mas, também, para seu desenvolvimento: a 

Documentação, que trouxe novas conceituações; e a Recuperação da informação, que 

viabilizou o surgimento de sistemas automatizados de recuperação de informações. 

 

Os desenvolvimentos desses sistemas automatizados criaram formas de comunicação e 

interação com o ‘outro’, através de ramificações digitais e aplicativos, nos quais demandam 

uma maior observação desde a criação à divulgação de conteúdo, pois conforme descreve 

Bauman (c2009, p. 08): “todas as sociedades são fábricas de significados”. 

A importância da comunicação falada e escrita está diretamente ligada aos significados 

implícitos em cada pensamento, documento ou postura, exigindo cada vez mais a criação de 

meios que interpretem, filtrem e disseminem informações mais eficientes e eficazes – podendo 

ser esse “meio” o que Freire (1991) defende, como organizações e/ou profissionais/agentes da 

informação3. 

 

                                                 Ilustração 1 - A voz de todos 

 
3 Agentes da informação, segundo definição de Freire (1991, p. 52): [são] antropólogos, sociólogos, 

administradores, bibliotecários e cientistas da informação, entre outros. 



 

 

 

                                                Fonte: Sociologia Líquida (2019). 

 

A imagem acima representa o caminho que tais profissionais também devem estar 

atentos para que possam realizar os filtros de maneira assertiva, e condiz com o pensamento de 

Llorente (2017, p. 08) quando diz que: “surgem novas formas de relacionamento com a opinião 

pública e consolidam-se os meios de comunicação alternativos.” As redes sociais destacam cada 

vez mais a importância social da informação, principalmente no que concerne o processo de 

transferência da comunicação. 

O acesso e uso da informação no âmbito social detém um destaque em especial na área 

empresarial, na qual depende exclusivamente tanto da veracidade de uma informação, quanto 

da menor incidência de ruídos, principalmente nos fluxos informacionais da organização. 

São inúmeras as incidências que podem causar barreiras na comunicação, destarte, 

Starec (2006 apud INOMATA, 2017, p. 82) faz uma seleção de possíveis causas – fazendo uma 

analogia aos pecados capitais, denominando-os como pecados informacionais: 

 

1) Concentração da informação em determinados departamentos e/ou pessoas que 

abusam do poder de reter a informação; 2) Excesso de informação que gera o caos 

informacional; 3) Insatisfação com a falta de informação correta, precisa, eficaz, 

presença de informação truncada, errada e equivocada, ou seja, falhas no processo; 4) 

Problemas com a ética informacional, relacionado à materialidade (sistemas de 

recuperação, análise e difusão) por trás da informação pela organização; 5) Problema 

na estética da comunicação, sendo que existe falta de clareza e transparência na 

comunicação; 6) Obsolescência da informação, estando relacionada ao espaço e 

tempo, o que impacta em não ter a informação certa na hora certa; 7) Altivez por parte 

de quem tem o poder de possuir a informação, sendo que este excesso é responsável 

por causar sérios danos ao fluxo informacional. 

 

Destacando o pensamento do quinto item descrito acima, pode-se refletir que a 

expectativa científica em relação a evolução do ser humano a partir do acesso às informações e 

tecnologias virtuais ainda não foram atingidas devido a aspectos comportamentais e quebras de 

paradigmas. 



 

 

As barreiras da informação tecnológica ultrapassam a linha da lógica pois cada pessoa 

(usuário da informação) é um universo e as soluções são personalizadas, desta forma, 

demandando ao profissional/agente da informação um conhecimento mais humano, social e 

técnico. Tais posturas faz-se necessárias no processo de rompimento dessas barreiras 

informacionais, podendo ser classificadas em: 

 

- ideológico, considerando que agentes e usuários   da informação participam 

desigualmente da dinâmica sócio-econômica e cultural da sociedade; - de eficiência, 

pois a relação esforço para informar e usos/efeitos da informação é prejudicada pela 

existência de fatores estruturais, tais como estrutura agrária e baixa capacidade de correr 

riscos na atividade produtiva; - terminológico, uma vez que agentes e usuários não 

utilizam o mesmo código de comunicação para recuperação do conhecimento, embora 

essa barreira seja diminuída no processo de comunicação direta; - de capacidade de 

leitura, pois os usuários finais (produtores rurais) têm baixo grau de escolarização, 

apresentando dificuldades na decodificação da linguagem escrita; - de consciência e 

conhecimento da informação, considerando que, para atender à demanda de seus 

usuários, o gente deveria não somente conhecer a informação disponível no âmbito da 

produção científica e tecnológica, mas também aquele produzido pela dinâmica 

sociocultural do meio rural; 

- de responsabilidade, uma vez que o uso da informação tecnológica depende da 

atividade do usuário final e da sua capacidade para utilizar esse conhecimento no 

processo produtivo. (FREIRE, 1991, p. 53) 

 

O domínio de conceitos dos novos paradigmas no âmbito da informação tecnológica 

necessita de uma maior compreensão de todo o mecanismo informacional, pois o 

desenvolvimento dessa sociedade da informação requer mais estudos atrelados ao fator humano 

do que um simples olhar na tecnologia baseada em hardwares. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

No que se refere ao processo das barreiras na comunicação da informação no convívio 

social, torna-se essencial o constante debate de tais ruídos informacionais, tanto nas áreas 

acadêmicas quanto empresarial, pois o custo de tempo e investimentos que cercam os resultados 

desses processos pode gerar prejuízos que comprometam o desenvolvimento de organizações. 

A inovação tecnológica tornou possível o pensamento de acesso onipresente da 

informação para todos, contudo a exclusão social também foi inserida no âmbito virtual, sendo 

assim, podendo construir fatores negativos oriundos de uma demanda educacional e política. A 

derivação dessa demanda pode ser vista tanto na prática quanto na teoria já exposta nos conceitos 

de inúmeras áreas como a “pós-verdades e manipulação de informações. 

Por fim, a austeridade da construção do saber se resume em processos da reconstrução d 

própria sociedade, sendo ela a responsável direta ou indiretamente pela produção e consumo da 



 

 

demanda informacional, enfatizando a responsabilidade de todos pelo produto final do 

conhecimento. 
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