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7

Prefácio

A concepção deste livro coletânea sobre informação e protagonismo 
social resultou das contribuições de pesquisadores das áreas da Ciência da 
Informação, Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, que estudam a 
informação sob esta perspectiva. Os autores que aqui apresentam suas re-
flexões atuaram como colaboradores e palestrantes do XII Encontro Na-
cional de Ensino e Pesquisa em Informação (Cinform), evento promovido 
pelo Instituto de Ciência da Informação (ICI) da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). A relação entre informação e protagonismo social foi trata-
da a partir de abordagens sobre as atividades de informação para o desen-
volvimento desse protagonismo; sobre as conexões entre informação, cul-
tura e memória social; informação, cidadania e desenvolvimento social, 
com ênfase especial na atuação de arquivos, bibliotecas e museus.

A atitude do protagonismo nos estudos de informação tem por funda-
mento a valorização da interação social, do capital intelectual e cultural e 
da produção social dos saberes. O comportamento protagonista privilegia 
o trabalho de natureza inter, multi e transdisciplinar e exige processos de 
colaboração e cooperação para articulação e promoção da criatividade e 
da intervenção do sujeito social no seu meio, gerando mudanças voltadas 
ao desenvolvimento social.
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O debate que se instala em torno das reflexões desse conjunto de auto-
res convida a comunidade acadêmica e científica a pensar o objeto infor-
mação também na sua relação com a concepção, promoção e valorização 
do protagonismo social, ressaltando o desenvolvimento de competências 
específicas das áreas que se interligam para atender aos novos tipos de ne-
cessidades informacionais da sociedade contemporânea.

Nessa perspectiva, este livro coletânea é aberto pelas contribuições 
do Professor Edmir Perrotti, que aborda o protagonismo em seus funda-
mentos, tomando por referência a Antígona de Sófocles, buscando esta-
belecer as conexões entre protagonismo e informação e apresentando a 
concepção de protagonismo cultural como uma ação de luta essencial ao 
processo criador e humanizador que sustenta a construção e afirmação 
do espaço público.

Em encadeamento a tais fundamentos, o texto da Professora Henriet-
te Ferreira Gomes busca tratar das relações entre mediação da informação 
e protagonismo social, partindo de reflexões acerca do conceito de infor-
mação; da importância e complexidade do trabalho com a informação en-
quanto um fenômeno social que interfere na constituição do sujeito, da 
cultura e das relações sociais, tomando por interlocutores Hannah Arendt 
e Jürgen Habermas.

A partir desse enfoque, os textos dos Professores Oswaldo Francisco 
Almeida Junior, Ivete Pieruccini e Lúcia Maria Velloso de Oliveira abor-
dam a temática da ação cultural sob o foco do protagonismo social. Em 
seus textos, esses três autores procuram destacar os aspectos que con-
tornam a atuação protagonista em favor do protagonismo social nos am-
bientes de informação. O texto do Professor Oswaldo Francisco Almeida 
Junior apresenta e discute os aportes teóricos que subsidiam os estudos, 
pesquisas e reflexões acerca do tema da ação cultural, ressaltando a posi-
ção de agente ativo dos usuários da informação nesse tipo de atividade, 
o que a torna uma ação potencializadora do desenvolvimento do usuário 
protagonista. Na abordagem de ações mediadoras em favor do protagonis-
mo cultural, o texto da Professora Ivete Pieruccini trata da problemática 
do “silenciamento” das “vozes sociais”, comprometedor da participação 
democrática, crítica e criativa dos sujeitos na cultura, discutindo os refe-
renciais construídos na pesquisa realizada na Estação Memória, ambiente 
que se caracteriza como um dispositivo de mediação cultural dialógico. Já 
o texto da Professora Lúcia Maria Velloso de Oliveira busca apresentar a 
relevância dessas ações culturais no âmbito das instituições arquivísticas 
públicas, que têm as funções de preservação e acesso aos documentos do 
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Estado ou de relevância para a sociedade, ressaltando a importância des-
ses ambientes informacionais para a cultura e o exercício da cidadania.

Os textos seguintes, das Professoras Maria Aparecida Moura e Rita de 
Cássia Maia da Silva, acentuam as relações entre cultura, memória e pro-
tagonismo social, trazendo reflexões em torno de experiências concretas 
do trabalho informacional comprometido com tais relações. A Professo-
ra Maria Aparecida Moura apresenta, em seu texto, discussões em torno 
das contribuições do registro, produção e circulação de narrativas cultu-
rais dos cidadãos comuns para o desenvolvimento do protagonismo, em-
poderamento e pluralidade de espaços de voz e memória das classes po-
pulares. Por sua vez, a Professora Rita de Cássia Maia da Silva aborda em 
seu texto a museologia e os processos de musealização como atividades de 
pensamento e construção de espaços de memória e representação social, a 
partir da análise do trabalho de construção de um museu digital, que vem 
realizando junto a Associação Cultural Carnavalesca Ilê Aiyê, voltado ao 
fortalecimento da identidade cultural e por meio do qual se acentua o po-
tencial do museu para o exercício do protagonismo social.

Já os textos dos Professores Carlos Alberto Ávila Araújo, Kátia Isabelli 
de Bethania Melo de Souza e Joseania Miranda Freitas concentraram os 
enfoques em aspectos relevantes que devem ser considerados nas rela-
ções estabelecidas entre usuários e profissionais da informação na cons-
trução do comportamento protagonista. O texto do Professor Carlos Al-
berto Ávila Araújo aborda o desenvolvimento histórico dos estudos sobre 
os usuários da informação e o tensionamento que estes revelam ao se to-
mar como eixo a noção de protagonismo social. Por outra perspectiva, o 
texto da Professora Kátia Isabelli de Bethania Melo de Souza apresenta 
reflexões quanto a uma formação dos profissionais arquivistas que tome 
como centralidade sua atuação efetiva no processo de recuperação e aces-
so às informações pelas diversas categorias de usuários. Também sob o 
foco do trabalho informacional, o texto da Professora Joseania Miranda 
Freitas proporciona uma análise reflexiva em torno da construção de com-
portamentos protagonistas, que a autora denomina de “entretecidos atra-
vés de sujeitos e instituições”, a partir do seu testemunho e experiência 
enquanto pesquisadora e museóloga em duas instituições voltadas a me-
mória e educação: a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (BIML) e o Museu 
Afro-brasileiro da UFBA (Mafro/UFBA).

Por fim, no encerramento deste livro coletânea, encontra-se o ensaio 
do Professor Sérgio Coelho Borges Farias, no qual os agentes mediadores 
da informação são convidados a um processo de autorreflexão em torno 
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da produção, organização e disseminação da informação, considerando a 
necessidade do comportamento crítico em torno do trabalho informacio-
nal, compreendendo-o como elemento decisivo ao processo de constru-
ção e fortalecimento do sujeito protagonista, que se indigna e assume o lu-
gar da resistência e da luta transformadora, capaz de humanizar o mundo. 
Sua abordagem ensaística assinala a relevância do trabalho informacional 
comprometido com o selecionar, registrar, sistematizar, organizar, trans-
crever e difundir informações em uma perspectiva emancipadora, geran-
do uma síntese articuladora das ideias motoras das diversas abordagens 
trabalhadas nos demais textos e que nortearam a formulação temática do 
XII Cinform.

Henriette Ferreira Gomes 
Hildenise Ferreira Novo
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Sobre informação e protagonismo cultural

EDMIR PERROTTI

INTRODUÇÃO

Este texto trata da noção de protagonismo cultural, categoria básica 
desenvolvida na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA/USP), resultante de trabalhos de pesquisa destinados à defini-
ção da infoeducação, domínio de estudos transdisciplinares e de práticas 
sociais que se ocupa das dimensões educativas da informação, em seus 
múltiplos aspectos históricos e culturais. Tomando por referência a An-
tígona, de Sófocles (496-409 a.C.), atenta-se, em primeiro lugar, para dis-
tinções importantes do termo na Antiguidade Grega e na Modernidade.

A partir daí, são estabelecidas conexões entre protagonismo e infor-
mação, propondo-se, todavia, um retorno à compreensão grega, uma vez 
que tal caminho permite definir protagonismo cultural como ação de luta, 
de embate com e pelos signos, tendo em vista a criação e recriação de sig-
nificações que dão sustentação ao “viver junto”. Nessa perspectiva, o pro-
tagonismo cultural articula-se diretamente à ideia de construção e afir-
mação do espaço público, por sujeitos que não lutam, tal como Antígona, 
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para se distinguir (dimensão privada), mas para superar interesses despó-
ticos que ameaçam a sobrevivência da polis (dimensão pública) e de todos 
nós (dimensão existencial).

ANTÍGONA: a celebração da esfera pública contra o despotismo

Inicialmente, para tratar do conceito de protagonismo, vale retomar a 
história de Antígona, tal qual é apresentada por Sófocles em criação dra-
mática que data, provavelmente, de 492 a.C. e faz parte do chamado ciclo 
tebano do grande dramaturgo. A peça é um exemplo vivo da compreensão 
de que o direito positivo e circunstancial não pode se sobrepor ao direito 
natural1 que fundamenta e dá sustentação à polis.

Antígona inicia-se com a notícia de que dois irmãos da protagonista 
morreram em batalha, lutando, no entanto, cada um de um lado. Creonte, 
o rei de Tebas, ordena, então, que Polineices, traidor da pátria, fosse dei-
xado exposto às aves de rapina, sem direito à sepultura. Ao mesmo tempo, 
ordena que fossem também condenados à morte desobedientes que ten-
tassem enterrar o traidor.

Ao tomar conhecimento do édito, Antígona decide desafiá-lo e realizar 
os ritos fúnebres do irmão. No entanto, é descoberta e levada à presença 
de Creonte. Em sua defesa, afirma ter agido em consonância com as leis 
dos deuses que regem a vida da polis. Segundo tais leis, todos os mortos 
têm, sem exceção, direito à sepultura, independentemente da natureza de 
seus atos em vida. 

Furioso e irredutível, Creonte não escuta as alegações de Antígona 
fundamentadas e ancoradas nas tradições de Tebas. Condena-a, assim, a 
ser sepultada viva em uma caverna subterrânea. Em decorrência, sobre-
vém uma sucessão de acontecimentos trágicos que atingirão diretamen-
te o próprio Creonte, colocando-o em desgraça: ele infringiu princípios 
soberanos que poderes terrenos não podem desrespeitar sem consequ-
ências graves. Movido exclusivamente pelas forças das próprias paixões, 
Creonte colocou a esfera privada acima da pública, instituindo um cená-
rio de terror e de tragédia que coloca em risco de morte não só Antígo-
na, mas a polis e todos os cidadãos, ele incluso. Sob tais circunstâncias, a 
violência sem tréguas, antítese da política, impõe-se como modus vivendi, 

1  Ver a distinção em Godoy (2012).
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impossibilitando o “viver junto”, o compartilhamento, o relacionar-se com 
o outro, com a diferença, a alteridade, critério fundador da vida social.

Segundo a compreensão expressa em Antígona, “razões de estado”, 
quando formuladas para expressar interesses circunstanciais ou particu-
lares de governantes, de segmentos localizados, de indivíduos, estão não 
só na origem do despotismo, da prevalência do estado de violência sobre 
o de direito, como também constituem uma lógica própria que ameaça 
tanto a vida de vítimas do próprio despotismo como de algozes, pois seu 
princípio é a instituição de estados agônicos que, em suas dinâmicas avas-
saladoras e vorazes, consomem tudo e todos, sem poupar ninguém.

É exemplar, nesse aspecto, a fala de Antígona diante de Creonte, ao 
estabelecer uma distinção entre temporalidades que concorrem entre si e 
sobre as quais se fundamentam os argumentos de cada um dos litigantes:

[...] nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir 
a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram 
escritas, mas são irrevogáveis; não existem a partir de ontem, ou 
de hoje; são eternas, sim! E ninguém sabe desde quando vigoram! 
(SÓFOCLES, 2005, p. 30).

Antígona é, pois, uma celebração da esfera pública contra a elevação 
do privado a critério regulador da “vida em comum”, ou seja, a tentativa 
de sobrepor interesses próprios e particulares à ordem histórica e social 
que fundamenta a polis. Nesses termos, o conceito de protagonismo aí 
implicado remete para uma compreensão claramente conectada à “vida 
cidadã”, ao reconhecimento do outro como condição de constituição do 
si mesmo, em relação dinâmica entre os termos, a prevalência da po-
lítica como condição de combate às ameaçadoras forças narcísicas do 
despotismo, categoria inscrita no campo pré-político e que remete a um 
“eu” autocentrado. 

PROTAGONISMO: um termo multifacetado

O termo “protagonismo”, graças a sua riqueza semântica, vem sen-
do usado em diferentes campos da ação social, em especial no âmbito 
das lutas por direitos de diferentes naturezas. Como, todavia, se trata 
de termo fluído e multifacetado, carregado de significado pedagógico e 
político (FERRETTI; ZIBAS; TARTUCE, 2004, p. 422), é prudente tentar 
captar, primeiramente, alguns dos sentidos que lhe são próprios, para, 
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depois, pensá-lo em relação a questões próprias do campo da ciência da 
informação. (PERROTTI; PIERUCCINI, 2013).

Como todos os fenômenos da linguagem, o termo foi ganhando novos 
significados, conformando-se a usos e temporalidades diversas, perden-
do, inclusive, esse sentido original e fundamental expresso por Sófocles. 
Atentando-se para sua formação, protagonista é, assim, um termo cons-
tituído por “proto” (o principal, o primeiro) mais “agon/agonistes” (luta / 
o que luta, o lutador). Significa, portanto, o principal, o primeiro lutador.

Segundo Houaiss (2001, p. 2316), há, todavia, distinções entre “luta-
dores”, no teatro grego. Assim, além do protagonista, “[...] o personagem 
mais importante [...], em torno do qual se constrói toda a trama [...]”, temos 
o deuteragonista (“que ou quem representava o segundo papel nas tragé-
dias”) e o tritagonista (que ou quem “representava os terceiros papéis”). 
Este seria um termo introduzido por Sófocles, tendo em vista reduzir a in-
tervenção narrativa do coro para intensificar e valorizar a ação dramática.

Como se pode depreender de tais distinções, o termo “protagonismo” 
indica, originalmente, um lugar em uma ordem. Nesse sentido, remete a 
um topos, um lugar, algo visível, exposto, explicitado, uma posição deter-
minada na luta, ocupada pelos diferentes sujeitos que participam dos em-
bates. A luta implica, portanto, além dos lutadores, também os especta-
dores. Em outras palavras, não se dá em âmbito oculto, íntimo, privado. 
Inscreve-se em lócus aberto ao olhar geral. É lugar da aparição, de visibi-
lidade, inclusivo, que diz respeito a todos. Em face disso, o protagonismo 
referenda-se no espaço público, em território relacional, implicando inte-
resses que, ao serem de todos, não são de ninguém em especial.

Em sentido contrário, o antagonismo refere-se não só àquele “que ou o 
que age em sentido oposto; opositor”, “que ou aquele que é contra alguém 
ou contra alguma coisa; adversário”. Além de uma força, o termo remete 
também a uma direção, isto é, à defesa de outro lócus, ao dos interesses par-
ticulares ou privados. Em decorrência, na luta entre protagonistas e anta-
gonistas, temos mais que uma luta entre forças distintas, sujeitos distintos: 
temos uma luta entre topos, posições, lugares – entre o público e o privado. 

Se o termo “protagonista” encerra uma dimensão topológica, espacial, 
encerra também uma dimensão temporal. O vocábulo “agonia” nele con-
tido significa “[...] estado no qual o doente luta contra a morte. [Todavia] a 
agonia só ocorre nas doenças, quando a vida se apaga aos poucos”. (AGO-
NIE, [20--]) Como se vê, no estado de agonia, está implicada uma dimen-
são temporal explícita, traduzida na referência à vida que “se apaga aos 
poucos”. Em palavras corriqueiras, é o célebre “tarda, mas não falha”. Ora, 
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tanto o prefixo “proto” (de protagonista) como “anti” (de antagonista) refe-
rem-se, além da dimensão espacial (o que está em primeiro, em segundo), 
a uma dimensão temporal (antes/depois). “Proto” é, também, o que vem 
antes, da mesma forma que “anti”. Ao fazer resistência ao protagonista, o 
antagonista tenta, portanto, eliminar, dissipar a luta pelo “tempo que res-
ta”, colocando-se a favor, portanto, da morte. O tempo do protagonista é, 
assim, o tempo da construção da polis que sobrevive à morte. O do antago-
nista é o tempo efêmero de uma vida incapaz de transcendência. 

PROTAGONISMO: a luta como tarefa existencial

Compreendido de tal forma, protagonismo implica uma dimensão 
existencial inextricável. Significa resistência, combate, enfrentamento de 
antagonismos produzidos pelo mundo físico e/ou social e que afetam a 
todos. Significa tomada de posição dianteira face a obstáculos que amea-
çam a espécie (causados por pessoas, animais, circunstâncias, sentimen-
tos, ideias, preconceitos etc.). Daí que protagonistas assumem a luta pela 
construção, pela criação, como atitude face ao mundo. Lutar, mais que en-
frentamento “contra”, é modo de ser e de estar, de produzir e cuidar de um 
mundo comum, habitável e convivial.

Nesse sentido, na acepção grega, o protagonista pertence, é parte, está 
imerso e pleno de historicidade. Por isso, o herói grego é solidário, ao con-
trário do herói moderno, que é solitário. Se tomarmos os exemplos de An-
tígona e do Quixote, não é difícil compreender a diferença. Antígona pas-
sou para a história como aquela que nasceu para o amor, ou seja, aquela 
que tem no outro seu complemento. Dom Quixote, ao contrário, é o cava-
leiro solitário, aquele que procura, que deseja encontrar sua dama, mas 
não a acha no mundo destroçado e pautado pelos valores privados da nova 
classe em ascensão e que produziu a derrocada do feudalismo.

Desse modo, se na Grécia o protagonista luta pelas causas públicas, 
pela afirmação das leis “naturais”, em oposição ao despotismo causado 
pela transposição das lógicas privadas para o universo dos interesses co-
muns, a luta do herói moderno vai em outra direção. Ele perdeu os vín-
culos com seu tempo e espaço. É um outsider, ser agônico, de um mun-
do agônico. Em face de uma polis que se diluiu, se fragmentou, resta-lhe 
apenas recolher cacos de uma identidade rompida e tentar escapar ao de-
sastre coletivo. Ele é anti-herói. Acha-se internamente cindido, isolado, 
afirma-se em oposição ao outro. Ele expressa o mal-estar produzido pelo 
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individualismo que ancorou a construção da Modernidade, o reino dos in-
teresses privados, projetado como modo de ser e de se relacionar com o 
outro e o mundo. 

PROTAGONISMO NÃO É ATIVISMO

No sentido grego, expresso por Sófocles, protagonismo difere de ati-
vismo, na mesma proporção que “fazer” difere de “ação”. (ARENDT, 2007) 
O primeiro termo refere-se à capacidade natural dos seres vivos em geral. 
A “ação” implica julgamento, linguagem, escolhas, decisões, opções. As-
sim, diferentemente do pragmatismo do fabricante – que, em consonân-
cia com a lógica de O Príncipe, de Maquiavel (os fins justificam os meios), 
julga tudo pela eficácia dos resultados –, a ação do protagonista articula 
meios e fins, processo e produto; sua atuação está ancorada em princípios 
axiológicos, essenciais à espécie, como o “viver junto”.

Ser protagonista, nessa acepção, é mais que saber fazer. É saber “agir 
em relação”, “agir com”; é vinculação. O protagonista nunca está “só”. O 
outro está física ou simbolicamente presente, sempre considerado em 
seus atos. Mesmo no isolamento mais profundo, o protagonista encontra 
na memória elementos de conexão, de diálogo com a alteridade. Memó-
rias do cárcere é um exemplo magnífico de protagonismo oferecido a nós 
por Graciliano Ramos. Pela escrita, sobrevive ao despotismo do Estado 
Novo, que o enviou à prisão em função de suas convicções políticas.

Desse modo, se ser competente é saber solucionar e ser eficaz na reso-
lução de problemas (LÉVY, 2000; PERRENOUD, 1999), ser protagonista, 
nos termos gregos de Sófocles, vai muito além dessa dimensão instrumen-
tal da ação: é assumir um modo de ser, uma forma de identidade em rela-
ção (e não em oposição) ao “mundo comum”, de todos. Mais que ganhar 
a luta (os resultados), derrotar o outro, importa ao protagonista afirmar 
princípios básicos que regem o viver junto, importa superar, rebelar-se, tal 
como Sísifo contra o fazer vazio, a falta de significação.

Sísifo, personagem da mitologia grega, desagradou aos deuses com sua 
conduta pouco convencional em vida. Como castigo, foi condenado a car-
regar uma pedra até o topo de uma montanha e equilibrá-la ali. Ocorre que, 
assim que colocava a pedra no alto e a soltava, ela rolava montanha abaixo, 
obrigando-o a ir buscá-la novamente e, mais uma vez, subir a montanha e, 
assim, infinitamente, pela eternidade. Representa, portanto, a danação im-
posta pelo trabalho inútil, o esforço sem recompensas ou reconhecimento.
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Escrevendo sobre Sísifo, Camus (apud TRINDADE, 2013) ressalta:

É durante esse retorno, essa pausa, que Sísifo me interessa. Um 
rosto que pena, assim tão perto das pedras, é já ele próprio pedra! 
Vejo esse homem redescer, com o passo pesado, mas igual, para o 
tormento cujo fim não conhecerá. Essa hora que é como uma respi-
ração e que ressurge tão certamente quanto sua infelicidade, essa 
hora é aquela da consciência. A cada um desses momentos, em que 
ele deixa os cimos e se afunda pouco a pouco no covil dos deuses, 
ele é superior ao seu destino. É mais forte que seu rochedo.

Por fim, conclui Camus (apud TRINDADE, 2013): 

Deixo Sísifo no sopé da montanha! Sempre se reencontra com 
seu fardo. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que lhe negam 
os deuses e levanta os rochedos. Ele também acha que tudo está 
bem. Esse universo doravante sem senhor não lhe parece nem es-
téril nem fútil. Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mine-
ral dessa montanha cheia de noite, só para ele forma um mundo. A 
própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um 
coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. 

Em outras palavras, se Sísifo não consegue equilibrar a pedra, também 
não se rende ao trabalho “inútil”, sem finalidade, pela eternidade. Pela 
consciência, atribui finalidade, ressignifica o ato imposto, produz “sua” 
finalidade. Por isso, é “superior a seu destino. É mais forte que seu roche-
do”. Sua rebeldia transforma-o de vítima em protagonista. Daí ser possível 
“imaginar Sísifo feliz”.

INFORMAÇÃO, BIBLIOTECAS E PROTAGONISMO CULTURAL

Tomando por base as considerações sobre a noção de protagonismo, 
tal qual aparece na Antígona, de Sófocles, podemos interrogar tanto con-
cepções de informação em circulação como de seus dispositivos social-
mente engendrados nos mais diferentes tempos históricos.

Tendo em vista a construção de referências teóricas e metodológi-
cas que alicerçassem a criação de dispositivos de informação, tomados 
em suas dimensões formativas, no quadro da educação brasileira, debru-
çamo-nos, assim, em nossas pesquisas na ECA/USP sobre a história das 
bibliotecas no país e fora do país. Tentávamos, assim, compreender as 
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opções feitas, os caminhos trilhados, uma vez que tínhamos como pers-
pectiva a descrição e construção de ferramentas conceituais e operacio-
nais implicadas nos processos de apropriação social da informação.

Deparamo-nos, nesse estudo, com duas direções que marcam a his-
tória das bibliotecas da Antiguidade à Modernidade. De um lado, identi-
ficamos o que chamaremos aqui de biblioteca templum, invenção remota 
no tempo, origem mesmo das bibliotecas. A Biblioteca de Alexandria (séc. 
III) é o grande ícone da espécie; de outro, a biblioteca emporium, invenção 
dos tempos modernos, incentivada pelos ideais iluministas, pelos refor-
madores sociais, militantes da universalização da educação pública. Tal 
modelo ganha expressão social significativa com a invenção da biblioteca 
pública, desdobramento de modalidades anteriormente existentes, como, 
por exemplo, as bibliotecas paroquiais, as mantidas por instituições reli-
giosas, por filantropos, por movimentos associativos.

A partir do industrialismo inglês, este embrião ganha novo foro, irra-
diando o modelo de bibliotecas públicas da Inglaterra para outras partes da 
Europa e dos Estados Unidos, que o reinventam e o desenvolvem perma-
nentemente, acrescentando, aos livros e impressos em geral, outras mo-
dalidades de documentos audiovisuais e, mais recentemente, os digitais. 

A biblioteca templum tem por missão a conservação e o controle da 
memória social, ou, mais precisamente, daquilo que é considerado por 
um sistema complexo de filtragens como memória social. A Biblioteca 
Joanina, da Universidade de Coimbra, Portugal, é um exemplo que ilus-
tra essa modalidade2.

Por outro lado, a biblioteca emporium tem por tarefa a difusão da me-
mória. Centra, portanto, seus processos na circulação na oferta de objetos 
culturais pela instituição para públicos em geral. O modelo tem em vis-
ta promover o acesso social ao conhecimento registrado e em poder da 
instituição. Circunda seus leitores com o máximo de materiais culturais, 
priorizando a oferta, o acesso às informações, sem se preocupar em dema-
sia com a capacidade de recepção, de processamento, de apropriação das 
mesmas pelos públicos. Na realidade, mais que a apropriação, seu projeto 
é a assimilação dos valores culturais pelos diferentes sujeitos. 

Relacionando os dois modelos – o templum e o emporium – a quadros 
histórico-culturais abrangentes, pudemos verificar que tanto um modelo 

2 Ver imagem disponível em: <http://dererummundi.blogspot.com.br/2010/11/abre-exposicao-
-na-biblioteca-joanina.html>. Acesso em 8 nov. 2015.
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quanto o outro não são manifestações isoladas dos contextos em que se 
inscrevem. Ao contrário, são, antes, expressões paradigmáticas de modos 
definidos e especiais de compreender e de atuar nas dinâmicas do conhe-
cimento, da cultura, da memória e da informação.

Desse modo, foi possível chegar à definição e distinção de dois para-
digmas culturais que estão na base dos modelos referidos. Temos, assim:

a) o paradigma da conservação cultural;

b) o paradigma da difusão cultural.

Paradigmas, segundo Khun (1991, p. 13), “[...] são as realizações cien-
tificas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornece 
problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de 
uma ciência.” Nessa direção, podemos pensar em paradigmas culturais 
como instâncias que fornecem “problemas e soluções modelares” a todos 
nós que vivemos em tempos e contextos culturais determinados.

Nessa perspectiva, se a Antiguidade, desde épocas remotas, cultivou 
a conservação da memória para garantir que alguns poucos sujeitos es-
pecialmente escolhidos tivessem acesso garantido a saberes passados, a 
Modernidade inicia-se, por exemplo, com a invenção da imprensa de tipos 
móveis, ou seja, com a criação de instrumento técnico que permitiu ao li-
vro e a outros impressos que fossem produzidos e difundidos em escalas 
desconhecidas, até 1498. Nesses termos, a invenção gutenbergueana abria 
trilhas para a afirmação da nova classe e do novo mundo que emergiu a 
partir de 1500, colocando em ruina definitiva as bases materiais e simbóli-
cas que deram sustentação ao mundo feudal e aristocrático. Um novo pa-
radigma cultural, portanto, começa a se impor, com novas lógicas, e não 
mais se fundamentando exclusivamente na ideia de conservação da me-
mória social, mas, antes, na de sua circulação e acesso.

Por não incluírem apenas perspectivas externas, mas lógicas internas, 
próprias e distintas, envolvendo os fenômenos da memória, da informa-
ção e da cultura, os paradigmas da conservação e da difusão, mesmo sen-
do complementares, sempre se digladiaram, já que um tem na permanên-
cia sua forma de ser e justificativa, ao tempo que o outro tem tais aspectos 
no contrário da permanência, ou seja, no fluxo. Verso e reverso da mesma 
moeda, ainda assim, estático e dinâmico são dois lados distintos em per-
manente tensão e que, sem mediações apropriadas, correm o risco de ja-
mais se equilibrarem ou, pior, se cristalizarem no imobilismo ou no “infor-
macionismo auto-referente”.
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De outro lado, todavia, e retornando a nossa questão central, não era 
possível deixar de considerar em nossas pesquisas um aspecto essencial. 
Assim, as perguntas: a quem cabe o protagonismo no templum e no empo-
rium? Quem são os protagonistas previstos no paradigma da conservação 
e no da difusão cultural? Considerando-se a perspectiva grega antes men-
cionada, evidentemente, tais perguntas não podiam deixar de ser feitas, 
uma vez que os paradigmas inscrevem-se em ordens históricas, definem e 
são definidos por elas, em processos dinâmicos e concretos, vale dizer, em 
embates envolvendo relações de poder.

Nessas circunstâncias, apesar das diferenças entre templum e empo-
rium, entre os paradigmas de conservação e de difusão, o protagonismo 
previsto na ordem que os define cabe aos objetos culturais e às institui-
ções que os preservam e/ou disponibilizam. Se há, com certeza, distin-
ções importantíssimas entre os dois, em virtude, sobretudo, das missões 
e das lógicas que os presidem, esse é o ponto nodal em que os dois se en-
contram na defesa de seus repertórios como categoria maior a ser preser-
vada e/ou assimilada. 

Em outras palavras, está em jogo a compreensão do que seja memó-
ria, cultura, conhecimento, informação, bem como do que seja o “outro”, 
aquele que não foi agraciado com as benesses das palavras salvadoras 
guardadas ou a serem postas em circulação pelas diferentes instituições 
culturais, dentre elas os templa e os emporia. 

Em seus escritos, Paulo Freire alertou para a questão. Nasce daí, 
aliás, a problematização radical que realizará em relação aos proces-
sos de aprendizagem da língua escrita. Freire sabia do papel histórico 
ocupado pela alfabetização em vigor nas escolas brasileiras e coloca-
va em questão justamente o significado político e cultural das práticas 
vigentes. Assim como Hoggart (1957), um dos iniciadores dos estudos 
culturais ingleses, com seu hoje clássico The uses of literacy: aspects of 
working-class life with special reference to publications and entertain-
ments, a obra freireana expõe os limites e as contradições do difusionis-
mo cultural, evidenciando a necessidade de constituição de novos pa-
radigmas cultural e educacional, capazes de abrir espaço para leitores, 
concebidos como produtores de conhecimento e cultura, ou seja, como 
protagonistas culturais.

Dessa forma, passamos, portanto, dos paradigmas da conservação e 
da difusão, para o da apropriação cultural. Nessa passagem, passamos, 
também, do templum e do emporium ao forum, ou seja, para uma ins-
tância onde cidadãos negociam os signos, em processos dinâmicos de 
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conhecimento e de reconhecimento mútuos. Por isso, no forum, não há 
“usuários”. Muito menos, “clientes” ou “consumidores”. Atuam aí prota-
gonistas, cidadãos que habitam, cuidam, negociam, lutam, agem, com-
partilham valores, definem e se definem na polis, com a polis, pela po-
lis. A interlocução entre os sujeitos, destes com os repertórios é atitude 
favorecida na modalidade forum.Dispositivos pautados por essa orien-
tação têm em vista a negociação dos signos e não sua simples difusão/
assimilação. Tal perspectiva, que pode ser inferida em imagens encon-
tradas em diferentes situações e contextos3, é pautada por mediações 
que favorecem as interações, as relações, as trocas. Nas imagens indi-
cadas, crianças discutem, trocam experiências, atuam sobre os signos, 
são reconhecidas em suas características pelas diferentes dimensões do 
dispositivo, na condição de protagonistas, de criadores, produtores de 
informação, conhecimento e cultura. 

Como é possível observar nas figuras acima, as configurações das bi-
bliotecas e a atitude da mediadora favorecem as interações, as relações, as 
conversas. As crianças discutem, trocam experiências, atuam sobre os sig-
nos, são reconhecidas pelas diferentes dimensões do dispositivo na con-
dição de protagonistas, de criadores, produtores de informação, conheci-
mento e cultura.

PROTAGONISMO E “SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO”:  
acesso x apropriação cultural

Vivemos sob a égide da informação, bombardeados à exaustão por sig-
nos que nos chegam ininterruptamente, dos mais distantes lugares, sob 
as mais diferentes formas. As promessas de acesso “ilimitado” ao conhe-
cimento, à cultura, via especialmente tecnologias digitais, se cultivadas 
com exagero por promotores da “sociedade da informação” de variadas 
matizes ideológicas, não deixam de se realizar em alguns aspectos, permi-
tindo-nos, efetivamente, possibilidades de contato com informações que 
em outras épocas nos seriam negadas por uma série de razões; dentre elas, 

3 Ver exemplos em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27143/tde-14112012-081911/pt-
-br.php Acesso em 13 set. 2016; Ver também imagens disponíveis em: http://pedago.ac-cler-
mont.fr/st-joseph- aubiere/img/ecole/bcd.JPG Acesso em 8 nov. 2015; https://marinhos.word-
press.com/category/tecnologia-na-escola/.Acesso em 8 nov.2015.
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a própria natureza das informações, resultante das tecnologias intelectu-
ais então existentes.

Todavia, se o acesso a várias modalidades de informações vem sendo 
inegavelmente facilitado, se a cultura digital vem abrindo portas anterior-
mente cerradas e acessíveis a poucos – não há, por exemplo, como deixar 
de reconhecer insuficiências causadas por dificuldades inerentes à infor-
mação impressa; não há, também, como deixar de considerar que o acesso, 
embora indispensável, não é condição suficiente de apropriação cultural. 
Embora tais palavras (acesso/apropriação) estejam relacionadas ao mesmo 
campo semântico da informação, remetem para fenômenos distintos.

Nesse sentido, ter acesso à informação não se confunde com apropria-
ção cultural, da mesma forma que oferta não se confunde com deman-
da informacional, seja em dimensão teórica ou prática. Para se ter clareza 
quanto à distinção, voltar a Sófocles pode ser um caminho salutar, meto-
dologicamente promissor.

Ora, Ismênia, irmã de Antígona, recebeu a mesma informação sobre a 
morte e o tratamento distinto dispensado aos irmãos pelo rei. Todavia, se 
ambas estão igualmente inconformadas com o édito de Creonte, só Antígo-
na recusa-se a aceitar a palavra autoritária e despótica, rebelando-se e en-
frentando de Creonte para assegurar o direito sagrado de todo humano à se-
pultura. Se o acesso à informação foi, pois, condição do protagonismo, não 
foi, todavia, condição suficiente para transformar Ismênia em protagonista. 
Ela sujeitou-se às ordens reais, ainda que, tal como Antígona, discordasse 
delas profundamente. Do ponto de vista dramático, torna-se, desse modo, 
somente um contraponto do embate entre a protagonista e o antagonista. 
Em outras palavras, Sófocles reserva-se a Ismênia o papel de tritagonista. Ela 
aparece inferiorizada, assiste aos fatos, mas não assume posição afirmativa 
diante deles, não exerce sua condição de cidadã plena diante da polis.

Consideradas tais circunstâncias, podemos dizer, portanto, que Ismê-
nia apenas assimila a informação, decodifica-a, sofre, mas não age, não re-
age. Antígona, ao contrário, apropria-se, afirma-se com e pela informação 
revitalizada com suas memórias, suas experiências, suas histórias, saberes 
e vínculos. Tal como Sherazade, nas Mil e uma noites, Antígona articula 
informação e memória, num jogo de espelhamentos e interferências mú-
tuas, capaz de projetá-la – e a todos nós – em direção à eternidade. Como 
a fantástica contadora de histórias, enfrenta o despotismo, opondo a de-
terminações circunstanciais e restritas, valores construídos e postos à pro-
va pelo viver junto, destilados lentamente, desde tempos que “ninguém 
sabe desde quando vigoram”. Não sem razão, tanto Sherazade quanto a 
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personagem de Sófocles são dois exemplos maiores de afirmação da vida, 
de possibilidade de superação do fatum, do que é inevitável – a morte. Irri-
gada pela memória, a informação é possibilidade de recriação da cultura, 
é matéria que dá abrigo aos cidadãos e viabiliza a construção de um espa-
ço comum em que eles convivem.

Como dissemos anteriormente, o protagonista nunca está só; é um ser 
relacional. Negocia seus saberes com os saberes do outro, permeado por 
diferentes instâncias e ordens. A cultura é, dessa forma, categoria media-
dora intrínseca ao protagonismo.

As palavras de Antígona resultam do jogo dinâmico de forças que a 
constituem; não são cristalizadas ou fortuitas. O protagonista nem se re-
cusa, nem assimila aprioristicamente o saber, a palavra do outro. Ele ex-
põe-se, arrisca-se, coloca-se em diálogo permanente com a diferença, 
constrói o si mesmo na alteridade, em interlocução. Sua memória o prote-
ge, ainda que não se feche jamais nela mesma. O protagonista não é pri-
sioneiro nem do eu, nem do nós. Está em estado permanente de regulação 
entre forças contrárias e inevitáveis que atuam no jogo das significações. 
Ele confronta signos, palavras, memórias, valores. Torna própria a infor-
mação de outrem, dá vida, carnalidade, imprime suas marcas aos signos, 
devolvendo-os ao espaço público de onde se originam.

PROTAGONISMO CULTURAL E PROTAGONISMO SOCIAL:  
a luta com signos, a luta pelos signos

O protagonista cultural, como quer Drummond de Andrade (2003, 
p. 99-101) em um de seus poemas, luta com os signos, “mal rompe a 
manhã”. Todavia, ele não luta somente com os signos; sua luta é tam-
bém pelos signos, pela palavra, pelo direito de nomear o mundo. É luta, 
portanto, pelo verbo que poderes despóticos usualmente tentam usur-
par mediante artifícios que conduzem à palavra única.

Nesse sentido, em relações dinâmicas entre o eu e o mundo, perpas-
sado pela linguagem, o protagonista não cria somente sentidos (para si, 
para o mundo, para os signos). Ao exercer o direito cidadão de significar, 
nos embates permanentes e históricos de atribuição de sentidos aos sig-
nos, ele atua, age, na acepção política do termo. Daí que protagonizar é 
reunião, é amarração, aglutinação de soma e sema, de ação e nomeação, 
de atuação e significação. O protagonista, ao nomear, participa afirmati-
vamente da criação e da recriação permanente do “mundo e dos signos 
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comuns”. Por isso, para ele, mais importante que fazer é agir, mais im-
portante que falar é dizer. Ele age e diz, portanto, num processo humani-
zador e humanizante, de conhecimento e reconhecimento, político, so-
cial e cultural, de defesa da polis e dos destinos de cada um e de todos 
nós, por atos e palavras.

Tomada nessa perspectiva, Antígona é livre. Morrer já não é seu pro-
blema maior, mas viver sem significar e significados, viver agônica, em es-
tado de permanente prenúncio da morte. Paradoxalmente, pois, Antígo-
na, condenada à morte, vive, enquanto Creonte está condenado pela eter-
nidade. Ela vive por não tomar somente conhecimento das ordens reais e 
cumpri-las inconsequentemente, irrefletidamente. Ao contrário, contex-
tualiza as informações, atribui-lhes sentido próprio. Se os signos perten-
cem a todos, apropria-se deles, vincula-os a si mesma, a suas experiências, 
suas memórias, seus modos de ser, de sentir e de estar; ao mesmo tempo 
em que os conecta aos destinos da polis.

Diferentemente, portanto, do Quixote, o cavaleiro da triste figura, não 
há, em Antígona, rompimento, silenciamento, fratura entre o eu e o mun-
do. Nela, público e privado se encontram, se distinguem, mas se imbri-
cam, num jogo de linhas tênues, mas que não podem ser atravessadas. Sua 
integridade não lhe permite curvar-se ao despotismo de Creonte, à privati-
zação da vida e do que não pode ser privatizado – a polis. O que é de todos 
vincula-se, portanto, à Antígona, da mesma forma que ela se vincula a to-
dos. É esse movimento que permite a ela enfrentar o contingente, lançan-
do-se não na morte, mas na eternidade.

Por isso, Antígona vive. Por isso, viva Antígona!
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Mediação da informação  
e protagonismo social:
relações com vida ativa e ação comunicativa  
à luz de Hannah Arendt e Jürgen Habermas 

HENRIETTE FERREIRA GOMES

INTRODUÇÃO

A discussão em torno da mediação da informação e sua relação com o de-
senvolvimento do protagonismo social convidam a reflexões acerca do que 
seja informação, o fazer informacional, sua importância e complexidade em 
um contexto no qual a informação alcança contornos de fenômeno social que 
interfere na própria constituição do sujeito, da cultura e das relações sociais.

Pensar informação, mediação e protagonismo também coloca em pau-
ta o processo de comunicação, sem o qual a informação não se consubs-
tancia, a mediação não pode ocorrer e o protagonismo não se efetiva em 
toda a sua potência.

O protagonismo social representa o caminho humanizador do mun-
do e, portanto, promissor da construção ética de relações sociais capazes 
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de assegurar o espaço crítico, de dialogia, criatividade e alteridade. Esse 
espaço crítico potencializa a construção de zonas de consensos, já que 
nele os sujeitos expõem suas compreensões e argumentos, debatem 
acerca dos pontos de divergência e convergência de ideias, criando as 
condições para o estabelecimento e revisão de políticas, normativas, me-
tas sociais e também verdades científicas.

O estabelecimento desse espaço crítico, sob o vetor da construção de 
consensos possíveis e, portanto, sempre provisórios, é dependente da pro-
dução, acesso, uso e apropriação da informação. Assim, o sujeito que atua 
socialmente em ambientes e práticas relacionados à informação também 
se caracteriza como sujeito da ação protagonista, tanto porque apoia toda 
essa dinâmica, quanto porque sua própria ação interfere nesse processo.  
O objeto de trabalho desse agente social é a informação e, para que este pro-
fissional cumpra seu papel social, também deve assumir sua condição de 
protagonista, cuja responsabilidade social consiste em organizar, preservar, 
disseminar, recuperar a informação para o acesso, uso e apropriação pela 
sociedade, favorecendo e fomentando o espaço da interlocução entre os su-
jeitos para que o próprio repertório informacional se renove. Isso implica 
compreender a informação como um objeto socialmente construído e, con-
sequentemente, dinâmico que guarda fortes relações com a comunicação.

Há uma articulação “visceral” entre comunicação e informação. Am-
bas são ações que se entrelaçam. A comunicação representa uma ação de 
colocar em comum o que se pensa e o que se sente, o que se conhece, ge-
rando a informação, que representa, por sua vez, uma ação de dar forma 
ao que se quer colocar em comum. 

Nessa dimensão, propõe-se, neste texto, delinear as articulações entre in-
formação e comunicação, como também abordar ação e comunicação como 
elementos fundamentais no processo de construção do protagonismo social, 
tomando como referência as perspectivas de Hanna Arendt e Jürgen Haber-
mas, que auxiliam na identificação do lócus da dialogia e da construção do 
protagonismo social no âmbito do fazer informacional que se consubstancia 
nos ambientes e práticas voltadas ao acesso, uso e apropriação da informação.

INFORMAÇÃO: conceito, distinções e articulações  
com a comunicação

Os conceitos de informação e de comunicação são objeto de extensa 
discussão na literatura científica, na qual ainda se verificam controvérsias, 
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embora se observem avanços que favorecem a compreensão desses fenô-
menos e até sinalizam a interligação entre eles e suas potências na cons-
trução do social.

Na reflexão sobre as contribuições conceituais de informação de auto-
res como Borko, Shera, Wersig e Neveling, Belkin e Robertson, Brookes, Mi-
khailov, Bukland, Wersig, Le Coadic, Capurro, Hjørland e Frohmann, emer-
ge a concepção desta autora acerca dos objetos informação e comunicação.

Cotejando-se essas contribuições, em uma perspectiva da linha do 
tempo do campo da ciência da informação, verifica-se que, no final da dé-
cada de 1960, mais especificamente em 1968, Borko expôs sua perspectiva 
conceitual da informação, afirmando que esta corresponde a um objeto 
que tem propriedades e comportamentos, que é produzida e circula pela 
via de um fluxo que denominou de fluxo informacional e que pode ser 
acessada e utilizada através de meios de processamento de seu conteúdo.

Na década posterior, 1970, Shera afirmou que a informação consiste 
em conteúdo e em operações tecnológicas, sendo que somente no com-
partilhamento e recepção em determinado contexto sociocultural, as 
características do que fora produzido na primeira etapa ganham senti-
do. A esse conjunto, Shera (1971) denominou de trindade do atomismo 
(1. conteúdo; 2. base tecnológica de produção e transmissão; 3. recepção 
em determinado contexto social).

Já em 1975, Wersig e Neveling defenderam que informação é o conhe-
cimento elaborado à base da percepção das estruturas da natureza, con-
sistindo no significado da mensagem como um efeito de um processo es-
pecífico, defendendo a informação como processo. Assim, esses autores 
buscaram definir informação a partir de diversas abordagens:

a) abordagem estrutural (voltada para a matéria);

b) abordagem do conhecimento; 

c) abordagem da mensagem; 

d) abordagem do significado (característica da abordagem orienta-
da para a mensagem);

e) abordagem do efeito (orientada para o receptor); 

f) abordagem do processo. 

Nesse rumo discursivo, Belkin e Robertson (1976) defenderam a ideia 
de que o usuário da informação encontra-se em um “estado anômalo do 
conhecimento”, o que o motiva a buscar informações. Desse modo, esses 
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autores acentuaram a potência criadora da informação, definindo infor-
mação como algo capaz de alterar uma estrutura. 

Na década de 1980, entre outros estudiosos, destacam-se as contribui-
ções de Brookes e Mikhailov no avanço da construção do conceito social 
de informação. Para Brookes (1980), informação é um elemento que pro-
move transformações nas estruturas do indivíduo, sendo essas estruturas 
de caráter subjetivo ou objetivo. Mikhailov (1983), por sua vez, entendeu a 
informação como o resultado de atividades sociais de produção de conhe-
cimento e, fundamentalmente, como aspecto transformador da realidade, 
estando o seu caráter social ligado a fenômenos e regularidades inerentes 
à sociedade humana.

O debate em torno do conceito perpassou várias décadas, sendo que, 
na década de 1990, outros autores seguiram tentando fazer avançar essa 
construção conceitual, entre os quais são destacados, neste texto, Bu-
ckland, Wersig e Le Coadic.

Do ponto de vista de Buckland (1991), a informação deve ser compre-
endida como conhecimento, apontando para o universo subjetivo e intan-
gível da informação. A informação é dependente da percepção e interpre-
tação de fatos e eventos por parte de sujeitos cognitivos. Portanto, deve 
ser entendida como processo, por sua condição integrativa entre a repre-
sentação física (coisa) e o conteúdo intangível (conhecimento). Em linhas 
gerais, para este autor, a informação se refere a algo elaborado a partir de 
fontes documentais e dados da própria experiência. Em síntese, na pers-
pectiva de Buckland, é possível identificar três atributos da informação:

a) informação como coisa: por compreender registros, dados e obje-
tos com algum valor informativo;

b) informação como conhecimento: por se caracterizar como enti-
dade subjetiva, que adquire sentido na mente de quem a acessa 
(percepção, assimilação e apreensão);

c) informação como processo: por se tratar de um fenômeno que se 
concretiza num processo que interliga ações de produção, pro-
moção, busca, acesso, uso e recepção.

Pode-se, assim, concluir que, para Buckland, informação é processo, 
representando o ato de informar; é conhecimento, por se referir a fatos, 
ocorrências, assuntos etc.; e também é coisa, por ter uma materialidade.

Em Wersig (1993), observa-se o esforço de síntese quando este acentua 
a característica da informação enquanto conhecimento em ação. Ao que 
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se pode acrescentar a contribuição de Le Coadic (1996), quando este reme-
mora que informação é um conhecimento inscrito (gravado) sob a forma 
escrita (impressa ou digital), oral ou audiovisual.

Nos anos 2000, dentre outros autores, podem ser assinaladas as con-
tribuições de Capurro, Hjørland e Frohmann. Em 2002, Hjørland buscou 
abordar o objeto “informação” sob a perspectiva de um conceito social 
no âmbito da análise de domínios e comunidades discursivas, ressaltan-
do a importância de se pensar a informação a partir das relações estabe-
lecidas entre os diferentes discursos, áreas do conhecimento humano e 
conjuntos documentais, sempre a partir de distintas demandas e pontos 
de acesso que surgem de comunidades de usuários com características 
também diferenciadas.

No empreendimento interpretativo desse conjunto de assertivas, é 
possível concordar com Capurro (2003) quando este afirma que a infor-
mação é uma categoria antropológica que corresponde ao fenômeno das 
mensagens humanas.

Por sua vez, Frohmann, em 2008, chama atenção para os regimes de 
informação, que envolvem sujeitos, dispositivos, linguagens, comunida-
des discursivas, intencionalidades; como também para o caráter público 
da informação, que envolve a publicização dos conteúdos, acordos ou es-
tratégias que asseguram ou não sua preservação na memória social; e o 
lugar da documentação e organização da informação neste cenário, o que, 
em síntese, coloca em relevo o caráter social e material da informação que 
se efetivam por meios de agenciamentos sociais e tecnológicos.

As reflexões em torno dessas contribuições teóricas impulsionaram a 
tentativa de delineamento de uma proposição contributiva acerca do con-
ceito de informação. Na compreensão dessa autora, o objeto “informação” 
resulta do esforço de compartilhamento do conhecimento e dos saberes 
humanos; portanto, consiste em um primeiro nível de representação que 
assegura o seu compartilhamento social.

O conhecimento compartilhado por meio da sua materialização (in-
formação) permite sua retomada, sua revisão e a reflexão potencializadora 
da construção de novos conhecimentos ou até mesmo da reconstrução da-
queles anteriormente estabelecidos. Nesse sentido, compreende-se aqui a 
informação como conhecimento em estado de compartilhamento, que se 
caracteriza como produto do esforço de colocar em comum, o que move a 
ação comunicativa, guardando em si a própria potência promotora de no-
vas ações de comunicação, a partir das quais podem emergir revisões e até 
a geração de novos conhecimentos.
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Sendo a informação conhecimento em estado de compartilhamen-
to, ela é a resultante do processo de colocar em comum o conhecimen-
to construído no plano das singularidades, das intersubjetividades, e 
também no plano do conhecimento socialmente instituído, caracteri-
zando-se, assim, como subsidiária do pensar e das ações instituintes de 
conhecimentos inovadores.

Nessa perspectiva, a comunicação consiste no próprio processo de 
compartilhamento do que se pôde conhecer, no qual a representação 
que se dá por meio da articulação das diversas linguagens torna-se ine-
xorável, possibilitando a produção da informação. A ação de comparti-
lhar e a ação de articular as linguagens para alcançar a representação são 
a zona de confluência entre informação e comunicação na constituição 
do objetivo intrínseco da construção, representação e compartilhamento 
do conhecimento.

O traçado desse processo sinaliza a existência de percursos comple-
xos de interação entre sujeitos, dos sujeitos e as linguagens, dispositivos e 
conteúdos informacionais, processo que implica em atividade, movimen-
to, tomada de posição e consequente manifestação de oposições, deman-
dando o nascimento e o exercício do protagonismo social, colocando em 
foco, como ponto-chave desse processo complexo, a interação humana.

O Século XX foi impactante no que tange às práticas de comunicação, 
não apenas em razão dos avanços tecnológicos, mas também em decor-
rência do fortalecimento de comportamentos de comunicação de massa. 
Nesse contexto, o Estado e a economia passaram a atuar mais densamen-
te na elaboração e refinamento de diversos mecanismos de controle das 
liberdades, o que, contraditoriamente à evolução tecnológica produzida 
nesse século, acabou por reduzir o espaço crítico e criativo, reduzindo o 
espectro da vida ativa necessária ao nascimento e fortalecimento do pro-
tagonismo social.

Ao se pensar a mediação da informação e o desenvolvimento do 
protagonismo social no Século XXI, torna-se imprescindível a análise 
de questões fundantes que repercutem sobre a própria existência hu-
mana, dependente da vida ativa a partir da qual emerge o protagonis-
mo, ao que Hannah Arendt e Jürgen Habermas surgem como referên-
cias marcantes e promissoras a uma reflexão que ascenda às questões 
restritas ao caráter meramente pragmático da mediação da informação, 
já que esses pensadores trouxeram contribuições significativas para 
compreensão da ação, da criação, da comunicação na constituição de 
um mundo humanizado.
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AS CONDIÇÕES DA EXISTÊNCIA HUMANA E SUAS RELAÇÕES 
COM O PROTAGONISMO E A INFORMAÇÃO: contribuições de 
Hannah Arendt e Jürgen Habermas

A constituição do espaço crítico decorre da vida ativa, que, na com-
preensão de Hannah Arendt, é elemento central à constituição do hu-
mano. Em sua obra A condição humana, Arendt (2007) defende que há 
três condições imprescindíveis à existência humana, sendo elas: o labor, 
o trabalho e a ação.

Para Arendt (2007), o labor consiste nas atividades vitais correspon-
dentes ao plano biológico que asseguram o nascimento e a sobrevivência, 
tanto do indivíduo quanto da espécie, enquanto o trabalho representa a 
produção do mundo da cultura, das coisas que não integram o ambiente 
natural, que não são dadas pela natureza.

O trabalho e seus produtos asseguram ao homem a possibilidade 
de usar e desfrutar de elementos artificiais, não dados na natureza, e 
que, na visão de Arendt (2007), representam excessos, já que não são es-
senciais à sobrevivência, embora representem elementos por meio dos 
quais se torna possível alcançar alguma sustentabilidade, durabilida-
de, permanência, para além do caráter efêmero do tempo humano. Mas 
Arendt (2007) assinala que somente a ação gera as condições de susten-
tação consistente da memória e de inscrição na história, já que esta é 
a condição capaz de preservar o espaço político, no qual a intersubje-
tividade favorece o exercício da crítica, ampliando a possibilidade de 
negociação, articulação e acordo entre humanos. Assim, pode-se dizer 
que, para Arendt (2007), a ação consiste em atividade exercida por meio 
das interações humanas, que revela e nos prepara para compreender a 
condição humana da pluralidade, condição essencial e central à vida 
política. Para a autora, “Agir, no sentido mais geral do termo, significa 
tomar iniciativa, iniciar [...] imprimir movimento a alguma coisa [...]” 
(ARENDT, 2007, p. 189-190).

Pode-se, desse modo, concluir que o labor, o trabalho e a ação são três 
elementos que se interligam no esforço da preservação e dão sentido à 
existência humana. Sob a experiência dessas três condições, estão assegu-
radas a natalidade, a sobrevivência, a atividade criativa do trabalho, a ati-
vidade crítica e inovadora da transformação do mundo e a superação dos 
próprios limites da existência individual, por meio da construção e preser-
vação da memória. Por outro lado, Arendt (2007) destaca que a ação tem 
implicações sobre o trabalho e o labor, sendo dependente da constante 
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presença do outro, em interlocução ativa, enfim, de vida em comum, que 
atinge efetividade na medida da existência da conduta ética.

Nessa linha reflexiva, pode-se entender que a informação, resultante 
e promotora da ação de compartilhamento, situa-se no plano da ação de-
pendente da interação. A informação é produzida, organizada, acessada 
e apropriada no processo de encontro com o outro. O outro que produz, o 
outro que organiza, disponibiliza, facilita o acesso e uso, mas que também 
constrói e oferta dispositivos facilitadores do encontro e do debate com 
os outros sujeitos, ampliando nossas interpretações. Enfim, nas relações 
estabelecidas com os outros é que se torna possível a apropriação da in-
formação, entendendo-se aqui apropriação como o processo por meio do 
qual damos significado à informação, com repercussões no sentido que 
damos às nossas próprias vidas.

Mas, apesar de todo desenvolvimento científico, tecnológico e cultural 
atingido, permanecemos vivendo em um mundo de isolamentos, “[...] Pri-
vados de ver e ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles.” 
(ARENDT, 2007, p. 67-68) Entre o final do século XVIII e início do século 
XIX, a consolidação da Modernidade demarcou um tempo de eliminação 
gradativa da distinção entre as atividades da vida ativa, em especial aque-
las relacionadas à manutenção da vida humana (labor resultante do traba-
lho do nosso corpo) e aquelas voltadas à construção do mundo artificial, 
do mundo da cultura (trabalho realizado por nossas mãos e mentes), redu-
zindo-se o espaço da ação.

Segundo Arendt (2007), na Modernidade, a ação foi reduzida porque 
ela é considerada inútil a uma sociedade preocupada com o lucro e a acu-
mulação. Na ação, os sujeitos se revelam e entram em contato, negociam e 
criam coletivamente novas possibilidades, se expondo à polis, que passa a 
julgar a importância dos sujeitos e de seus feitos, decidindo pela preserva-
ção deles na memória social. Assim, os resultados da ação são imprevisí-
veis, exatamente porque resultam da interação entre diferentes.

A Modernidade se caracteriza também por um tempo histórico no 
qual foi instaurado o princípio da acumulação e do consumo, no qual o 
Estado passou a zelar pela propriedade e não pela pluralidade e interação 
humana, exatamente porque a ação representa um risco à estabilidade da 
política hegemônica.

Por seu lado, o cristianismo acabou contribuindo com esse proces-
so ao influenciar o olhar ocidental acerca do que significa estar em inte-
ração com outros, passando a pregar enfaticamente que a prática da fé e 
da bondade deve ocupar a centralidade de uma vida cristã. Enquanto no 
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exercício da ação e da interlocução a interação é indispensável, requeren-
do a presença e o testemunho do outro, no exercício da bondade, a teste-
munha é indesejável. A bondade deve ser realizada em sigilo, sem teste-
munhas, sem memória. Na perspectiva do cristianismo, a bondade deve 
ser feita para o outro, o que acabou por impactar o fazer com o outro. O es-
tar em interação com o outro foi substituído pela prática de uma bondade 
silenciosa destinada a esse outro.

Nesse diapasão, o Século XX assistiu à consolidação de uma lógica po-
lítica na qual a chave concentra-se na economia do desperdício. Os pro-
dutos gerados pelo trabalho são voltados ao consumo e ao descarte veloz, 
tornando-nos incapazes de reconhecer o que está no plano da futilidade e 
o que tem atributos relevantes à existência humana, devendo ser susten-
tado para além do labor. Desse modo, o sistema político hegemônico igua-
lou o trabalho ao labor, no qual toda energia é produzida, consumida e 
circunscrita ao tempo efêmero do homem. Arendt (2007) argumenta que, 
sob a égide de uma economia do consumo, desperdício e descarte rápido, 
os produtos gerados pelo trabalho são submetidos ao mesmo ciclo de per-
manência da energia e elementos essenciais à sobrevivência dentro de um 
tempo limite de vida, no qual a memória se esgota com o próprio cessar da 
vida. Ilustrando seu argumento, Arendt coloca em cena uma cadeira, ar-
tefato da cultura resultante do trabalho, convidando-nos a refletir sobre a 
imposição da lógica do labor ao trabalho, dizendo:

Se abandonada a si mesma ou descartada do mundo humano, a ca-
deira voltará a ser lenha, e a lenha perecerá e retornará ao solo de 
onde surgiu a árvore que foi cortada para transformar-se no mate-
rial sobre o qual se trabalhou e com o qual se construiu. (ARENDT, 
2007, p. 149-150).

Sob tal lógica, torna-se cada vez mais difícil distinguir e valorar o que é 
essencial à natalidade e sobrevivência da vida dos indivíduos e da espécie 
do que dá significado à vida, que, preservado numa escala de tempo susten-
tadora da memória, nos assegura uma permanência capaz de interligar o 
passado ao presente e ao futuro, num encadeamento mais favorável a reto-
madas, revisões e ressignificações em torno da própria existência humana.

Assim, o mundo do trabalho foi destituído de significado, cedendo 
espaço à mera satisfação das necessidades corpóreas, nos introduzin-
do numa espécie de hedonismo universalizado, expandindo, no esco-
po temático da ética contemporânea, a importância do respeito ao cor-
po, ao direito dos corpos, das relações do corpo no mundo, do respeito ao 
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movimento e expressões corpóreas, versando-se em dimensões não tão 
enfáticas sobre as questões éticas relevantes ao universo da ação, no qual 
se produz cultura, conhecimento e informação; enfim, sobre o espectro 
dos elementos basilares da vida política.

As iniciativas que colocam em foco essas áreas relevantes para a vida 
ativa parecem muito mais revestidas de aparência democrática do que 
de uma efetividade em favor do exercício da democracia. Como exemplo, 
pode-se colocar em questão o próprio direito de acesso à informação, tão 
discutido como um avanço no campo dos direitos sociais. Ao analisar o 
verdadeiro impacto desse direito sobre o mundo da política e o mundo 
da vida, observa-se que ele mais se aproxima de uma estratégia de limi-
tar as consequências da inexistência do espaço da interação – enquanto 
“terreno fundante da ação comunicativa” capaz de instaurar o espaço crí-
tico – do que de um direito que assegure respeito à alteridade e as condi-
ções para o estabelecimento do entendimento que favorece a deliberação 
democrática em torno do consenso acerca de verdades provisórias, como 
também a possibilidade de interpelação e revisão destas.

O atual direito de acesso à informação mais representa uma estratégia 
de minimizar e limitar as consequências da mentira que se produz em um 
sistema no qual é mais importante a acumulação e o lucro, no qual se re-
força mais o individualismo e o exercício da dominação, tanto por parte de 
grupos locais, quanto de nações detentoras de poder econômico.

O mero acesso à informação não assegura o ambiente da interação, 
no qual a interlocução tem como objetivo o exercício da crítica, o enten-
dimento e a composição, ainda que provisória, do consenso em relação à 
vida em sociedade, gerando, portanto, a ação interveniente nos parâme-
tros e decisões de caráter político.

O direito de acesso à informação não assegura o processo de apropria-
ção da informação e a geração de informações transformadoras. O acesso 
é insuficiente ao exercício da crítica e da dialogia que sustenta a inserção 
dos sujeitos na vida ativa quando, sob a perspectiva de Arendt, tornam-
-se capazes de gerar o que Habermas denomina de ação comunicativa, ca-
minho potencialmente mais adequado à construção de um mundo mais 
justo e respeitoso à pluralidade e à essencialidade da existência humana.

Sem o respeito à pluralidade humana, dificilmente se garante a vida 
ativa e o alargamento do espaço da ação e do discurso que, ao mesmo tem-
po, revela nossas singularidades e cria as condições da intersubjetivida-
de, potencializando a construção do protagonismo social. Enquanto po-
tência, o entendimento se apresenta como resultado, mas também como 
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motor da interação entre diferentes em busca de algum nível de consenso, 
em direção às decisões mais válidas e convenientes à existência humana.

Conforme Arendt (2007, p. 188),

Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de compreen-
der-se entre si e aos seus ancestrais, ou de fazer planos para o futu-
ro e prever as necessidades das gerações vindouras. Se não fossem 
diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos que existi-
ram, existem ou virão a existir, os homens não precisariam do dis-
curso ou da ação para se fazerem entender.

Segundo a autora, somente o homem tem a capacidade de perceber e 
manifestar o que o distingue de outros, de comunicar a si próprio, residin-
do aqui a sua singularidade. Na sua manifestação e interação, a pluralida-
de humana se apresenta e, por seu lado, revela que esta é fruto da existên-
cia de seres singulares.

Observa-se, nessa linha reflexiva, que a abordagem da ação indica um 
ponto de encontro entre Arendt e Habermas. Para este último, a interação 
representa a esfera do social a partir da qual os sujeitos convivem, agem e 
se comunicam para encontrar o caminho do entendimento e do consenso 
possível para as decisões em torno das coisas do mundo do sistema e do 
mundo da vida.

Para Habermas (1987a, 1987b), o entendimento coordena a ação comu-
nicativa, proporcionando as condições para o estabelecimento da valida-
de das manifestações e do consenso do que seja compreendido e aceito 
como verdade. Na interação, é possível, por meio da intersubjetividade, 
reconhecer e questionar as pretensões de validade das manifestações, 
construindo o estabelecimento – sempre provisório – do que seja verdade. 
Mas, para que a ação comunicativa alcance efetividade, é preciso assegu-
rar socialmente que todos:

a) tenham o espaço de voz, de questionamento, de argumentação e 
resposta às questões formuladas a partir de suas falas;

b) possam debater suficientemente para problematizar a validade 
dos discursos, evitando-se ideias preconcebidas, preconceitos, 
estigmas que limitam o respeito à alteridade;

c) possam expressar seus sentimentos, atitudes e desejos; enfim, 
suas subjetividades;
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d) possam contestar, exigir ou permitir que explicações sejam ma-
nifestadas em réplicas e tréplicas producentes no estabeleci-
mento de atos reguladores da própria interação, da vida ativa, do 
mundo do sistema e do mundo da vida.

Na concepção de Habermas (1987a, 1987b), a ação comunicativa surge 
como uma interação entre sujeitos capazes de falar e agir, que estabele-
cem relações interpessoais com o objetivo de alcançar uma compreensão 
sobre as motivações das discussões e a situação na qual ocorre a interação, 
assim como sobre os respectivos planos de ação, com vistas a coordenar as 
próprias ações pela via do entendimento. Na ação comunicativa (intera-
ção), os sujeitos estabelecem os critérios de validade às coisas do mundo 
do sistema e do mundo da vida.

Dessa interação possível, pode-se gerar o processo de correção norma-
tiva e de autenticidade em relação ao mundo objetivo dos fatos e ao mun-
do das experiências subjetivas que envolvem o tema em debate na ação 
comunicativa. Mas isso implica uma ética da alteridade que considere e 
respeite a existência das diferenças.

Consciência e respeito ao diferente (ao outro) e ao seu espaço de voz 
no processo de interação são elementos importantes e decisivos para a 
vida ativa, tomando-se aqui a concepção de vita activa na perspectiva 
de Arendt.

Mas se pode indagar: como é possível fazer existir o respeito ao dife-
rente em um mundo que tem abolido a ação e impingido ao trabalho as 
características de labor? Esse parece ser um dos maiores desafios que se 
deve enfrentar no mundo contemporâneo. Somente a luta pelo protago-
nismo social pode representar um plano de resistência à redução do es-
paço crítico e da ação. Essa resistência implica tomada de posição cons-
ciente contra o silêncio e a mordaça, mas também contra o desrespeito ao 
outro, sua cultura, seu ponto de vista e sua subjetividade.

Somente a luta pelo abandono do comportamento hedonista em favor 
da dialogia e do consenso possível parece representar um ato de coragem. 
E ao se contextualizar a ética e a coragem no âmbito do fazer informacio-
nal, surge, em contorno ascendente, a dialogia como espaço de exercício 
da crítica necessário à apropriação da informação, que, por sua vez, é po-
tencializadora da criação, da atividade que cria, transforma, ressignifica o 
mundo do sistema e o mundo da vida. Isso implica a necessidade de valo-
rização dos processos comunicativos favorecedores dos espaços críticos e 
criativos do fazer informacional.
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O processo dialógico, na perspectiva de Bakhtin (1992, 1999), guarda 
uma potência desveladora do mundo dos interlocutores. Por meio da dia-
logia, o homem pode se desvelar aos seus próprios olhos, pode conhecer o 
outro e o mundo, desenvolvendo autoconhecimento e, ao mesmo tempo, 
o conhecimento do outro e do mundo. Essa dinâmica pode ser entendida 
como uma potência libertadora do comportamento hedonista e das limi-
tações impostas à vida ativa, que permite o resgate do poder de dar senti-
do à vida, integralizando as condições da existência humana.

Para Hannah Arendt (2007), homens e mulheres revelam suas singu-
laridades a si e ao outro na medida em que produzem coisas, obras, feitos 
e palavras. Nessa visão, pode-se inferir que os ambientes e práticas infor-
macionais podem e devem se valer das perspectivas de Hanna Arendt e 
Jürgen Habermas no traçado de ações que construam, fortaleçam e valo-
rizem o espaço crítico, o espaço de compartilhamento (espaço dialógico), 
assegurando o espaço da intersubjetividade, da diversidade, do diferente, 
da alteridade; enfim, do espaço sustentador da criatividade.

Desse modo, a principal intuição acerca do trabalho com a informação, 
emergente dessas reflexões iluminadas pelas contribuições teóricas de Han-
nah Arendt e Jürgen Habermas, nos coloca frente à necessidade de abando-
nar a “máscara da neutralidade” em favor de colocar, na centralidade de nos-
sos estudos, pesquisas e fazeres profissionais, a “razão de ser” do trabalho in-
formacional, que, sem abandonar a preservação da memória social e as con-
dições de acesso e uso da informação, deve incorporar o estímulo ao exercício 
da palavra, do diálogo, da criatividade, da produção de sentidos e também do 
entendimento, tomando, enfim, como um dos fundamentos do trabalho com 
a informação, a construção e manutenção do espaço crítico.

De algum modo, o trabalho com a informação e nossos ambientes in-
formacionais guardam similaridades com o espaço socialmente estabele-
cido da academia, cujo objeto de trabalho é o conhecimento. No capítulo 
“Verdade e Política”, do seu livro Entre o passado e o futuro (1979), Hannah 
Arendt nos lembra de que Platão sonhou com a academia na condição de 
uma “contra-sociedade”, nos inspirando nos quanto à potencialidade des-
ses espaços de conhecimento e debate. Abordando a tese de Platão em tor-
no da importância da academia, Arendt (1979, p. 28, grifo nosso) coloca que

[...] o domínio político reconheceu que tinha necessidade de uma 
instituição exterior à luta do poder acrescentando-se à imparcia-
lidade requerida na aplicação da justiça [...] Verdades inoportu-
nas emergiram das universidades [...] e essas instituições, tal como 
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outros refúgios da verdade, permaneceram expostas a todos os pe-
rigos que nascem do poder social e político. De qualquer modo, as 
possibilidades da verdade prevalecer em público são, certamen-
te, altamente favorecidas pela simples existência de tais locais [...] 
E não se pode de modo algum negar, que, pelo menos nos países 
governados constitucionalmente, o domínio político reconheceu, 
mesmo em caso de conflito, que tem interesse na existência de ho-
mens e instituições sobre os quais não tem poder.

A partir da compreensão de que a comunicação é o processo por meio 
do qual se coloca em comum os saberes e conhecimentos produzidos e/ou 
instituídos socialmente, gerando a informação, que consiste em conheci-
mento em estado de compartilhamento, observa-se que tanto a informação 
quanto a comunicação são ativas na construção do conhecimento e repre-
sentam um substrato imprescindível ao agir de cada sujeito nesse processo.

A comunicação e a informação são importantes para que se possa pro-
por, exigir, permitir e contestar verdades, assim como para viabilizar o acesso 
a elas, por sustentarem a possibilidade do exercício da crítica, com o revisi-
tar, desconstruir ou redimensionar as verdades formuladas no consenso que 
a ação comunicativa potencialmente gera sob a regência do entendimento.

Informação e comunicação contribuem para a potencialização da capa-
cidade de interpelar, interferir, criar e recriar o conhecimento instituído e o 
mundo; enfim, são relevantes ao desenvolvimento do protagonismo social.

Nesse sentido, cabe aqui destacar que as discussões sobre a ética da in-
formação devem considerar esses aspectos, o que, de algum modo, já vem 
ocorrendo por parte de estudiosos do tema, em especial pelo grupo no 
qual se insere Rafael Capurro. Este vem debatendo sobre a importância da 
construção de uma ética intercultural da informação, procurando versar 
sobre parâmetros éticos que considerem e assegurem a diversidade cul-
tural e tomem como referência determinante os direitos que sejam con-
siderados universais, no que tange assegurar não apenas a natalidade e 
sobrevivência, mas também as condições da existência humana criadora.

Essa tomada de posição implica a reflexão acerca das raízes históri-
cas e conjunturais do fazer informacional, a identificação e análise de re-
pertórios democráticos desse fazer, podendo-se tomar como referência as 
contribuições teóricas de Hannah Arendt e Jürgen Habermas. A reflexão 
sobre os objetos de estudo, os espaços de trabalho e as práticas informa-
cionais evidencia que o trabalho com a informação também demanda um 
profissional protagonista e consciente de que o seu fazer volta-se ao de-
senvolvimento do protagonismo social.
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A condição de protagonista do profissional da informação assinala sua 
condição de mediador e também de sujeito ativo no estabelecimento das 
condições da existência humana, já que as condições da atividade criado-
ra são imprescindíveis e também meta do seu trabalho. A informação nas-
ce, inspira, motiva e sustenta a ação interativa que carrega a potência da 
criatividade, da mudança, mas também do estabelecimento e preservação 
da memória social.

Desse modo, observa-se que o trabalho de mediação da informação 
tem, na perspectiva da ação e do protagonismo, as dimensões dialógica, 
estética, formativa, ética e política, que, interligadas, compreendidas e 
sintonizadas entre si, colocam a informação também como um elemento 
que pode protagonizar a produção humanizadora do mundo, o que convi-
da homens e mulheres que trabalham e estudam esse fenômeno social a 
uma tomada de consciência e de atitude em direção de colocar tais abor-
dagens no escopo epistêmico da área, tornando o trabalho com a informa-
ção contributivo à efetividade da vida ativa do homem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A informação é um elemento da cultura humana que se caracteriza 
como um fenômeno que carrega em si duas potências, que só se concre-
tizam pela via do desenvolvimento do protagonismo social: o comparti-
lhamento da diversidade de conhecimentos e o estímulo ao debate e à 
construção do espaço crítico, nos quais a dialogia permite interpelação, 
interferência e proposição a partir do universo de diferentes perspecti-
vas, contribuindo, assim, para a experiência de uma ação comunicativa 
na qual o horizonte do entendimento acerca dessas diferenças pode ser 
gerador de consensos.

A informação é dependente e também promotora do processo de co-
municação; assegura a permanência dos conhecimentos na memória so-
cial, mas também colabora para a retomada deles a qualquer tempo, pos-
sibilitando a sua discussão e revisão, atributos que sustentam o direito de 
construção, reconstrução ou substituição de verdades. Assim, informação 
se constitui em elo entre o instituído e o instituinte, entre estabilidade e 
desestabilização, entre passado, presente e futuro.

A compreensão e a experiência com a informação, nessa dimensão, 
vindicam a consciência e a prática da ação comunicativa, com a coragem 
da tomada de posição em favor da construção do protagonismo social. 
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Pode-se dizer que, assim como a informação é o conhecimento em estado 
de compartilhamento – isto é, resultante do esforço de compartilhamento 
que se efetiva na comunicação e, ao mesmo tempo, é elemento provoca-
dor da ação de colocar em comum (comunicação) –, a ética é resultante de 
uma existência humana na qual o protagonismo social se efetiva, como 
também elemento que assegura a permanência desse protagonismo e das 
condições da existência humana.

Essa dinâmica conquista efetividade, tornando-se facilitadora de 
transformações promotoras de um mundo mais justo e digno, na medida 
em que as condições da existência humana (labor, trabalho e ação) este-
jam entrelaçadas e resguardadas de quaisquer investimentos contrários à 
humanização do mundo, o que nos cobra a coragem de tomar a ética como 
elemento norteador de vida em sociedade.

Nesse sentido, coloca-se com veemência a necessidade de revisão de 
nossas posições, investimentos teóricos e de pesquisa, práticas sociais e 
profissionais, como exercício de autorreflexão, de revisitação das experi-
ências e proposições, ao que as contribuições teóricas de Hanna Arendt 
e Jürgen Habermas podem colaborar para uma interlocução producen-
te e sustentadora de ações transformadoras que assegurem tanto o aces-
so e uso ao conhecimento em estado de compartilhamento (informação), 
quanto a sua apropriação e permanente revisão, o que promove e só se sus-
tenta por meio do protagonismo social.
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Ação cultural e protagonismo social

OSWALDO FRANCISCO DE ALMEIDA JÚNIOR

INTRODUÇÃO

Muitas são as formas para se abordar o tema “ação cultural e protago-
nismo social”. Em tempo: o tema foi escolhido pela comissão organizadora 
do Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação (Cinform) para 
a edição de 2015 do evento. As discussões aqui expostas foram preparadas 
para apresentação oral no referido evento e, a pedido dos organizadores, de-
senvolvidas para, em conjunto com outras apresentações, compor um livro.

Entre as possíveis formas para se abordar o tema, está aquela que se 
vale dos aportes teóricos que subsidiam os estudos, pesquisas e reflexões 
sobre a ação cultural. Vários autores possuem contribuições significativas 
sobre o tema, produzidas, em sua maioria, nos anos 1970 e 1980.

Durante os anos da década de 1990 e em boa parte dos anos da década 
de 2000, o tema foi quase esquecido. Não foi algo pontual que ocorreu ape-
nas no âmbito da biblioteconomia e da ciência da informação. Ao contrá-
rio, essa foi uma situação presente em todos os segmentos do conhecimen-
to humano e da sociedade. Ocorreu, em especial, na política e em todos os 
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movimentos organizados da população. As reivindicações sociais ficaram 
restritas a poucos e pequenos grupos. No Brasil, por exemplo, excetuan-
do o Movimento Sem Terra (MST) e alguns outros, os grupos organizados 
praticamente desapareceram. Com eles, também diminuíram (e muito) as 
preocupações com políticas sociais.

O movimento dos estudantes – quer secundaristas ou universitários, 
envolvendo desde a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) 
até a União Nacional dos Estudantes (UNE), passando por grupos vincu-
lados à Igreja católica, como a antiga Juventude Universitária Católica 
(JUC), proibida no início da ditadura militar, e a atual Comunidade Uni-
versitária de Base (CUB) – enfraqueceu, acompanhando o que aconteceu 
com todos os movimentos organizados da população. As ações deixaram 
de ter uma aproximação com lutas amplas, de cunho político, econômico 
etc., para se prenderem a ações reivindicatórias departamentalizadas, es-
tritas ao âmbito da educação e de pontos específicos.

O governo Collor abriu as portas para o neoliberalismo, implantan-
do-o e sendo seguido pelos dois governos Fernando Henrique Cardo-
so. No governo Collor, a cultura foi desprezada e ignorada. Na área da 
biblioteca, do livro e da leitura, o Instituto Nacional do Livro (INL) se 
transformou em um departamento subordinado à Biblioteca Nacional, 
FBN (Fundação Biblioteca Nacional), bem como o Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas, criado nesse governo.

As discussões sobre ação cultural, como abordado acima, não fizeram 
parte dos interesses e preocupações dos pesquisadores e estudiosos da 
biblioteconomia e da ciência da informação. Outros temas foram eleitos 
como importantes, destacando-se a informática, as tecnologias e a gestão 
da informação e do conhecimento.

As tecnologias povoaram o imaginário dos profissionais da informa-
ção como a solução para todos os problemas enfrentados pela área. A con-
cepção da ciência da informação voltada exclusivamente para as informa-
ções científicas e tecnológicas, sempre e necessariamente utilizando tec-
nologias de informação e comunicação, tornou-se hegemônica e dominou 
a maior parte dos textos e trabalhos produzidos no âmbito acadêmico. As 
produções originárias dos profissionais que estão atuando no mercado 
também seguiram, em sua maioria, essa concepção.

Na biblioteconomia, os autores veicularam textos ratificando a infor-
mação registrada como objeto da área. A informação registrada não possi-
bilita a inclusão entre os interesses da área, da contação de histórias, das 
atividades culturais, da oralidade, até mesmo das informações efêmeras 

informacao-e-protagonismo-social-BOOK.indb   46 08/09/17   10:29



47

ação cultural e protagonismo social

(informações eletrônicas, virtuais – que têm uma vida breve) dissemina-
das pelo ciberespaço, pelas redes.

A exemplo do que ocorreu no âmbito macro, ou seja, as consequências 
das políticas públicas implantadas e do sistema neoliberal assumido, tam-
bém no âmbito micro os interesses e preocupações com a cultura e com 
ações voltadas para o social foram negligenciadas e esquecidas.

Os textos sobre ação cultural foram muito pouco produzidos, numeri-
camente, se comparados com textos sobre outros temas. Da mesma forma, 
recuaram bastante as publicações versando sobre informação pública. 
Claro que essa situação decorre, em boa medida, da influência das ações 
políticas desenvolvidas pelos governos citados. Mas decorre também de 
um caráter tradicionalista, conservador, muito arraigado na bibliotecono-
mia e na ciência da informação.

O APORTE TEÓRICO DA AÇÃO CULTURAL

Retornando às discussões sobre o aporte teórico da ação cultural, en-
fatizando que, em função do acima exposto, concentraram-se nos anos 
1970 e 1980, podemos citar alguns autores que, entre outros, deixaram 
seus conceitos e visões como bases teóricas para os que pesquisaram e tra-
balharam com ação cultural. São eles os mais citados na produção científi-
ca brasileira sobre a temática: Paulo Freire, Teixeira Coelho, Luis Milanesi, 
Suzana Sperry, Victor Flusser e Maria Helena Toledo Costa Barros.

Suzana Sperry (1987a, 1987b) trabalhou com a noção de animação 
cultural. Seus dois livros traziam contribuições e experiências france-
sas. O conceito de animação cultural foi aceito por boa parte dos bi-
bliotecários que atuavam nas bibliotecas públicas e escolares da época. 
Muitos entenderam seus trabalhos de animação cultural como sendo 
de ação cultural.

Por sua vez, Victor Flusser (1982a) escreve alguns artigos no início da 
década de 1980 que apontam para uma biblioteca como um instrumento 
de ação cultural. Aliás, esse é o título da palestra que ministra no Congres-
so Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD), realizado em 
1982, em João Pessoa. As posições que defende se contrapõem à visão da 
animação cultural:

Preocupado com o não-público, propõe uma biblioteca que parti-
cipe do processo de ‘dar a palavra’ àqueles que não a têm. Afirma 
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que a biblioteca pública está atuando voltada exclusivamente para 
um segmento da sociedade quantitativamente pequeno, e relegan-
do a maioria da população (não-público). Este ponto é recorrente 
em boa parte das críticas sobre a atuação da biblioteca pública, pre-
sentes nos textos encontrados na literatura da área. A função da 
biblioteca, no entender de Victor Flusser, não deverá mais ser a de 
dar, oferecer cultura à um grupo de pessoas, mas a de propiciar e 
desenvolver uma dinâmica cultural, trabalhando com as pessoas. 
Troca-se consumo cultural por criação cultural.
O papel do bibliotecário também não é esquecido, merecendo um 
espaço nas preocupações da nova biblioteca proposta. Nela, esse 
profissional deve atuar junto com a comunidade, fazendo-se pre-
sente e dela participando. (ALMEIDA JÚNIOR, 2013, p. 260-261).

Três termos se destacam nos trabalhos de Victor Flusser: “biblioteca-
-ação cultural”, “biblioteca-centro cultural” e “biblioteca verdadeiramen-
te pública”. São termos que apontam para uma visão crítica sobre os traba-
lhos desenvolvidos pelas bibliotecas públicas da época. Sua posição é a de 
apresentar formas diferenciadas de entendimento da biblioteca pública.

Outra palestra importante proferida no CBBD de 1982 foi a de Paulo 
Freire. Reforça ele um termo que já era empregado, mas que recebia for-
te pressão para ser abandonado: bibliotecas populares. A pressão surgiu 
com a insistência no emprego de outro termo, “bibliotecas comunitárias”, 
oriundo da defesa de um abrandamento das conotações políticas e de ca-
ráter social presentes no termo bibliotecas populares.

O texto que serviu de base para a palestra de Paulo Freire foi posterior-
mente publicado como um capítulo no livro A importância do ato de ler: 
em três artigos que se completam. 

Além dessas publicações, Paulo Freire é autor de um livro denominado 
Ação cultural para a liberdade (1981), no qual desenvolve, em textos abar-
cados pelo livro, mas publicados em outros veículos, seu entendimento de 
ação cultural, não restrito apenas aos equipamentos informacionais.

No livro A casa da invenção, Luis Milanesi (1987, p. 172-186) traz uma 
importante proposta para as discussões sobre ação cultural, ou seja, a 
ideia de um tripé formado com os verbos “informar”, “discutir” e “criar”. 
As ações desenvolvidas nos centros culturais (a biblioteca entendida como 
sendo um centro cultural) estão ou deveriam estar, para que haja um tra-
balho de ação cultural, envoltas e imersas nesses três verbos. Seriam eles 
a base da ação cultural.
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Outra pesquisadora, Maria Helena Toledo Costa Barros, em seus tra-
balhos e pesquisas sobre o tema, assume os três verbos propostos por Luis 
Milanesi, embora com uma pequena variação: informar, debater e criar 
conhecimento. Essa autora mantém sua preocupação e interesse pela 
ação cultural além dos anos da década de 1980. Sua produção se estende 
até 2013, ano de sua morte. De 2007 a 2012, foi ela responsável por uma 
coluna sobre ação cultural no site Infohome.1 Essa responsabilidade im-
plicava a produção de um texto por mês, que foi atendida com poucas ex-
ceções. Pouco antes de falecer, a autora havia terminado de elaborar um 
livro sobre ação cultural, mas que, infelizmente, ainda não foi publicado.

Por último, entre os autores destacados, embora, reafirmando, exis-
tam outros que também se preocuparam com o tema, está José Teixeira 
Coelho Netto, que assina muitos de seus livros apenas como Teixeira Coe-
lho. Considerado por alguns como o introdutor das ideias estruturadas de 
ação cultural no Brasil, principalmente após a publicação do livro O que é 
ação cultural (1989), pela Coleção Primeiros Passos da editora Brasiliense, 
o autor apresenta a ideia da fabricação cultural.

Nesse livro, Coelho Netto (1989, p. 12, grifo do autor) assim apresenta a 
fabricação: “A fabricação é um processo com um início determinado, um 
fim previsto e etapas estipuladas que devem levar ao fim preestabelecido”. 
Fazendo um contraponto com a ação, em outro trecho, o autor apresenta 
de maneira simples a dicotomia entre consumo e produção – tema que ele 
discutirá em vários momentos dessa e de outras obras sobre ação cultural: 
“Na fabricação, o sujeito produz um objeto, assim como o marceneiro faz 
um pé torneado.” (COELHO NETTO, 1989, p. 12).

Anos depois, em outra publicação – Dicionário crítico de política cul-
tura –, Coelho Netto (1997, p. 175) assim escreve sobre fabricação cultural:

Processo de mediação cultural com ponto de partida, etapas in-
termediárias, fim e finalidades previstos. Tem por meta, alternati-
va ou cumulativamente, a transmissão de conhecimentos e técni-
cas determinadas; a formação de uma opinião cultural específica; 
a conformação de um modo de percepção ou a produção de uma 
obra cultural previamente estipulada. Neste processo, os objeti-
vos são predeterminados, cabendo ao agente ou mediador cultural 
orientar as atividades de seu público na direção estabelecida.

1  Ver em: <www.ofaj.com.br>.
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A expressão fabricação cultural inclui, também, uma referência ao 
sentido de fabrica em latim, que significa ‘engano, artifício, dolo’.

Nesse mesmo dicionário, o verbete “ação cultural” expressa o entendi-
mento de Coelho Netto (1997, p. 32) sobre o assunto, anos depois da publi-
cação do livro da Coleção Primeiros Passos.

Conjunto de procedimentos, envolvendo recursos humanos e ma-
teriais, que visam pôr em prática os objetivos de uma determinada 
política cultural.
Para efetivar-se, a ação cultural recorre a agentes culturais previa-
mente preparados e leva em conta públicos determinados, procu-
rando fazer uma ponte entre esse público e uma obra de cultura 
ou arte.

Além desse conceito, o autor afirma que há “[...] uma gradação entre 
dois tipos básicos de ação cultural: a ação cultural de serviços e a ação cul-
tural de criação.” (COELHO NETTO, 1997, p. 33, grifo do autor).

O entendimento do autor sobre esses dois tipos de ação cultural deve 
ser desenvolvido visando um melhor entendimento dessa distinção:

A ação cultural de serviços é, antes, uma forma de animação cultu-
ral que lança mão das diferentes modalidades de relações públicas, 
de propaganda ou de publicidade, com o objetivo de vender tal li-
vro, tal espetáculo de teatro, etc., ou de aproximar desses produtos 
um público (ou clientela) pouco receptivo, por motivos econômi-
cos ou outros.
A ação cultural de criação, ou ação cultural propriamente dita, 
propõe-se, diversamente, a fazer a ponte entre as pessoas e a obra 
de cultura ou arte para que, dessa obra, possam as pessoas retirar 
aquilo que lhes permitirá participar do universo cultural como um 
todo e aproximarem-se umas das outras por meio da invenção de 
objetivos comuns. (COELHO NETTO, 1997, p. 33, grifo do autor).

Em países da América Latina, a expressão “animação da leitura” é 
muito empregada. Está voltada para as atividades entendidas como prio-
ritárias, tanto pelas bibliotecas públicas como pelas bibliotecas escolares, 
ou seja, a leitura, ou melhor, o fomento à leitura. No Brasil, essa expressão 
é pouco empregada, pois se confunde com a ideia de animação cultural.

Nas bibliotecas públicas, na maioria delas, consideram-se as ativida-
des culturais como instrumento para levar os usuários para a leitura, ou 
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melhor, para os livros. Essas atividades não passam de “trampolim” para 
que o objetivo último – o empréstimo de livros – seja alcançado.

Esse tipo de ação confirma o objeto da biblioteconomia: a informa-
ção registrada. Como dissemos anteriormente, as atividades culturais, 
por não serem registradas, não fazem parte dos interesses da biblioteco-
nomia. No entanto, quando essas atividades são consideradas como ins-
trumento para levar as pessoas aos livros – à informação registrada –, elas 
são válidas, coerentes, aceitas e reproduzidas. Apenas não se exterioriza a 
intenção de uso e manipulação de tais fazeres biblioteconômicos.

Um exemplo para fortalecer a ideia exposta: em bibliotecas escolares e 
públicas, o uso da contação de histórias é uma atividade constante. Os biblio-
tecários a entendem quase como seu principal fazer, uma vez que afirmam – 
em nossa opinião, de maneira errônea – que a mais importante atribuição da 
biblioteca escolar, e até mesmo da biblioteca pública, é levar o usuário para a 
leitura. A contação de histórias é desenvolvida nos espaços da biblioteca. Es-
colhe-se um livro, marca-se um horário, as crianças – quase sempre crianças 
– são dispostas em semicírculo – ou outra disposição, dependendo do forma-
to do espaço – e ouvem a história (algumas vezes, no caso de um bibliotecário 
que tenha certa facilidade com interpretação, a história é decorada e, junto 
com ela, há uma representação). Finda a contação, a atividade termina ou 
pode ter ela uma continuidade, sendo solicitado às crianças que reproduzam 
a história a partir do entendimento delas; ou são dispostas roupas e fantasias 
para que as crianças contem a história se utilizando dos “figurinos”; ou é soli-
citado que as crianças desenhem o que entenderam da história etc.

Todo o trabalho descrito acima tem como objetivo levar as crianças às 
estantes de livros, fazer com que elas retirem o livro que serviu de base para 
a contação ou outros livros. Estamos aqui no âmbito da animação cultural.

Assim, a ação cultural trabalha com a proposta de elevar o sujeito à 
qualidade de norte, de objetivo, de protagonista. Todos os trabalhos de-
senvolvidos têm como objetivo permitir que o sujeito se construa, que o 
sujeito, a partir das atividades propostas e implantadas, se construa como 
ser; que o sujeito seja um produtor cultural e não um mero consumidor ou 
que receba e aceite, passivamente, o que os agentes culturais – neste caso, 
os bibliotecários – desejam que ele se aproprie.

O veiculado pelas atividades de ação cultural deve reproduzir os in-
teresses das classes para as quais o dispositivo informacional está traba-
lhando. Deve possibilitar ao seu público o protagonismo, que ele faça re-
lações com o mundo sem ser dirigido, sem que o seu pensar seja determi-
nado por outros.
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O acima exposto é uma proposta, uma vontade, um desejo. A concre-
tização disso, no entanto, é algo difícil, uma vez que abarca interesses e 
necessidades oriundas de várias pessoas.

É preciso deixar claro que não existem interesses, necessidades ou de-
sejos puros. O envolvimento do sujeito com a sociedade, com outros sujei-
tos, com instâncias, organizações, sistemas e até consigo mesmo, de uma 
ou outra forma, interfere na construção de seus interesses, de suas neces-
sidades e de seus desejos.

Exemplos não faltam: vestuário, entretenimento, leitura, lazer, ali-
mento, passeios, profissões de status, tipos de música, teatro, cinema, es-
portes e inúmeras outras coisas. A sexualidade, o prazer obtido em uma 
relação sexual, tem seus ritos, performances e atitudes pré-determinadas, 
embora se realize de maneira e em ambiente particular.

Há muitas invasões, determinações, decisões em nossas necessida-
des, interesses e desejos, independentes de nós mesmos. Aceitamos e as-
similamos. Sem controle, sem que nossa interferência, a partir de análises 
e reflexões, se faça de maneira plena.

Dizem-nos o que devemos gostar, o que devemos sentir, como deve ser 
nossa atitude, como nos comportarmos frente a determinadas situações, 
quais as nossas posições em relação a fatos, fenômenos etc. A mídia, por 
exemplo, apresenta informações como se todas elas tivessem o mesmo 
valor, fossem idênticas. Recebem o mesmo tratamento e o mesmo tem-
po de exposição o relato de inúmeras mortes provocadas por uma guerra, 
por uma tragédia, pelo rompimento de uma barragem, por catástrofes, e 
o nascimento de um elefante em um zoológico, a tradição de comidas no 
ano novo, festas folclóricas etc.

O tempo e o espaço diminuíram, mas, com essa diminuição, veio tam-
bém um tempo menor para refletir, um espaço menor para refletir. Nosso 
tempo se reduz quando fazemos várias coisas ao mesmo tempo, quando 
todas as pessoas nos encontram a qualquer momento. Nosso espaço se re-
duz quando recebemos informações de todos os lados, cada vez mais pró-
ximas e presentes em nosso dia a dia.

Essa situação leva as pessoas a pensar também de maneira rápida e a 
atender demandas que estão presentes em nossa volta. A sociedade de-
manda respostas rápidas, sem aprofundamentos. As posições em relação 
a fatos, fenômenos, acontecimentos, ideias, coisas etc. valem-se de “slo-
gans” que lidam com tudo como se fossem propagandas de produtos a se-
rem consumidos. Os “slogans” coisificam tudo, tornam tudo em mercado-
rias que devem ser consumidas, se desfazendo, deixando de existir. Isso, 
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claro, não exige aprofundamentos, ou melhor, determina a não necessida-
de de aprofundamentos.

Nada se aprofunda. Vivemos na superfície, em uma quase irrealidade. 
Roçar é a tônica da vida. O consumo se confunde com a felicidade. Nossas 
necessidades, interesses e desejos existem, embora não sejam exclusiva-
mente nossos. Claro que há imposições, claro que somos levados a tomar 
determinadas atitudes, mas nós interferimos, nós também impomos. So-
mos objeto e sujeito.

Como vimos, há interferências externas que direcionam – muito ou 
pouco, dependendo do sujeito – nossos interesses, desejos e necessidades. 
São eles frutos não de algo apenas físico, mas de uma imbricação entre o 
físico e o imaginário, entre o instintivo e o impositivo.

Aqui, temos outra abordagem para o tema deste texto, ou seja, a difi-
culdade de um protagonismo sem ingerências, interferências, um prota-
gonismo que se apresente, exclusivamente, como próprio de uma classe 
ou de uma comunidade. E essa foi a abordagem pela qual optamos para 
nortear o texto e as reflexões aqui desenvolvidas.

REFLETINDO ACERCA DO PROTAGONISMO

Precisamos ter um olhar mais questionador a respeito do protagonis-
mo. Não podemos entendê-lo como algo a se buscar, acreditando que ele 
se dará de maneira plena, total. Ao contrário, tem ele limites, entraves, 
obstáculos. Não podemos entendê-lo de maneira dualista, isto é, ou o pro-
tagonismo existe ou não existe. Entre um e outro, há uma gama de formas 
diferenciadas de protagonismo.

Em suma, o protagonismo existe a partir da relação das pessoas com o 
externo e consigo mesmas; a partir do diálogo delas com a sociedade, com os 
outros, com o mundo. O protagonismo se faz com o entendimento pessoal e 
coletivo do mundo; com o conhecimento e reconhecimento que o sujeito tem 
de si mesmo; com o reconhecimento e entendimento que os outros têm dele, 
sujeito. O protagonismo se faz com a presença do sujeito no mundo, com sua 
compreensão desse mundo, com suas experiências e vivências nesse mundo.

A demanda do sujeito não é específica dele, apenas dele, só dele. Tal 
demanda carrega gostos, valores, normas, desejos impostos pelo mercado, 
pelo sistema baseado na produção, no acúmulo de capital, no consumo.

Não existe ação cultural pura, isenta; não existem necessidades pu-
ras, isentas, exclusivas; não existem desejos puros, isentos; não existem 
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interesses puros, isentos, próprios de um único sujeito; não existem de-
mandas puras, isentas, brotando e se exteriorizando unicamente do 
sujeito.

Da mesma forma, há sempre uma fabricação cultural na ação cultu-
ral; há sempre uma animação cultural na ação cultural. De igual modo, 
há sempre uma ação cultural na fabricação cultural, uma ação cultural na 
animação cultural ou na animação da leitura.

Qual seria então o ponto de interferência das ações culturais desenca-
deadas nos equipamentos informacionais?

Em primeiro lugar, é preciso insistir: se não existe necessidade, inte-
resse, demanda e desejo puros, o protagonismo passa a ser nebuloso, di-
fícil de ser claramente identificado. Quando é ele fruto de exteriorizações 
próprias do sujeito e quando é ele produto de imposições? Essa é uma res-
posta difícil de ser dada, uma vez que a distinção entre essas duas situa-
ções não é clara. Há uma imbricação entre elas que quase as consolidam.

A dificuldade em distinguir o protagonismo é exacerbada pela estru-
tura do sistema capitalista. Vivemos sob a égide da sociedade capitalista, 
logo, da produção e consumo, da sociedade de mercado. Apesar da tenta-
tiva de utilização de outras denominações, como sociedade da informa-
ção ou sociedade do conhecimento, estamos submetidos às imposições 
do capitalismo.

Sociedade da informação e sociedade do conhecimento são expres-
sões empregadas na busca por camuflar a dominação que se dá em es-
pecial no âmbito do ideológico, muito mais do que no âmbito coercitivo. 
Aceitar tais termos sem um mínimo de reflexão e questionamento signifi-
ca subjugar-se a essa dominação.

A sociedade capitalista se sustenta na acumulação de capital. Não de 
um capital coletivo, mas de um capital individual. No capitalismo, hoje, 
nos voltamos menos para os valores de uso do que para os valores de troca. 
Em especial, troca simbólica.

Assim, nessa sociedade, o individualismo é o norte e se constitui como 
um dos seus pilares. O crescimento do consumo, por exemplo, é depen-
dente desse individualismo, assim como também o é a rapidez com que 
as novidades surgem no mercado, o tempo de vida útil das mercadorias, a 
imposição de necessidades e desejos.

Por sua vez, a competitividade é entendida apenas como competição. 
E compete-se para ganhar, resultando disso a morte do outro, um outro 
sem rosto, sem alma, um outro cuja relação conosco é muito rápida. A 
ética capitalista está atrelada ao consumo, ao acúmulo de capital. Esses 
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objetivos determinam e validam os meios para obtê-los. A ideia de produ-
tividade exacerba a mais-valia.

O individualismo se dá na individualidade, mas – vale a pena pensar-
mos um pouco sobre isso – também no coletivo. Temos, assim, um indivi-
dualismo coletivo. Os países, por exemplo, formam um coletivo que é visto 
individualmente, que é visto como um indivíduo.

Outro exemplo de um individualismo coletivo são os estados – dentro 
dos países –, as cidades, os bairros. Na cidade de São Paulo, há um tempo, 
houve uma mobilização dos moradores de um bairro, Higienópolis, con-
tra a construção de uma estação de metrô. Disseram, como motivo expli-
citado, que a tranquilidade do bairro seria perdida, pois uma estação de 
metrô traz com ela a frequência de um grande número de pessoas, não só 
de passageiros, mas também de comércio em seu entorno. Claro que ha-
via motivos que não foram exteriorizados para a imprensa, mas eles po-
diam ser identificados nas entrelinhas dos discursos, quase unânimes, 
dos moradores.

O individualismo se exacerba na busca sem fim pelo comprador, pelo 
consumidor. Hoje, deixamos de ser consumidores para ser mercadoria. 
Temos o direito de consumir, mas não temos, apesar das aparências e de 
todo um aparato legislativo, o direito de consumidores.

As mercadorias não são produzidas voltadas para o bem-estar das pes-
soas, não atendem necessidades. Ao contrário, preocupam-se com a ma-
nutenção de sua própria existência. A mercadoria cria necessidades que 
não existiam e as assumimos e as incorporamos em nosso cotidiano.

O sistema capitalista coloca-se como barreira, obstáculo ao protago-
nismo social das classes populares. Voltado para uma minoria, impõe-se, 
ideologicamente, como único sistema viável, impõe-se como natural. Não 
haveria, a partir disso, opções.

Os ambientes de informação, os equipamentos informacionais, de-
vem ser espaços, físicos e virtuais, de resistência. É essa a palavra que 
deve sustentar nossas ações, que nos permite fazer frente às imposições, 
ao pensamento único, que nos permite fazer frente às concepções que ad-
vogam o fim da história, o fim das ideologias e que impedem novos olha-
res ou olhares que tenham uma perspectiva diferente daquela que vê e 
entende o mundo apenas a partir dos interesses da elite, dos opressores, 
dos excludentes.

Os equipamentos de informação devem ser vistos em duas dimen-
sões: em seu ambiente e em sua ambiência. O ambiente refere-se ao es-
paço físico, tangível; por sua vez, a ambiência refere-se aos espaços de 

informacao-e-protagonismo-social-BOOK.indb   55 08/09/17   10:29



oswaldo francisco de almeida júnior

56

interferência dos equipamentos informacionais, indo além das paredes 
que, aparentemente, limitam suas ações.

Apenas a resistência pode quebrar ou minimizar a imposição de for-
mas de vida que atendem apenas a determinados grupos, apenas a con-
cepções hegemônicas. O protagonismo só se faz presente como fruto de 
resistência, como forma de consciência, mesmo que não plenamente, das 
formas de dominação presentes na sociedade capitalista.

Um tópico importante na discussão refere-se à apropriação da infor-
mação, que deixaremos para discussão em outro momento. No entanto, 
devemos apontar agora, como início de reflexões, que a apropriação da 
informação é uma forma de resistência, pois ameniza, minimiza as impo-
sições, possibilitando a existência, mesmo que não totalmente plena, do 
protagonismo. Para finalizar, é importante retomar ideias apresentadas 
inicialmente sobre a ação cultural, vinculando-a ao protagonismo social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação cultural possibilita formas de produção – e não só consumo 
– cultural, ao contrário da animação cultural, que utiliza atividades cul-
turais como mero instrumento para levar os participantes dessas ativi-
dades à retirada e empréstimos de livros. O público, na animação cul-
tural, é mero expectador, assistente. O público assimila os conteúdos 
das exteriorizações culturais realizadas nos espaços dos equipamentos 
informacionais, sem quaisquer ou poucas possibilidades de interferên-
cia. A animação cultural obstaculiza o protagonismo, impede e impos-
sibilita o protagonismo.

A ação cultural, por seu lado, pode possibilitar ao sujeito tomar as ré-
deas da ação, tornando-o, mesmo que de maneira não plena, protagonis-
ta de suas relações e entendimento do mundo. Permite que ele construa 
seu conhecimento – sempre na relação com o mundo e com os outros – de 
maneira mais livre e com uma consciência maior. A ação cultural dá con-
dições para que o sujeito faça escolhas, para que não seja um mero con-
sumidor cultural; para que o sujeito seja protagonista de sua história, seja 
protagonista de seu tempo e interfira na sociedade.
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Mediação e protagonismo cultural:
a Estação Memória

IVETE PIERUCCINI

[...] a sociedade não é ‘uma simples coleção de indivíduos’, [...] de 
funções, mas um conjunto de valores, de práticas compartilhadas, 
de lugares de memória que de um certo modo transcende o cotidia-
no das trocas [...] (JEANNERET, 2005, p. 6, tradução nossa).

INTRODUÇÃO

A relação entre mediação e protagonismo cultural será tratada a par-
tir de aspectos ligados à problemática do silenciamento das vozes sociais, 
fenômeno que afeta de modo contundente a condição de participação de-
mocrática, crítica e criativa dos sujeitos na cultura.

As discussões apresentadas partem, de um lado, do pressuposto de que 
mediação é categoria intrínseca a qualquer processo cultural e que, “[...] tal 
como as categorias da produção e da recepção, a da mediação é, além de in-
trínseca e essencial, categoria produtora e não apenas viabilizadora de sen-
tidos.” (PERROTTI; PIERUCCINI, 2014, p. 4). Por sua vez, a noção de prota-
gonismo cultural remete à ação do sujeito no âmbito da produção simbólica, 
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da criação de sentidos, de atribuição de significado ao mundo e a si próprio. 
Refere-se ao sujeito que atua no universo simbólico e que, portanto, exerce 
ações com e sobre os signos, tendo em vista a construção de significados.1

A abordagem do tema considera referenciais construídos em pesqui-
sa levada a efeito na Estação Memória (EM), dispositivo de mediação cul-
tural dialógico, de natureza intergeracional,2 criado na década de 1990, 
sob orientação do Professor Doutor Edmir Perrotti, da Escola de Comuni-
cação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), a partir da proble-
mática da perda de espaços narrativos espontâneos, essenciais à circula-
ção da memória cultural na contemporaneidade.

Diferentemente de arquivos, bibliotecas e museus, que, em suas ori-
gens, caracterizaram-se, sobretudo, como instâncias de conservação e de di-
fusão da memória cultural registrada, a Estação Memória toma a “experiên-
cia” (BENJAMIN, 1993) do cidadão comum como objeto privilegiado de in-
teresse, reinserindo-a em contextos vivos, especialmente ligados à infância 
e juventude, por meio de diferentes processos, produtos e práticas sociocul-
turais. Nesse aspecto, a EM define-se como dispositivo infoeducativo, dedi-
cado às aprendizagens indispensáveis à busca de contato e de diálogo das 
novas gerações com a memória cultural dos mais velhos, com a experiência.

ESTAÇÃO MEMÓRIA: origens e pressupostos

A Estação Memória começou pela fala de uma velhinha que disse:

Professor [Edmir Perrotti] eu estou assistindo a um programa na 
televisão sobre a Avenida Paulista e eu, que sempre morei aqui nas 
margens do Rio Pinheiros [...] por que a Avenida Paulista aparece 
tanto e a gente, que viveu a vida inteira aqui em baixo, trabalhou à 
beça pra essa cidade ser construída, a gente não aparece em lugar 
nenhum?3  (ESTAÇAO MEMÓRIA, 2003). 

1 Os conceitos de mediação cultural e de protagonismo cultural que balizam esta apresentação 
estão ancorados nas definições e análises apresentadas por Perrotti na conferência de abertura 
do XII Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação (Cinform), sob o título “Sobre 
Informação e protagonismo cultural”, cujo texto faz parte da presente publicação.

2 A Estação Memória resultou de projeto de pesquisa do Professor Doutor Edmir Perrotti da ECA/
USP, com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na 
década de 1990. Desde 1993, a EM está sob a coordenação da Professora Doutora Ivete Pieruccini, 
na ECA/USP.

3 A partir de 2008, a Estação Memória passou a funcionar no Departamento de Informação e Cul-
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Essa observação de uma antiga moradora da região do bairro de Pinhei-
ros, na cidade de São Paulo, em meados da década de 1980, chamava a aten-
ção para um sério problema comunicacional, afetando diretamente proces-
sos de circulação e apropriação da memória cultural local. De fato, a fala 
parecia expor a existência de um novo fenômeno produzido pelos modos 
de ocupação do espaço público, como o que ocorria com o grande centro ur-
bano, em São Paulo: uma cidade repartida, dividida por uma faixa invisível 
que separa os que podem dizer/contar e os que estão impedidos de fazê-lo. 
Seja nos contextos sociais mais imediatos, nas ruas, praças, os cenários pú-
blicos estão cada vez mais reduzidos a meros territórios de passagem, dei-
xando pouco espaço ao convívio com a diversidade, com o outro.

Assim, as memórias dos sujeitos, representadas tanto pela experiência 
de vida de pessoas comuns quanto pelo patrimônio material construído 
pelos atuais e antigos habitantes, constituem legado cultural significati-
vo, indispensável, não somente às novas, mas a todas as gerações. Trata-se 
de elemento que constitui a nossa humanidade e que está ligado à possi-
bilidade de narrar como forma de atribuir sentidos a nossa existência, de 
construir nossa identidade cidadã, base ao desenvolvimento das coletivi-
dades e dos indivíduos.

Nessa perspectiva, o projeto da Estação Memória partia do pressupos-
to de que processos de ocupação do espaço social estavam produzindo al-
terações significativas nas dinâmicas socioculturais de construção e troca 
(mutuamente recorrentes) da palavra pública, com reflexos sobre o tecido 
social. Conforme sinalizara a idosa, o quadro em questão anunciava difi-
culdades crescentes para que as diferentes vozes sociais fossem ouvidas. 
A reivindicação, de certa forma, era um alerta para o fato de que a memó-
ria das antigas gerações perdia espaços face ao silenciamento da experi-
ência, não só, mas predominantemente substituída pela crescente supre-
macia dos chamados fluxos informacionais. Evidenciava-se, portanto, as-
pectos de uma lógica perversa que precisava ser enfrentada no quadro dos 
estudos da ciência da informação. 

Diante disso, a formulação da EM teve dupla finalidade, constituindo-se, 
ao mesmo tempo, como espaço de pesquisa – visando à construção de refe-
renciais acerca de processos de mediação e apropriação social da experiên-
cia/memória cultural na contemporaneidade – e como atividade de extensão 
universitária, caracterizada como serviço especial em uma biblioteca pública 

tura (antigo Departamento de Biblioteconomia e Documentação) da ECA/USP.
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(infanto-juvenil) na cidade de São Paulo, (posteriormente, um dispositivo ex-
clusivo do Colaboratório de Infoeducação, ECA/USP). Nessa dimensão, a Es-
tação Memória ocupa-se de práticas ligadas a processos de coleta, tratamen-
to e apropriação da memória cultural dos idosos. A dupla dimensão (labora-
tório e serviço) vem permitindo alimentar a pesquisa ao mesmo tempo em 
que a pesquisa qualifica as ações implicadas no serviço. Desse modo, a EM, 
desde sua origem (1997), caracteriza-se como espaço transicional (WINNI-
COTT, 1975), ambiente de aprendizagens para as relações com a experiência 
no todo social amplo. Configura-se como dispositivo cultural dialógico (PIE-
RUCCINI, 2004), capaz de propiciar relações significativas dos sujeitos com a 
memória cultural acumulada pelas antigas gerações, por segmentos etários 
ou socioculturais distintos. Conforme nos ensina Morin (2000), o fosso sim-
bólico necessita ser tratado face ao imperativo do viver “em comum”, como 
seres de uma mesma espécie que somos. Portanto, se os meios tradicionais 
e espontâneos inventados pelo homem para exercer trocas simbólicas entre 
as gerações vêm perdendo lugar, outras formas, todavia, precisam ser criadas 
para que o diálogo e a ressignificação do passado se exerçam.

Construir experiência: protagonismo cultural
Aprendemos com Benjamin (1993) que a experiência resulta de pro-

cesso de elaboração do vivido – da memória individual –, matéria-prima 
da qual todos somos portadores.

Uma distinção conceitual, todavia, merece ser indicada. O conceito de 
experiência recobre duas noções distintas, em nome e natureza: Erlebnis 
e Erfahrung. O termo “Erlebnis”, de acordo com Benjamin, é tomado para 
definir “Experiência vivida, característica do indivíduo solitário” no mun-
do capitalista moderno e expressa-se através de “formas ‘sintéticas’ [...] de 
narratividade” (GAGNEBIN, 1993, p. 10-11), como a informação jornalística.

A noção de Erfahrung, por sua vez, identifica formas de experiência e 
narratividade espontâneas, “[...] oriundas de uma organização social co-
munitária centrada no artesanato”. (GAGNEBIN, 1993, p. 9) Do ponto de 
vista de sua produção, essa forma específica de narratividade seria resul-
tante do jogo entre a memória pessoal e a memória social, confirmando 
Halbwachs (1990, p. 51), segundo o qual “[...] cada memória individual é 
um ponto de vista sobre a memória coletiva.” A história de vida de cada 
indivíduo faz parte, assim, de uma história mais geral, constituindo, no 
complexo fluxo de relações entre as memórias que forjam o todo social, 
a ancoragem para a construção comum e permanente da experiência, 
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matéria ao mesmo tempo pessoal e coletiva. A noção de experiência pres-
supõe ainda relações entre interlocutores, que favorecem a (co)elaboração 
dos discursos narrativos, categoria muitas vezes ausente em variadas for-
mas de informação. Implicitamente, portanto, o conceito de experiência 
traz uma dimensão que coloca os sujeitos em relações discursivas dinâmi-
cas, condição essencial à ressignificação da memória social, a partir espe-
cialmente das articulações entre mundo subjetivo e objetivo.

Sendo evidente, conforme assinalado, o valor essencial da experiên-
cia, é preciso relativizar, entretanto, seu papel como instância de signifi-
cação, dado que a memória local, enquanto tal, não consegue abarcar con-
textos simbólicos abrangentes, indispensáveis à apropriação do mundo. 
Nesses termos, a supremacia da experiência, desarticulada da memória 
universal, redundaria na hipertrofia e superdimensionamento do particu-
lar e, sobretudo, meio de redução do papel inalienável da memória acu-
mulada por toda a humanidade ao longo de sua existência. Tais conside-
rações buscam enfatizar que é da relação dinâmica entre o local e o uni-
versal que se constitui o que deve estar no bojo dos processos educativos: 
a sabedoria, instância que religa, articula, negocia o particular e o geral.

A construção da experiência coloca-se, então, como jogo sígnico de 
atribuição de sentido às vivências, conferindo valor ao vivido, ou seja, ao 
que conhecemos, sentimos, em nossa permanente relação e luta pela so-
brevivência física e simbólica. A experiência é, nesses termos, construção 
de sujeitos – protagonistas culturais – que, ao lembrar e contar, não ape-
nas resgatam memórias e se expressam, mas constroem, por meio das nar-
rativas (linguagem), sua identidade. Ao conquistarem voz social, deixam 
suas marcas no mundo, ensinam, aprendem.

Estação Memória: a mediação da experiência
Na perspectiva apontada, a relação memória-experiência implica atos 

de linguagem; sujeitos e condições objetivas para sua realização, ambos 
os aspectos mutuamente recorrentes. Querer, poder e saber dizer a pró-
pria palavra – lembrar e contar, e mais, escutar – demandam tempo, espa-
ço, condições objetivas para a realização dessa prática sociocultural, mas 
também são atos que para subsistirem precisam ser significativos – fazer 
sentido – aos interlocutores envolvidos no processo de elaboração, troca e 
apropriação da experiência.

Uma das questões de fundo considerada é que o protagonismo implica 
relações com a diversidade cultural e que a mediação atuará como esfera 
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autônoma, capaz de constituir uma zona de diálogo, de negociação simbó-
lica (OLIVEIRA, 2014), de modo a que os diferentes se encontrem e dialo-
guem. O papel da Estação Memória, assim, é dessa instância real e concre-
ta de acolhimento dos interlocutores envolvidos (crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos), bem como de lançamento dos seus “passageiros” 
– os passageiros da Estação – em direção a diversificadas formas de pen-
sar, sentir, ver, ler o mundo, ajudados pela experiência do outro.

Nesse sentido, a referência ao modelo triádico de mediação (PERROT-
TI; PIERUCCINI, 2014, p. 15) permite observar três esferas do processo: os 
protagonistas, as memórias/experiência, o mediador/mediações.

Na perspectiva do dispositivo dialógico, cujas premissas fundam-se 
no objetivo do protagonismo cultural (apropriação dos signos pelos sujei-
tos), todas essas esferas estão mutuamente articuladas, atuando recipro-
camente entre si. A ação protagônica dos participantes vai além da elabo-
ração de materiais e registros de memória. Os processos propostos, recria-
dos em consonância com interesses e perspectivas dos grupos envolvidos, 
possibilitam a participação dos sujeitos como coautores das ações. Os par-
ticipantes inventam, realizam atividades, analisam resultados, sugerem 
alternativas às dinâmicas da Estação Memória.

De modo esquemático, as categorias constitutivas da mediação cultu-
ral na Estação Memória incluem:

a) os protagonistas do processo;

b) as dinâmicas do processo de produção da experiência;

c) as dinâmicas do processo de troca de experiências.

• Os protagonistas do processo:

O programa que orienta as ações prevê a participação sistemática, me-
tódica e permanente de interlocutores diversificados em atividades inter-
geracionais. Os idosos, pessoas acima de 60 anos, provêm de diferentes lo-
calidades geográficas e contextos, em resposta à divulgação realizada pela 
Universidade Aberta à Terceira Idade e por outros veículos de comunica-
ção, bem como por convite de participantes antigos. O grupo é constituído 
por 25 participantes, em média.

Os adolescentes e jovens participantes, com idades em torno de 10 
a 17 anos, fazem parte de instituições educacionais com as quais a Esta-
ção Memória mantém parcerias, como escolas, associações, organismos 
socioeducativos diversificados, variando quantitativamente, conforme 
o escopo das respectivas instituições. Numa das escolas, por exemplo, a 
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participação envolve, simultaneamente, 100 alunos do ensino fundamen-
tal II. As articulações entre os grupos são realizadas antecipadamente, en-
tre os educadores das instituições e a coordenação da EM. Há um progra-
ma previamente preparado e discutido com os participantes, que implica 
atividades específicas com cada um dos grupos.

• As dinâmicas do processo de produção da experiência:

As narrativas são elaboradas em “oficinas de memória” semanais, com 
os idosos. Os relatos, primeiramente orais, surgem a partir de demandas 
internas do próprio grupo, de questões relevantes em evidência no mun-
do, bem como de sugestões dos grupos de jovens, com os quais se estabele-
ça um projeto em específico. As questões, assim, são traduzidas em temas, 
tais como o bairro, a escola, o namoro, o casamento, o trabalho, a televisão, 
o cinema, o rádio, a política, as festas, a culinária etc. Não há regras para 
os relatos de situações vivenciadas pelos sujeitos. Tanto valem situações 
vividas: “[...] quando eu era criança, a brincadeira mais gostosa era pular 
corda. Eu adorava, porque eu era boa nisso. A corda nunca batia em mim 
[...]”; ou por eles conhecidas, a partir das histórias dos outros: “[...] meu 
pai dizia que o meu avô era muito rígido. Só os meninos podiam ir pra rua 
brincar. As meninas, de jeito nenhum! Tinham que ajudar em casa.”

Cada participante escolhe entrar ou não nas dinâmicas dos relatos do 
dia. Da mesma forma, decide a ênfase para partilhar sua experiência, con-
forme sua disposição e interesse sobre a questão. Trata-se da liberdade do 
narrador, respeitando-se sua relação subjetiva com o tema proposto. Não 
há imposições, mas protocolos definidos entre todos, que permitem aos 
sujeitos interromper as narrativas ou ser interpelados para que o relato 
contemple a dimensão pública da fala.

Sempre que se mostre importante, são buscados materiais culturais 
(filmes, vídeos, fotos, livros etc.), para que os narradores possam rever 
sua experiência por outros ângulos, alimentado por novas informações 
que agregam elementos de significação às suas memórias. Da mesma 
forma, são solicitados – ou espontaneamente trazidos pelos próprios 
participantes – objetos pessoais que fazem referência às suas narrativas: 
uma tesoura de alfaiate, uma carta de motorista de charrete, um caderno 
de amostras de bordado, dentre tantos outros; são elementos disponibi-
lizados para que todos possam ver, tocar, perceber e recriar o universo de 
significações dos relatos. Em quaisquer circunstâncias, todavia, estes vi-
sam menos à busca da chamada verdade dos fatos, mas a lição que cada 
um tirou da vivência deles.
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Em momento posterior, depurados por seus próprios autores, ou por 
meio da colaboração de participantes do grupo, as memórias significati-
vas são registradas em textos, que, em etapa posterior, são reeditados pe-
los próprios idosos e corrigidos sempre que necessário. Gradativamente, 
as dinâmicas permitem aprendizagens e apropriações acerca do sentido 
das histórias para os mais jovens, ajudando os idosos a decidir o que que-
rem e como querem narrar a experiência. Pautam-se, todavia, pelo impe-
rativo de que não é qualquer história, nem dita de qualquer jeito, que ser-
virá ao princípio da Estação Memória. Nesse processo, não apenas desen-
volvem seus próprios meios de produzir a experiência, como também se 
empenham em buscar o legado simbólico que lhes pareça mais significa-
tivo, singular e que, portanto, mereça ser passado aos mais jovens. O texto 
a seguir (Figura 1) exemplifica essa etapa do processo.

FIGURA 1 – EXEMPLO DE TEXTO4

               Fonte: produzida pela autora.

4 Produzido para registro da narrativa de memórias.
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O texto inicialmente produzido é, então, reelaborado pelos próprios 
idosos.5 Um texto manuscrito passa por revisão ortográfica e sintática, é 
digitado e ganha elementos gráficos compatíveis com a temática, mas pas-
síveis de serem executados por meio de recursos simples, disponíveis nos 
programas de computador. Por exemplo, o relato escrito de um almoço 
numa casa árabe pode ganhar essa configuração e ter forte impacto sobre 
o autor da memória, um participante de 86 anos que dizia, até então, só 
saber escrever memorandos.

FIGURA 2 – EXEMPLO DE TEXTO REELABORADO PARA REGISTRO DE UMA NARRATIVA 
CONTIDA NO ÁLBUM “MEMÓRIAS CULINÁRIAS”

Fonte: produzida pela autora.

Depois de prontos, os relatos escritos são reunidos em espécie de ál-
buns temáticos.6 Ali, os relatos dialogam entre si, confirmando ou confli-
tando perspectivas das diferentes experiências.

• As dinâmicas do processo de troca de experiências:

5 A Estação Memória conta com dois bolsistas que dão apoio à organização da produção dos ido-
sos e à manutenção do site do projeto.

6 Disponível em: <http://estacaomemoria.wix.com/home#!albuns-previos/c1u76>.
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O processo protagônico inclui, além da produção dos relatos orais e 
escritos da experiência nas oficinas de memória, os encontros intergera-
cionais, importante momento de diálogo presencial entre idosos e jovens, 
um farol que anima o desejo e confere sentido ao lembrar e contar. Nesses 
encontros, idosos e adolescentes/jovens têm a possibilidade não somente 
de contar a experiência, como também de (re)construí-la, por meio do diá-
logo presencial, em dinâmicas simbólicas entre diferentes tempos. Passa-
do e presente no e pelo diálogo.

A preparação para o encontro entre as gerações implica ações prévias de 
conhecimento e de reconhecimento entre os sujeitos envolvidos, de modo 
que a abordagem possa ser de interesse e relevante para ambos os lados, for-
ma de criação de vínculos simbólicos entre pessoas que não se conhecem e 
que fazem parte, via de regra, de circuitos distintos, por vezes geograficamen-
te intangíveis, mas que, por meio dos relatos, podem partilhar experiências, 
apropriando-se, por meio da palavra, de um mundo que é comum a todos.

FIGURA 3 – EXEMPLO DE ABORDAGEM PARA CRIAÇÃO DE VÍNCULOS SIMBÓLICOS

        Fonte: produzida pela autora.
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Diferentes modos de contato inicial entre os grupos já foram experi-
mentados, mas a troca de cartas mostra-se, ainda, uma das formas mais 
significativas, tanto para os idosos quanto para os jovens. Como na carta 
apresentada, os jovens indagam a respeito de experiência de uma partici-
pante em relação a um fato político brasileiro, conhecido por eles por meio 
de informações bibliográficas.

Apesar das dificuldades de deslocamento tanto dos idosos quanto dos 
jovens, o encontro intergeracional presencial é uma prática que acontece 
sistematicamente.

FIGURA 4 – FOTOS DO DESLOCAMENTO DOS IDOSOS PARA O ENCONTRO COM  
JOVENS DE UMA ESCOLA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO

Fonte: produzida pela autora.

O diálogo entre idosos e jovens vale-se, mas não se limita às temáticas 
preparadas pelas trocas de correspondências prévias. Os idosos, via de re-
gra, extrapolam os relatos iniciais em resposta aos interesses e curiosida-
des que surgem no momento do encontro direto. De forma recorrente, os 
jovens mostram-se ávidos por conhecer um mundo que está além do que 
pode ser encontrado nas fontes em circulação e, sobretudo, de uma for-
ma inusitada, próxima, afetiva. Nesse sentido, o encontro intergeracional 
é oportunidade real e concreta de imersão na história vivida, protagoni-
zada por aqueles sujeitos ali presentes. Como acontece no processos de 
produção dos relatos orais e escritos, as trocas simbólicas intergeracionais 
são orientadas para o caráter público das histórias pessoais. O que contar, 
como contar, mais uma vez, é questão cuidada pela mediação, de modo 
que o diálogo busque a esfera social: a experiência.
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FIGURA 5 – FOTOS DE DIFERENTES ENCONTROS INTERGERACIONAIS  
DA ESTAÇÃO MEMÓRIA

               Fonte: produzida pela autora.

Os encontros intergeracionais colocam, assim, os sujeitos do proces-
so – idosos, mediadores, jovens – em permanente aprendizagem acerca 
de como transformar os fatos vividos e/ou conhecidos em relatos signi-
ficativos e ultrapassar a dimensão meramente informativa das histórias, 
a transferência “de dado, de um lado para outro”. Ao contrário, busca-se 
que cada encontro seja um momento único e rico de compartilhar com os 
jovens a sabedoria acumulada, que se revela nas histórias que marcaram 
a vida dos sujeitos, para que, nesses termos, sejam os “herdeiros” desse 
passado e para que façam delas o melhor uso que lhes seja possível. Para 
tanto, é também preciso aprender a escutar, uma vez que
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[...] a sabedoria trazida pelo relato, sobretudo do idoso é, muitas 
vezes, um tom, uma pausa, um silêncio, um não-dito. As vozes que 
testemunham tantas experiências contando histórias da família, 
da rua, da escola, da igreja, dos amigos, dos amores e dissabores, 
insuflam imagens que as teorias matemáticas da informação cha-
mariam de ‘ruídos’. (FARIA, 1999, p. 108)

Estação Memória e tecnologias: novas formas do dizer,  
de protagonizar

Os princípios que orientaram a Estação Memória em direção ao prota-
gonismo cultural demandavam, desde o início do projeto, formas de publi-
cização dos relatos, da experiência. Sem meios de “ganhar as ruas”, a voz 
dos idosos permaneceria condenada ao confinamento, conforme reclama-
ra a velhinha a respeito das histórias dos antigos moradores de Pinheiros.

Inicialmente (década de 1990), a possibilidade de criação de uma co-
luna no jornal do bairro, com extratos dos depoimentos, mostrava-se uma 
opção interessante, mantida por determinado período. Tratava-se de es-
tratégia para dar à memória cultural um caráter educativo, dinâmico, dis-
tinto da perspectiva da mera conservação do passado. Posteriormente, o 
uso do computador acrescentou novas possibilidades de criação de pro-
dutos informacionais com a participação dos próprios idosos. Mas ainda 
dependia-se de mídias físicas (gravação em disquetes, CD, DVD, pendrives 
etc.) para a circulação dos relatos.

Incorporando o uso da internet, iniciou-se a produção de blogs e, 
posteriormente, de um site7 que reúne e disponibiliza parte da memória 
da Estação Memória e a atual produção gerada pelos idosos e por seus 
interlocutores. Ali, estão publicados diversos álbuns produzidos pelos 
idosos, além de fotos, vídeos que registram as atividades, bem como pos-
tagens e demais materiais resultantes das oficinas de memória e dos en-
contros intergeracionais.

7 Em: <http://estacaomemoria.wix.com/home>.
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FIGURA 6 – ESTAÇÃO MEMÓRIA – TELAS DE ENTRADA E DE  
ACESSO ÀS PRODUÇÕES DOS IDOSOS

                 Fonte: produzida pela autora.

O recurso tecnológico conferiu novas dinâmicas aos processos de pro-
dução, circulação, recepção e apropriação da memória, redefinindo rela-
ções dos idosos com as tecnologias de informação e de comunicação, dos 
idosos entre si e entre idosos e jovens. Um novo momento e recurso para 
a reconstrução de identidades, articulada a possibilidades que a contem-
poraneidade oferece aos atos de narrar e de compartilhar a experiência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Estação Memória é um dispositivo de mediação cultural que se ca-
racteriza como espaço narrativo. Conforme discutido, a constituição de 
dispositivos dessa natureza implica os sujeitos nos diferentes momentos e 
processos de produção, de circulação e de apropriação da experiência: as 
oficinas de memória em grupos propiciam a reinserção e socialização dos 
sujeitos do discurso; os produtos informacionais e encontros intergeracio-
nais, o alargamento dos circuitos de circulação das memórias, visando a 
novas e diversificadas interlocuções, ampliam o raio de ação das diferen-
tes vozes culturais.

O processo, todavia, implica constância, ou seja, ações sistemáticas e 
permanentes, tendo em vista o acolhimento do outro, essencial à constru-
ção de elos, vínculos, entre os sujeitos – uma espécie de confiança neces-
sária entre interlocutores que prepara os sentidos para as trocas simbóli-
cas, para a produção e apropriação da palavra da experiência.

Sob tal perspectiva, o mediador e as mediações são cruciais, indispen-
sáveis. O papel do mediador é, nesse contexto, emblemático, exercício de 
protagonismo sob diferentes formas, seja intervindo nas esferas políti-
cas, que engendram paradigmas e modelos de dispositivos culturais ou 
em âmbito técnico-especializado, visando à criação de ambientes e ações 
(culturais e/ou pedagógicas) capazes de construir saberes indispensáveis à 
protagonização dos signos em nosso tempo. Seus atos de mediação se dão 
sobre um fenômeno complexo: o silenciamento cultural, questão que difi-
cilmente será superada por meio de respostas unicamente técnicas.

Nesse sentido, a ação do mediador implica aspectos: em dimensão éti-
co-filosófica, ao cuidar do enfoque das narrativas, de modo a que o cará-
ter particular dos relatos não se sobreponha ao universal, efetivamente de 
interesse do coletivo; em dimensão política, buscando o equilíbrio das vo-
zes, essencial ao compartilhamento da palavra, em oposição à imposição 
da palavra/verdade; em dimensão educacional, relativa à contextualiza-
ção da experiência, meio de articulação entre o universo dos narradores e 
dos ouvintes.

Tais constatações permitem afirmar que o protagonismo cultural, no 
quadro contemporâneo, implica, assim, dispositivos dialógicos de media-
ção cultural especialmente construídos para tal fim, nos quais os elemen-
tos, conforme os descritos e discutidos, se articulam a partir de concep-
ções pautadas por objetivos da apropriação cultural.
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Esses dispositivos são compreendidos, portanto, como instâncias de 
negociação que se constituem a partir do reconhecimento do direito à pa-
lavra pública, interpondo-se a favor da inclusão da experiência/memória 
no jogo das significações, próprio ao diálogo cultural amplo. Nesse qua-
dro, como instância que se coloca “entre” diferentes, a mediação e os me-
diadores têm papel relevante na articulação entre os sujeitos e sua me-
mória, de modo que o sujeito se reconheça como protagonista, autor de 
sua experiência e nas relações entre os sujeitos, em luta pelos significados. 
Em outros termos, adotando a síntese proposta por Caune (1999), mediar é 
vincular ao mundo; é ação de construção de identidades culturais.

Englobando todo o processo, a noção que articula mediação e prota-
gonismo cultural ultrapassa, conforme visto, a ideia de mediação como 
prática de estímulo ao acesso/uso do dispositivo e seus conteúdos. Supe-
rando tal acepção, ancorada na clareza acerca do significado do protago-
nismo cultural para a nossa condição de humanidade, a mediação cultural 
suplanta limites funcionais da ação especializada ou técnica. É, antes de 
tudo, ato criativo e criador, ação política de protagonistas em processos de 
reapropriação do espaço público por quem dele foi excluído. Apropriar-se 
da sua experiência e da experiência do outro é condição do protagonismo. 
Se o acesso à informação é condição, é a experiência do protagonista que 
irriga a informação, conferindo sentido aos signos.
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Ação cultural, protagonismo social  
e o lugar dos arquivos

LUCIA MARIA VELLOSO DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO

Em nosso texto, pretendemos analisar questões que tratam do lugar 
que os arquivos ocupam na sociedade, sua importância para a cultura e 
para o pleno exercício da cidadania. Nossa abordagem concentra a discus-
são no cenário das instituições arquivísticas públicas, ou seja, os arquivos 
municipais, estaduais e nacionais, pois são as instituições públicas que 
têm entre suas principais funções a preservação e o acesso aos documen-
tos do Estado ou de relevância para a sociedade.

Historicamente, os arquivos ocupam um lugar estranhamente ambí-
guo. Desde a Antiguidade, são instituições intrinsecamente ligadas aos 
governos, mas essa relação, por sua vez, não assegurou o seu reconheci-
mento pela sociedade. Podemos dizer que são, ainda hoje, estranhos ao 
cidadão comum.

Tradicionalmente, os arquivos sempre foram identificados pelos go-
vernos como lugar de manutenção de informações de seu interesse. 
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Duranti, em seu artigo “Archives as a place”, descreve a trajetória dos ar-
quivos e de sua relação com o Estado e como o lugar que ocupam é um 
lugar de autoridade, justamente por essa relação ser tão direta. Na Revo-
lução Francesa, os documentos que não foram eliminados deixaram de 
ser acessíveis apenas aos pertencentes às classes mais abastadas, à Igreja, 
à realeza e aos notários. Mas essa nova ideia não assegurou que se tornas-
sem um espaço para todos, como já salientou Lowenthal (2006).

É também importante reconhecer que, mesmo com a Revolução e seus 
princípios, o acesso aos documentos continuou a ser restrito, uma vez que 
os arquivos tinham como principal função a preservação dos documentos 
de propriedades e de relações comerciais, além dos papéis oficiais de inte-
resse do Estado. Os membros menos abastados da sociedade, que viviam à 
margem da sociedade, também viviam à margem dos arquivos.

Mas a Revolução Francesa e a ideia de que o Estado deveria preser-
var o patrimônio que é do povo influenciou os países ocidentais. Nougaret 
(2006, p. 2, tradução nossa) explica a mudança do conceito de patrimônio 
do século XIX ao século XX:

O termo patrimônio designando herança cultural comum a ser 
conservado, mantido em bom estado, e transmitido, nasce no sé-
culo XIX a partir dos monumentos e obras de arte que simbolizam 
a administração de monumentos históricos, confiando ao Estado a 
função de cadastrar, conservar e restaurar os monumentos que ex-
pressam os valores gerais de civilização. É no século XX que a no-
ção de patrimônio se ampliará e passa a incluir a esfera do privado. 

Em linhas gerais, o que é considerado patrimônio arquivístico produ-
zido pela sociedade insere-se no conjunto maior identificado como patri-
mônio histórico ou cultural. Portanto, podemos dizer que é um elemento 
de constituição de identidade e faz parte da memória.

Porém, o olhar sobre o quadro geral não deveria ser tão simplificado. 
Para elaborar a devida análise do lugar do arquivo na sociedade, sugeri-
mos o reconhecimento de alguns processos que julgamos mais relevantes 
para a discussão:

a) produção de um arquivo – e em nosso trabalho, utilizaremos o 
conceito ampliado do termo “arquivo”: um conjunto de docu-
mentos produzido, recebido e acumulado por uma pessoa, famí-
lia, entidade jurídica ao longo de sua trajetória e que represente 
suas funções sociais;
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b) institucionalização de um arquivo – entendido para fins desta 
discussão como o processo de ingresso desses conjuntos de do-
cumentos em uma instituição arquivística ou com a missão de 
preservação e acesso;

c) os diferentes usos e usuários dos arquivos.

Esses processos serão os três pilares de nossa reflexão.

A PRODUÇÃO DE UM ARQUIVO

A necessidade de entender, processar e controlar os documentos re-
monta à própria escrita e sua história e à divulgação da informação. A pro-
fessora Gagnon-Arguin (1998, p. 31) afirma que, apesar da história dos ar-
quivos ter se iniciado no Oriente, é nos países ocidentais que os seus usos 
administrativos que marcam ainda os seus usos contemporâneos ganha-
ram força. Na Idade Média, a necessidade de manutenção ou afirmação 
de poder propiciou uma organização administrativa mais sistemática e o 
documento ganhou uma importância jurídica que permaneceu até os dias 
atuais. Após a Revolução Francesa, o cenário mudou com a perspectiva do 
acesso aos documentos pelo povo.

O século XIX, com o desenvolvimento do nacionalismo, atribui ao 
documento um valor de testemunho, já não num sentido jurídico 
mas para reconstituir a história. No século XX, assistir-se-á ao au-
mento da quantidade da informação, a sua acessibilidade, a sua va-
lorização e também a um movimento de racionalização da sua uti-
lização. (GAGNON-ARGUIN, 1998, p. 31).

Não pretendemos exaurir, neste trabalho, a análise dos processos 
históricos, mas sim chamar atenção para o fato de que a sua compreensão 
permite o alargamento do entendimento da questão dialética que persiste 
na gênese do documento de arquivo em relação à sua funcionalidade e usos 
e os papeis que ocupa socialmente. Nesse sentido, parece-nos essencial 
analisar a gênese da elaboração de um documento de arquivo para que 
não naturalizemos o distanciamento ou a aproximação entre os arquivos 
e a sociedade e a relação ambivalente que reside no reconhecimento dos 
arquivos como patrimônio e como essencial para a memória e para o pleno 
exercício de cidadania.
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Segundo Duranti (2005, p. 7), “Documento arquivístico é qualquer do-
cumento criado (produzido ou recebido e retido para ação ou referência) 
por uma pessoa física ou jurídica ao longo de uma atividade prática como 
instrumento e subproduto dessa atividade.”

O Multilingual Archival Terminology (2015), publicação eletrônica que 
divulga a terminologia utilizada na arquivologia elaborada pelo Conselho 
Internacional de Arquivos, conceitua “documento arquivístico” como “Do-
cumento elaborado ou recebido, no curso de uma atividade prática, como 
instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência”.

Para o teórico Thomassen (2006, p. 6), “Documentos arquivísticos têm 
em comum o fato que eles estão vinculados ao processo pelos quais foram 
gerados.” O professor ainda ressalta que estão estruturados em um proces-
so de trabalho. Entende-se “processo de trabalho” como:

A cadeia de atividades coerentes, com um início e um fim, e dire-
cionadas a um objetivo específico. Acima de tudo, este objetivo é a 
razão para a existência, ou a missão, do produtor dos documentos; 
é também o que estabelece vínculos entre os processos de traba-
lho, os quais tornam os arquivos um todo coerente. (THOMASSEN, 
2006, p. 6).

Percebemos que a própria conceituação de documento de arquivo ou 
documento arquivístico o coloca em um “não lugar” no entendimento do 
que é considerado patrimônio e parte da memória da sociedade. Documen-
tos de arquivo são produzidos para dar cumprimento a uma atividade e es-
tão ligados às razões que justificam sua produção, ou seja, sem nenhum 
comprometimento prévio com o legado. Os documentos de arquivo são ge-
rados e mantidos por seu produtor (o responsável pela criação de um arqui-
vo; o seu próprio) para atender às suas necessidades cotidianas de compro-
var, de lembrar, de se relacionar, enfim, de exercer o seu lugar na sociedade.

Assim, a gênese do documento de arquivo – consequentemente, dos 
próprios arquivos em si – coloca em xeque o possível reconhecimento dos 
arquivos como legado. Este é, em outro processo, externo à produção do 
arquivo. Essa “sacralização” que se dá em momento posterior à produção 
do documento e do arquivo do qual faz parte ocorre a partir de resultados 
das ações dos especialistas que estabelecem, com base em critérios técni-
cos, científicos e legais, aquilo que deve ser preservado, por quanto tempo, 
de qual forma ou formas e para quê. Contudo, se essa construção do lega-
do extrapola os ambientes organizacionais privados, os ambientes de tra-
balho das instituições públicas ou mesmo a vida pessoal, a sociedade ou 
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um de seus segmentos se envolve no processo. Isso se concretiza por meio 
de um processo específico de identificação ou de representação, em que 
a relevância de um conjunto de documentos arquivísticos é identificada 
e, a partir daí, faz-se necessária a sua institucionalização em um arquivo 
público, para que se assegure a sua preservação e o seu acesso por todos os 
indivíduos da sociedade.

“Quase todos os arquivos são produto de uma cultura nacional e de 
sistemas nacionais. Essa é a função da linguagem, tradição e história.” 
(BLOUIN JUNIOR, 2015, p. 106, tradução nossa). A preservação dos acer-
vos que registram a memória coletiva está diretamente relacionada ao di-
reito de todos de conhecer a história de seu país e de pertencer a um seg-
mento ou setor da sociedade.

Thomassen (2006) analisa os arquivos e suas funções em relação à me-
mória. Para o autor,

[Os arquivos] funcionam como memória dos produtores de docu-
mentos e da sociedade de forma geral. Tanto os produtores de do-
cumentos públicos quanto privados mantêm registros para lem-
brar ou para serem lembrados. Eles precisam de suas memórias in-
dividuais e organizacionais para que possam manter sua capacida-
de de serem entendidos e de documentar a sua própria história. É 
importante para a sociedade que as organizações funcionem bem, 
que indivíduos e associações sejam responsáveis por seus atos, e 
que registros de valores culturais duradouros sejam preservados 
através do tempo. (THOMASSEN, 2006, p. 6).

O documento de arquivo e os arquivos são produzidos em microam-
bientes que refletem a relação do produtor com a sociedade e que intera-
gem com outros microambientes e com a sociedade de formas mais am-
plas. São produto da sociedade e também a representação de seus seg-
mentos. Refletem as diferentes relações dos indivíduos em um coletivo 
e, igualmente, da sociedade organizada com a sociedade como um todo. 
Consistem na memória individual e na coletiva, e, ao serem reconhecidos 
como legado, entende-se que foram reconhecidos como parte da memória 
coletiva. Essas memórias e as relações que preservam estão inseridas em 
um contexto histórico, social e cultural, assim como todas as ações que de-
terminam a sua preservação, acesso e transmissão.

Blouin Junior e Rosenberg (2011) analisam a imprecisão do conceito 
de memória social e a reconhecem como um produto sociocultural. Além 
disso, os autores problematizam a memória social e os arquivos.
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Como a memória social é, na melhor das hipóteses, somente o pro-
duto do passado registrado de uma forma imperfeita, e, não obs-
tante, reflete as maneiras que os coletivos sociais assumem (ou são 
dados) qualidades antropomórficas nas formas em que são repre-
sentados, suas qualidades essenciais não são arquivisticamente ve-
rificáveis. (BLOUIN JUNIOR; ROSENBERG, p. 112, tradução nossa).

A construção da memória social envolve a reunião de práticas, de ar-
tefatos e de símbolos. Nos arquivos, estará preservada parte dos produtos 
de memória e dos processos que dão origem aos documentos. Afinal, “[...] 
arquivos são formados e desenvolvidos por razões que têm muito pouco 
ou quase nada a ver com usos e formas da memória social”. (BLOUIN JU-
NIOR; ROSENBERG, 2011, p. 114-115, tradução nossa) Nem tudo será pre-
servado e nem tudo será, portanto, acessado.

Os processos internos que ocorrem no ambiente do produtor deter-
minam o que irá refletir a sua trajetória e a sua memória, além do que é 
importante preservar devido aos interesses jurídico e probatório. Quando 
ocorre a passagem do arquivo do produtor para seus herdeiros ou sucesso-
res, outros processos podem ser deflagrados e interferir no conjunto docu-
mental. Assim, em muitas ocasiões, quando o processo se externaliza para 
a discussão da preservação do arquivo devido ao seu significado para a so-
ciedade ou para um de seus segmentos, já estamos diante de apenas uma 
parte do que um dia foi o conjunto documental. Reconhecer e identificar 
as intervenções que ocorreram no ambiente do produtor e no decorrer da 
passagem ou passagens de custódia apresenta-se como uma possibilidade 
de explicação, mesmo que parcial, sobre o que será preservado e lembrado 
e o que não foi mantido e, portanto, será esquecido.

Poderíamos resumir que, por essa perspectiva, os arquivos são produ-
zidos para atender aos seus produtores, para registrar suas relações com 
a sociedade e as suas memórias e sem compromisso por princípio com a 
posteridade. Mas, como são produtos da sociedade, ela precisa deles para 
manter e transmitir parte de seu legado e de sua memória.

SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO

Apesar de não ser o foco de nossa reflexão, é importante, mesmo que 
rapidamente, mencionarmos um papel socialmente crucial das institui-
ções com a missão de preservar acervos arquivísticos: o de assegurar a au-
tenticidade dos documentos. A passagem da custódia de um arquivo do 
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ambiente do produtor para outro ambiente com autoridade jurídica pró-
pria significa a garantia de que os documentos continuarão a ser o que se 
propuseram a ser no ato de sua elaboração e que são genuínos.

Da antiguidade ao século 18 a elaboração de documentos no decur-
so dos negócios era altamente controlada. O grau de confiabilidade 
dos documentos era baseado em três fatores: (i) o grau de contro-
le exercido no procedimento de elaboração, (ii) o grau de controle 
exercido sobre os autores, e (iii) o grau de completude do documen-
to em si. Entretanto, para se criar documentos confiáveis, esses fa-
tores não eram suficientes se quisessem utilizá-los posteriormente 
como prova. Era necessário que uma autoridade diferente daquela 
que os criou os reconhecessem como sendo o que pretendiam ser e 
aceitá-los em custódia. Essas ações de reconhecimento e aceitação 
para custódia representam uma declaração de autenticidade. (DU-
RANTI, 1996, p. 247, tradução nossa).

Os documentos de arquivo, mesmo quando reconhecidos como parte 
da memória social, não perdem seus atributos e, nessa circunstância de 
artefato de memória, continuam a cumprir a sua função precípua de re-
presentar a atividade ou função razão de sua produção.

Como já discutimos, a sociedade ou seus segmentos identificam em 
determinados registros um viés para a possibilidade de identificação e de 
transmissão de sua cultura, história e de suas referências.

Os arquivos dispersos, desconhecidos e não preservados são esqueci-
dos. A partir desse reconhecimento por parte da sociedade, documentos 
produzidos em ambientes de organizações, de agências governamentais, 
de famílias e de indivíduos deixam a obscuridade da restrição do ambien-
te do produtor ou de seus sucessores e herdeiros e se institucionalizam.

Os arquivos nacionais têm uma função essencial na preservação dos 
arquivos. Tradicionalmente, foram criados para assegurar a preservação 
dos documentos oficiais produzidos pelo governo e documentos privados 
de importância histórica. Embora os países com certa tradição na arqui-
vologia tenham sido criados no Século XIX, chamamos atenção para duas 
exceções: França (Século XVIII) e Estados Unidos (Século XX), conforme 
o quadro abaixo:
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QUADRO 1 – PERÍODO E OBJETIVOS DE CRIAÇÃO DOS ARQUIVOS NACIONAIS1

País Data de 
criação

Objetivo central

Canadá 1872 Documentos históricos de importância nacional2

Espanha 1866 Preservação de documentos de grande valor para a história da 
Espanha3

Estados 
Unidos

1934 Preservação de documentos do governo dos Estados Unidos4

França 1790 Conservar e dar acesso aos arquivos administrativos centrais 
do Estado, documentos notariais de Paris e fundos privados de 
interesse nacional5

Holanda 1802 Custodiar não só os arquivos do governo nacional, mas 
também os arquivos de algumas organizações sociais e de 
indivíduos de importância nacional6

Itália 1875 Proteger e conservar os arquivos do período anterior à 
unificação dos estados e do órgão central e periféricos do novo 
Estado italiano7

Fonte: elaborado pela autora.234567

Eric Ketelaar (2002), em seu artigo “Archival Temples, Archival pri-
sons: modes of power and protection”, discute o poder dos arquivos, sua 
relação com a sociedade e o poder dos arquivistas. Para o autor, “[...] os do-
cumentos de arquivo podem ser instrumentos de poder, mas, paradoxal-
mente, os mesmos documentos podem também ser instrumentos de em-
poderamento e de liberação, salvação e liberdade”. (KETELAAR, 2002, p. 
229, tradução nossa) Tais possibilidades são decorrentes de um dos princi-
pais atributos dos documentos de arquivos: sua autenticidade.8 Na medi-

1 As informações do quadro foram traduzidas pela autora.

2 Disponível em: <http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/national-archives-of-ca-
nada/>. Acesso em: 4 nov. 2015.

3 Disponível em: <http://pt.calameo.com/read/00007533523c486877891>. Acesso em: 5 nov. 2015.

4 Disponível em: <https://www.archives.gov/about/history/>. Acesso em: 3 de nov. 2015.

5 Disponível em: <http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/histoire-de-l-ins
titution;jsessionid=7F9A8E420174A088479242E7736D6442>. Acesso em: 3 nov. 2015.

6 Disponível em: <http://en.nationaalarchief.nl/organisation>. Acesso em: 4 nov. 2015.

7 Disponível em: <http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/chi-siamo/la-nostra-storia>. 
Acesso em: 4 nov. 2015.

8 O dicionário do projeto InterPares define “documento arquivístico autêntico” como “[...] aquele 
que é o que pretende ser e que está livre de adulteração ou corrupção”. (THE INTERPARES..., 
2015, tradução nossa)
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da em que são a representação exata do ato e da ação que lhes dão origem, 
também são documentos confiáveis que, em sua estabilidade, permitem 
um uso diversificado das informações que guardam.

A dinâmica do reconhecimento e do ingresso em instituições com a 
missão social de preservar o que foi identificado como parte da memória 
coletiva implica também na deflagração de processos específicos, técni-
cos e políticos. Em primeiro lugar, chamamos atenção para o processo de 
identificação em si, que pode envolver diferentes agentes: o próprio cor-
po técnico da instituição arquivística, a partir da oportunidade de cresci-
mento do acervo da instituição e da aderência de acervos ao projeto insti-
tucional ou ao cumprimento de dispositivos legais; os pares do produtor 
do arquivo, ou seus herdeiros ou sucessores. Esses agentes podem agir de 
forma individualizada ou se articular.

O ingresso em uma instituição arquivística de acervo impõe o cum-
primento de uma série de rotinas burocráticas e legais que pressupõe a 
acomodação de interesses das diferentes partes e da sociedade como um 
todo, especialmente em relação ao acesso. Uma vez sob custódia das ins-
tituições arquivísticas, os arquivos ganham a perspectiva de visibilidade 
e de acesso democratizado. No entanto, muito ainda há para ser feito para 
que, de fato, os arquivos sejam do povo e para o povo.

O ingresso dos arquivos nas instituições demonstra que o Estado assu-
miu o seu papel de guardião de parte da memória nacional. Os documen-
tos serão preservados. Aqui, caberia uma análise das condições reais em 
termos de infraestrutura dessas instituições e de sua capacidade instalada 
para cumprir com o seu papel efetivo e simbólico em relação à memória 
coletiva. Mas não vamos nos ater a essas questões.

Preservar esses materiais é um campo politicamente e academica-
mente minado. Como amálgama de nosso passado, a herança deve-
ria ser idealmente compartilhada pela humanidade. Mas esse pre-
ceito global é um pouco mais do que um serviço que não é real [...] 
(LOWENTHAL, 2006, p. 200, tradução nossa).

Ressaltamos que a sociedade e o Estado reconhecem, nessas institui-
ções, a autoridade técnica e política para manter o legado e transmiti-lo. 
E, dessa forma, essas instituições assumem um compromisso com a so-
ciedade de manter a memória de todos protegida, em boas condições e 
acessível. É um compromisso simbólico de garantia da cidadania plena, 
ou seja, de oferecer ao cidadão um lugar onde possa exercer seus direitos 
civis, políticos e sociais de forma igualitária.
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As instituições, para que possam cumprir a sua função social de dar 
acesso, devem produzir os mecanismos que permitam aos cidadãos iden-
tificar quais documentos têm interesse em acessar. E é somente produ-
zindo instrumentos de pesquisa que de fato reflitam o que está disponível 
para ser pesquisado e conhecido que o fenômeno do acesso poderá ocor-
rer. Mas a elaboração dos instrumentos de pesquisa pressupõe o desenvol-
vimento de duas funções arquivísticas: o arranjo e a descrição.

O arranjo, em linhas gerais, possibilita o reconhecimento de uma ordem 
original dos documentos, a acurada identificação do produtor, de suas fun-
ções e papéis na sociedade e a representação dos vínculos arquivísticos. E, 
da descrição, resulta a produção de conhecimento sobre o arquivo, sendo 
um de seus produtos os instrumentos de pesquisa. Entendemos que

[descrição arquivística] é uma representação formulada pelo arqui-
vista. Conforme observado, sua formulação envolve processos e mé-
todos de pesquisa complexos e particulares que convergem para a 
compreensão de um arquivo. Um elemento fundamental para essa 
compreensão é o contexto arquivístico. (OLIVEIRA, 2012, p. 44).

Na descrição, consideramos as diferentes dimensões da produção do 
arquivo: uma micro – circunscrita às pessoas, instituições e eventos re-
lacionados diretamente à linha de vida do produtor, identificada na do-
cumentação – e uma macro, que é a sociedade em si, inserida em um 
determinado período histórico, sob influências culturais, políticas e so-
ciais. Essa percepção permite o enriquecimento da descrição arquivísti-
ca como processo e resulta na elaboração de instrumentos de pesquisa 
que ofereçam melhores soluções para a ampliação da visibilidade e o uso 
dos arquivos.

James O’Toole e Richard Cox, no livro Understanding Archives & Ma-
nuscripts, publicado em 2006, afirmam que a forma como arquivista vê 
os arquivos é completamente diferente daquela dos produtores e os usu-
ários. Estes últimos compartilham a ideia de que “[...] os documentos são 
simplesmente meios para um objetivo imediato”. (O’TOOLE; COX, p. 87, 
tradução nossa). Já o arquivista tem um olhar mais amplo.

Desde a história da profissão e o seu lugar nela, os arquivistas de-
senvolvem hábitos de pensar e analisar, juntamente com as atitu-
des singulares que governam e guiam o seu trabalho. Para o arqui-
vista, os documentos desempenham não só um serviço, mas um 
grande número de serviços, e alguns não são nem possíveis de se 
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antecipar. Possibilitar essa variedade de uso possível de fato, enco-
rajando e tornando isso fácil é o objeto do arquivista.

Este é um grande desafio para o arquivista: manter esse olhar no qua-
dro mais geral sem se perder em impressões e oferecer mecanismos con-
fiáveis para o acesso à informação. Segundo Marc Bloch (2002, p. 75), “[...] 
o passado é, por definição, um dado que nada mais modificará. Mas o co-
nhecimento do passado é uma coisa em progresso, que se transforma e 
aperfeiçoa incessantemente.”

Na descrição, o arquivista tem a possibilidade, a partir do registro dos 
diferentes processos e dos diferentes produtos, de oferecer os meios para 
o conhecimento contínuo desse passado. Contudo, para tal, o arquivista, 
mais uma vez, deverá deslocar o seu olhar do material arquivístico e bus-
car escutar o usuário, acompanhar os movimentos de pesquisa e os temas 
mais recorrentes e analisar o impacto de eventos na sociedade, no com-
portamento do usuário.

Uma questão que precisa de maior atenção por parte da comunidade 
de pesquisadores é a discussão a respeito da importância da análise de 
conteúdo, que sempre ocupou um lugar secundário na arquivologia. Não 
há dúvida de que o nosso ponto central é a compreensão dos contextos, 
mas, quando os usuários recorrem à busca por temas em seu processo de 
pesquisa, devemos considerar que a análise de conteúdo precisa ocupar 
um lugar mais significativo em nossos estudos.

OS DIFERENTES USOS E USUÁRIOS DOS ARQUIVOS

As inovações tecnológicas da computação, redes e comunicação cau-
sam grande impacto na sociedade. Negócios são feitos à distância, contra-
tos firmados, atividades acadêmicas; as pessoas convivem no ambiente digi-
tal. Esse comportamento social igualmente impactou as rotinas das institui-
ções arquivísticas, que passaram a investir cada vez mais em digitalização, 
na montagem de bases de dados, na oferta de serviços on-line e na busca de 
maior visibilidade. Quanto maior a visibilidade, maiores as chances de finan-
ciamentos e maior o fortalecimento político devido a essa penetração social.

Esse cenário tecnológico revolucionou o comportamento dos usuá-
rios e as instituições se deparam cada dia mais com a necessidade de os 
seus serviços se adaptarem às diferentes demandas. A maior penetração 
social das instituições proporcionada pelo ambiente digital trouxe para o 
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conjunto de perfis de usuários dos arquivos outros integrantes até então 
não tão conhecidos, como produtores culturais e usuários que procuram 
mecanismos de identificação individual. Além disso, a experiência das 
pessoas com diferentes aplicativos e ambientes que moldam o seu com-
portamento traz para os arquivos usuários com uma expectativa de tempo 
de atendimento menos conformada com prazos longos e de atendimento 
remoto e que evitam, dessa maneira, a pesquisa presencial nos arquivos.

Uma das maiores mudanças culturais dos últimos anos foi a nossa re-
lação com o tempo. O uso da tecnologia nos fez assimilar um tempo que 
urge, que não espera. E o mesmo acontece com a pesquisa. Em relação à 
organização de um arquivo e da produção de conhecimento sobre o mes-
mo, existe um tempo próprio, que depende de pesquisa em si e que, por-
tanto, é um tempo menos comprometido com a rapidez, pois esta pode 
impactar negativamente os resultados e gerar insatisfação. Mas esse não é 
o tempo do usuário contemporâneo. Nesse sentido, é na fase de organiza-
ção da informação e de input que devemos estruturar procedimentos, fer-
ramentas e produtos para que a resposta ao usuário, quando pronta, esteja 
em conformidade com o tempo que urge, diminuindo sua insatisfação na 
medida em que oferece resultados mais precisos.

As instituições e serviços de arquivos estão diante do dilema entre o 
fomento ao acesso e ampliação da demanda e o impacto no custo opera-
cional decorrente. Em nossa avaliação, o aumento da visibilidade dos ar-
quivos encontra eco no próprio movimento tecnológico da sociedade e 
nas mudanças culturais que ocorrem, abrindo oportunidades novas para 
que os arquivos ocupem lugares diferentes e assumam ou reforcem suas 
funções sociais, visto que surgem novos usos para os acervos. Essas mu-
danças não acontecem isoladamente e não devem ser naturalizadas, pois 
pressupõem a produção de diferentes objetos e métodos de pesquisa para 
a compreensão e adaptação à nova realidade.

A discussão do uso dos arquivos e de seus usuários indica a necessi-
dade de estudos mais sistemáticos do perfil do usuário e de suas pesqui-
sas, bem como sobre os mecanismos e tecnologias que são utilizadas para 
a veiculação dos acervos digitais e dos instrumentos de pesquisa. Já te-
mos alguma produção sobre o tema, mas, se comparamos a nossa agenda 
de pesquisa com a agenda de pesquisadores nos Estados Unidos e Cana-
dá, por exemplo, ainda temos uma produção tímida.

Os recursos tecnológicos de comunicação e informação oferecem os 
dispositivos necessários para que as instituições arquivísticas divulguem 
mais seus acervos, não só por meio de bases de dados descritivas ou pela 

informacao-e-protagonismo-social-BOOK.indb   88 08/09/17   10:29



89

ação cultural, protagonismo social e o lugar dos arquivos

oferta de documentos digitalizados, mas também com estratégias educa-
cionais ou focadas na circulação do patrimônio, como exposições virtuais 
e com o interesse pela preservação e acesso aos documentos das minorias.

Segundo Thomassen (2004, p. 46, tradução nossa),

[Os arquivistas] querem tornar seus arquivos prontos para a consulta 
para a interpretação livre, eles tentarão fornecer aos usuários respos-
tas prontas, mas ferramentas com as quais poderão formular e resol-
ver os seus problemas sozinhos, ferramentas com as quais poderão 
contar as suas histórias tendo como base documentos relevantes.

Temos mantido, desde 2006, uma pesquisa sobre o usuário dos arqui-
vos na Fundação Casa de Rui Barbosa. Esse usuário vem mudando os seus 
hábitos de pesquisa. No início dos estudos, navegava em um ambiente 
híbrido, sentia falta de instrumentos de pesquisa em papel e apreciava o 
contato direto com a documentação, mesmo envolvendo o seu desloca-
mento. Em linhas gerais, hoje, esse usuário prefere o atendimento remoto, 
o acesso a documentos digitalizados para download e aplicativos que ex-
cluam a necessidade de auxílio de um profissional da informação.

O encontro dos arquivos com a sociedade proporciona aos arquivos a 
oportunidade de mudar definitivamente o lugar que historicamente sem-
pre ocuparam e que, de forma simbólica, ajudou a construir, no imaginá-
rio das pessoas, a ideia de que o arquivo não é o lugar de todos, que é o lu-
gar da elite, seja dos privilegiados sob o ponto de vista político ou social, 
dos intelectuais ou dos que estão no poder.

Os arquivos possuem uma transversalidade ímpar, pois todos temos 
arquivos e eles se conectam dentro de ambientes similares. O processo de 
ingresso de arquivos nas instituições arquivísticas permite que a transver-
salidade experimentada no ambiente do produtor migre para o ambiente 
público. A organização social em redes oferece um ambiente democrático 
e diversificado de diálogos e relações que pode efetivamente orientar os 
movimentos de identificação e de pertencimento e, igualmente, explici-
tar as necessidades de conhecimento sobre o Estado e sobre a sociedade.

CONCLUINDO

Vimos que, apesar de seu caráter desprovido de compromisso com 
a memória social em sua fase de produção, os arquivos podem oferecer 
à sociedade novas perspectivas da própria sociedade. Dialeticamente, 
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para tal, é necessário que sejam “sacralizados” e ingressem no ambien-
te de uma instituição pública que receberá o encargo de preservá-los 
e de dar acesso. A partir desse ingresso, passam a ser regidos por uma 
nova ordem, uma ordem regulada por um grupo maior do que aquele 
que o produziu.

Exercer a cidadania nesses espaços de memória, e espaço como lugar 
físico e lugar simbólico, implica o convívio em sociedade, a percepção de 
comportamentos e de mentalidade, o acompanhamento das mudanças e 
o compromisso com a preservação e com o acesso.

Como lugar, espaço físico e simbólico, poderíamos pensar nesses es-
paços não só como de preservação e acesso, mas também de educação. 
Podemos beber de outras fontes e desenvolver mais atividades junto aos 
estudantes, de maneira que entendam para que serve um arquivo e qual 
a sua importância. Criar, no imaginário da sociedade, a necessidade dos 
arquivos para além do valor de prova e da importância para se conhecer 
a história. As instituições precisam equipar esses espaços com áreas vol-
tadas para receber a sociedade em todas as idades, se comprometer em 
desmitificar o arquivo: ele não é dos príncipes, dos notários ou dos gover-
nantes; é de todos. O arquivo deve permitir que o cidadão se reconheça. E, 
nessa arquitetura, os arquivos municipais possuem um papel essencial na 
construção dessa vinculação, pois são a menor célula de representação do 
Estado em nossa sociedade.

São necessárias mais ações públicas que envolvam projetos culturais 
e de educação que extrapolem os portões das instituições, fortalecendo os 
laços com a sociedade civil organizada e fazendo com que a produção dos 
registros de nossas funções sociais e sua preservação seja objeto de discus-
são, de análise e de conhecimento.

Como Lowenthal (2006) observou, apesar da grande mudança promo-
vida pela Revolução Francesa, não foi possível ainda que os arquivos se 
tornassem de todos. No entanto, parece-nos que já estamos revertendo o 
quadro, seja com a preocupação com os registros não só dos memoráveis, 
preservando e estudando a memória das minorias e da sociedade civil or-
ganizada, pesquisando as formas de organização, estruturação e divulga-
ção dos arquivos, e também o processo de apropriação da tecnologia para 
uma maior e efetiva aproximação com a sociedade.
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Narrativas culturais,  
protagonismo e mundo comum1

MARIA APARECIDA MOURA

INTRODUÇÃO

Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve 
agir como um homem que escava. Antes de tudo, não deve temer 
voltar sempre ao mesmo fato, espalhá-lo como se espalha a terra, 
revolvê-lo como se revolve o solo. Pois ‘fatos’ nada são além de ca-
madas que apenas à exploração mais cuidadosa entregam aquilo 
que recompensa a escavação. (BENJAMIN, 1995, p. 239).

Inicio a redação deste texto ainda sob a perplexidade da tragédia que 
tomou de assalto a Comunidade Bento Rodrigues, subdistrito do municí-
pio de Mariana, Minas Gerais, em 5 de novembro de 2015. O rompimento 

1 Este trabalho contou com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tec-
nológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), 
através de subvenções de apoio à pesquisa.
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da Barragem de Fundão, uma tragédia anunciada por trabalhadores, am-
bientalistas e moradores da comunidade, varreu do mapa a história da 
cultura local, destruiu e cobriu de lama e detritos industriais as memórias 
comunitárias construídas secularmente naquele espaço geográfico.

Em decorrência desse fato, tornou-se explícita a disputa discursiva em 
narrativas que se sucederam em diferentes meios de comunicação com o 
objetivo de envolver a tragédia em nuanças socioculturais, políticas, tec-
nológicas, econômicas e ambientais.

Em face do sofrimento da comunidade atingida e da constatação da 
injustiça ambiental ocorrida, Pedro Munhoz (2015) narrou, em seu perfil 
no Facebook, que,

[...] para entender o povo de Bento Rodrigues, é necessário saber 
que, para eles, a solidariedade não é um capricho, uma escolha, um 
discurso. Solidariedade no Bento era necessidade, instinto de so-
brevivência, algo sem o que eles não teriam insistido em viver ali 
por tanto tempo. O poder público chegava ali, apenas, em miga-
lhas. O poste de luz bruxuleante, a escola algo precária, a água que 
faltava sempre. Não havia muitas opções de emprego. Não havia 
muito dinheiro circulando. [...] O que os manteve ali, vivos, por ge-
rações, foi a prática de cuidarem uns dos outros. O membro da co-
munidade doente e incapacitado para o trabalho não perdia o teto, 
o sustento, a comida; a jovem que engravidava cedo contava com 
uma rede de apoio para seguir trabalhando ou estudando, mesmo 
com dificuldades; os donativos que os mais pobres recebiam, às 
vezes individualmente, por ocasião do natal ou de enchentes, por 
exemplo, eram divididos por todos, de acordo com a necessidade 
que tinham.

Mas, afinal, que conexão é possível estabelecer entre as diferentes nar-
rativas do desastre ambiental, a cultural popular, o mundo comum e o 
protagonismo sociocultural?

Ao acompanhar o enredo relacionado à tragédia de Bento Rodrigues, 
fica evidente a urgência de justiça ambiental. Conceito relativamente 
novo, a justiça ambiental, conforme destaca a Rede Brasileira de Justiça 
Ambiental, é um conjunto de princípios e práticas que

[...] a – asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, ra-
cial ou de classe, suporte uma parcela desproporcional das conse-
quências ambientais negativas de operações econômicas, de de-
cisões políticas e de programas federais, estaduais, locais, assim 
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como da ausência ou omissão de tais políticas; b - asseguram aces-
so justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais do 
país; c - asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o 
uso dos recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localização 
de fontes de riscos ambientais, bem como processos democráticos e 
participativos na definição de políticas, planos, programas e pro-
jetos que lhes dizem respeito; d - favorecem a constituição de sujei-
tos coletivos de direitos, movimentos sociais e organizações popula-
res para serem protagonistas na construção de modelos alternati-
vos de desenvolvimento, que assegurem a democratização do acesso 
aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. (BRASIL, 
[2001?], grifo nosso).

Originalmente, o movimento por justiça ambiental, decorrente de mo-
bilizações sociais articuladas nos Estados Unidos na década de 1960, deu 
destaque a uma agenda social submersa e organizou-se em torno das lutas 
sociais, ambientais, territoriais e de direitos civis e expandiu a compreen-
são da temática ambiental para as condições de moradia, saneamento e 
trabalho. (ACSELRAD, 2002).

Em virtude dessa perspectiva, os elementos que compõem o meio am-
biente e as condições sociais essenciais para vida humana tornaram-se 
centrais, sendo necessário compreender a articulação entre os conceitos 
de justiça ambiental e de direito cultural.

No que se refere aos direitos culturais, o Grupo de Friburgo (1996), ci-
tado por Yúdice (2004, p. 41), enfatiza que

Incluem a liberdade de se engajar na atividade cultural, falar a lín-
gua de sua escolha, ensinar sua língua e cultura a seus filhos, iden-
tificar-se com as comunidades culturais de sua escolha, descobrir 
toda uma variedade de culturas que compreendem o patrimônio 
mundial, adquirir conhecimentos dos direitos humanos, ter uma 
educação, não deixar representar-se sem consentimento ou ter seu 
espaço cultural utilizado para publicidade, e ganhar respaldo pú-
blico para salvaguardar esses direitos.

Nos dias atuais, é quase inconcebível abordar o protagonismo socio-
cultural e o mundo comum sem se ter em conta os elementos que com-
põem a justiça ambiental e o direito cultural e a sua articulação na com-
preensão da identidade de um povo.

Neste texto, busca-se compreender a seguinte questão: em que medi-
da o registro, a produção e a circulação de narrativas culturais de cidadãos 
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comuns podem contribuir para o protagonismo, o empoderamento (em-
powerment) e a pluralidade de vozes e memórias das classes populares?

PROTAGONISMO, IDENTIDADE CULTURAL E MUNDO COMUM 

Desde o seu nascimento, o ser humano conhece por si, para si, em 
função de si, mas também pela sua família, pela sua tribo, pela sua 
cultura, pela sua sociedade, para elas e em função delas. (MORIN, 
1998, p. 18).

O termo “protagonista” provém das expressões gregas “próton” (pri-
meiro), “agon” (luta) e “agoniste” (lutador) e se refere ao ator principal 
de uma encenação teatral ou aos soldados presentes na primeira fila de 
um combate.

O protagonismo revela a centralidade e a pertinência da participação 
social de sujeitos identificados com a ação coletiva necessária à transfor-
mação social e à construção da história. Contemporaneamente, o conceito 
envolve aspectos políticos, socioculturais e tecnológicos, se diversifica e 
se expande a diferentes contextos.

A identidade cultural é uma construção social não estável que, nos 
dias de hoje, se revela em pluralidades e jogos identitários móveis e cam-
biantes. Nesse sentido, conforme afirma Hall (2003b), o conceito releva 
contradições que apontam para a impossibilidade de prevalência de uma 
“identidade mestra” exclusiva. Assim, os dispositivos discursivos que mo-
bilizam as representações deslizam-se na emergência de novas identida-
des. Hall (2003b, p. 39) destaca que,

[...] em vez de falar da identidade, como uma coisa acabada, deve-
ríamos falar de identificação, e vê-la com um processo em anda-
mento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade 
que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de in-
teireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas 
através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. 

Nessa situação, o autor analisa a cultura nacional de uma perspectiva 
discursiva composta por símbolos e representações. Para ele, a cultura na-
cional funciona como uma comunidade imaginada que se manifesta sob 
o “teto político do estado-nação”.
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A comunidade imaginada participa de uma narrativa de nação que, 
em seu funcionamento discursivo, tende a estabelecer ligações entre a tra-
dição e a herança pactuadas simbolicamente. Além disso, há também, na 
narrativa da cultura nacional, o mito fundacional. Esse mito de origem se 
presta a localizar a fundação da nação e cerzir, em um só argumento, di-
ferentes comunidades, espaços geográficos, desastres históricos e ressen-
timentos que passam a nortear o compartilhamento de uma memória co-
mum, o desejo de viver juntos e de perpetuar uma dada herança nacional.

A estrutura de poder que torna possível a cultura nacional é alcançada 
através de violências e da imposição de hegemonias culturais que sola-
pam diferenças étnicas, sociais e de gênero nas nações e em suas respec-
tivas colônias.

Os processos de globalização econômica, a articulação sociocultural 
em redes transnacionais, o consumo e a relativa compressão do espaço e 
do tempo, característicos do século XX, agravaram o quadro de compreen-
são da identidade, pois, ao romperem com a noção de sociedade, impuse-
ram deslocamentos às identidades nacionais.

Hall (2003a, p. 75) destaca, nesse contexto, que

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global 
de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas 
imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente 
interligados, mais as identidades se tornaram desvinculadas – de-
salojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e 
parecem ‘flutuar livremente’. Somos confrontados por uma gama 
de diferentes identidades (cada qual fazendo apelos, ou melhor, 
fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais pare-
ce possível fazer uma escolha. Foi a difusão do consumismo, seja 
como realidade, seja como sonho, que contribuiu para esse efeito 
de ‘supermercado cultural’.

Como tendência, as transformações assinaladas trazem pontos de 
tensão entre a perspectiva globalizante e as culturas locais. Nota-se tam-
bém que, embora o mito fundacional busque idealmente pavimentar as 
diferenças no âmbito das culturas nacionais, os processos de globaliza-
ção intensificam o contato entre a periferia e o centro e proliferam o dis-
curso da escolha identitária como ideal a ser alcançado, através do con-
sumo global das representações ou pela mobilidade geográfica, cada vez 
mais contingente.
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Por outro lado, há, nessas forças socioculturais em fricção, o desejo la-
tente de pactuar um mundo comum, compreendido como tudo o que se 
herda ao nascer e que se deixa aos que nos sucederão em nossa “breve per-
manência”. Nesse sentido, Arendt (1995, p. 188) destaca que

A pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem 
o duplo aspecto de igualdade e diferença. Se não fossem iguais, os 
homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus 
ancestrais, ou de fazer planos para o futuro e prever as necessida-
des das gerações vindouras. Se não fossem diferentes, se cada ser 
humano não diferisse de todos os que existiram, existem ou virão 
a existir, os homens não precisariam do discurso e da ação para se 
fazerem entender.

A autora enfatiza a importância do mundo comum como instância de 
realização coletiva de algo mais “permanente que a vida privada” e assi-
nala que

[...] no homem, a alteridade, que ele tem em comum com tudo que 
existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o que vive, tornam-
-se singularidade, e a pluralidade humana é a paradoxal pluralida-
de dos seres singulares. (ARENDT, 1995, p. 189).

Conforme destacado, o protagonismo, a identidade cultural e o mun-
do comum constituem concepções centrais em negociação e disputa na 
arena pública. Acredita-se que empoderamento sociocultural de diferen-
tes atores sociais na condição de protagonistas de suas histórias e narrati-
vas pode contribuir na compreensão plural de identidade e apoiar a con-
solidação de espaços públicos de convivência e compartilhamento mais 
identificados com visões de mundo que, para além dos artificialismos hu-
manos, fortaleçam a memória comum.

NARRATIVAS CULTURAIS TRANSMÍDIA: empoderamento, 
diversidade e memória

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de ar-
tesão – no campo, no mar e na cidade –, é ela própria, num certo 
sentido, uma forma artesanal de comunicação. Ela não está inte-
ressada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada como uma 
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informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narra-
dor para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa 
a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. (BEN-
JAMIN, 1994, p. 204).

Nos últimos anos, a cultura participativa permitiu, conforme assi-
nala Jenkins (2006), que sujeitos comuns com alguma habilidade técni-
ca pudessem se apropriar dos artefatos sociotécnicos de nosso tempo e, 
a partir de seus próprios termos, selecionar, inflectir e justapor narrati-
vas culturais e mensagens de recirculação. Como tendência, essa cultura 
tenciona e altera os velhos modelos de negócio que se estabelecem no 
recôndito e pressuposto mainstream. Jenkins, Reen e Ford (2014, p. 205) 
destacam que

A mudança dos meios dominantes de comunicação, de radiodifu-
são para o digital, pode, nesse processo, reduzir o domínio do con-
trole corporativo sobre muitos tipos de conteúdo, resultando na 
circulação ativa de maior diversidade de perspectivas.

Nesse aspecto, as narrativas culturais transmídia se constituem em 
uma rede de microdiscursos que abre espaço para a incorporação do pon-
to de vista de diferentes atores sociais e permite que essa pluralidade de 
vozes seja distribuída em múltiplas plataformas tecnológicas. Em decor-
rência disso, os atores sociais ganham status de produsers (AXEL, 2008) e 
operam nos contextos criativos simultaneamente como produtores e usu-
ários. Nesse aspecto, a atuação dos sujeitos se organiza em ações criativas, 
incrementais, de remixagem, de curadoria e de circulação.

Jenkins, Reen e Ford (2014) ponderam, no entanto, que a grande am-
pliação do acesso às tecnologias digitais e as desigualdades em relação 
aos meios ainda geram vieses sistêmicos na produção de conteúdos e re-
sultam, como consequência, em uma notória escassez de diversidades de 
perspectivas na web.

Diante de tal constatação, estudiosos, universidades, ativistas, movi-
mentos sociais, projetos culturais e Organizações Não Governamentais 
(ONGs) têm se esforçado para promover a mobilização transmídia através 
de diferentes propostas de mediação tecnológica que adotam as memórias 
e narrativas orais como catalisador.
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Story Corps

FIGURA 1– STORY CORPS

      Fonte: site Story Corps (2016).

O Story Corps é uma ONG que se dedica ao desenvolvimento de um 
serviço público voltado ao registro, à preservação e ao compartilhamento 
de histórias orais dos cidadãos estadunidenses. A organização foi funda-
da em 2002 pelo produtor de rádio David Isay e conta, em seu acervo, com 
cerca de 45 mil entrevistas orais provenientes de diferentes contextos so-
cioculturais e regiões dos Estados Unidos.

O Story Corps adota como princípio norteador o respeito à dignidade 
da pessoa e busca garantir a diversidade de participantes em uma dimen-
são pública. Para tanto, desenvolve diferentes projetos que focalizam as 
histórias de vida dos latinos, dos afro-americanos, dos grupos de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Transgêneros/Transexuais e Queer (LGBTQ), da popula-
ção afetada pelo atentado de 11 de setembro de 2001, dos doentes acome-
tidos pelo alzheimer, dentre outras.

A instituição, que já recebeu diferentes premiações em reconhecimen-
to à abrangência e contribuição de seu trabalho para a promoção da diver-
sidade das narrativas socioculturais, lançou em 2015 um aplicativo2 para 
mídias móveis. O software, disponível gratuitamente na Apple Store e no 
Google Play, apoia a preparação, a organização, o registro e a difusão de 
histórias orais em meio digital a partir do uso de smartphones.

2 Disponível em: <https://storycorps.me>.
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A organização realiza ainda o Programa StoryCorps @ your library 
(SCL), em parceria com a Library Association (ALA) e apoio do Institute of 
Museum and Library Services. O programa tem por objetivo promover o 
registro das histórias orais das comunidades locais através das bibliotecas.

Os arquivos oriundos das entrevistas realizadas no Story Corps são or-
ganizados e mantidos pelo American Folklife Center3 da United States Li-
brary of Congress.

O som dos sinos

FIGURA 2 – SOM DOS SINOS

        Fonte: site Som dos Sinos (2016).

O Som dos Sinos4 é um projeto multiplataforma dedicado ao registro 
e à preservação do patrimônio imaterial representado pelos toques dos si-
nos e pelo ofício de sineiro em Minas Gerais. O projeto conta com a produ-
ção de uma cartografia sonora dos sinos de Minas Gerais, documentário, 
aplicativo para mídias móveis e intervenções itinerantes nos municípios 
em que se realizam os registros. De acordo com os propositores do projeto, 
trata-se da “[...] combinação entre memória e novas tecnologias, cartogra-
fia sonora, engajamento da sociedade civil e valorização dos indivíduos 
detentores dos saberes registrados como patrimônio.”5

3 Disponível em: <https://www.loc.gov/folklife/>.

4 Disponível em: <http://somdossinos.com.br/>.

5 Disponível em <http://somdossinos.com.br/sobre//>.
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Considerado patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan), a comunicação pelos sinos é uma ex-
periência democrática e longeva que revela as diversificadas sonoridades 
de anúncios de mortes, nascimentos, incêndios, celebrações e chamados 
para eventos e rituais religiosos nos municípios mineiros.

O programa cultural conta com a possibilidade de os usuários do site 
produzirem e enviarem videocartas sobre o significado da sonoridade dos 
sinos em suas vidas. Para a produção das videocartas, o usuário pode arti-
cular textos autorais, imagens e os áudios da cartografia sonora dos toques 
de sinos que se encontram disponíveis para download através de licença 
Creative Commons.

Museu da Pessoa

FIGURA 3 – MUSEU DA PESSOA

        Fonte: site do Museu da Pessoa (2016).

O Museu da Pessoa6 é um museu virtual e colaborativo de histórias 
de vida de cidadãos comuns, fundado em São Paulo, em 1991. O Museu 
tem como meta difundir uma cultura de paz e, com esse propósito, realiza 
projetos envolvendo memória institucional, educação, desenvolvimento 
comunitário e cultura em torno da preservação e da difusão de narrativas 
pessoais orais.

6 Disponível em: <http://www.museudapessoa.net/pt/home>.
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Em seus 25 anos de história, o Museu da Pessoa consolidou uma meto-
dologia de “[...] tecnologia social da memória [e produziu cerca de] 17 mil 
histórias de vida, 60 mil fotos e documentos e 25 mil horas de gravação em 
vídeo.” (TECNOLOGIA..., 2009).

Através de suas diferentes linhas de ação, o Museu oferece canais de 
registro, sistematização, preservação e divulgação de histórias de vida, 
manutenção de acervo digital e físico das histórias, formação de recursos 
humanos para o registro de histórias orais em escolas, comunidades, or-
ganizações e grupos de indivíduos e a preservação e a divulgação de me-
mórias das organizações.

Com o propósito de socializar as metodologias sociais e os dispositi-
vos relacionados aos registros da memória, o Museu da Pessoa disponibili-
za uma vasta produção bibliográfica composta por fundamentos teóricos, 
métodos e registros temáticos das narrativas pessoais organizadas e man-
tidas em seu acervo.

Saberes Plurais – Museu Virtual

FIGURA 4 – SABERES PLURAIS

            Fonte: site Saberes Plurais – Museu Virtual (2016).

O Programa Extensionista Saberes Plurais – Museu Virtual7 é uma ini-
ciativa da Diretoria de Governança Informacional da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais, fundado em 2012.

7 Disponível em: <http://www.ufmg.br/saberesplurais>.
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O Programa tem por objetivo geral “[...] ampliar os espaços de produ-
ção, difusão e compartilhamento de dispositivos multimodais dedicados 
ao imaginário, à memória e às oralidades populares.”8

O Programa tem ainda por objetivo apoiar o registro, a produção, a 
sistematização e o compartilhamento de histórias de vida e memórias do 
imaginário popular de Minas Gerais em ambientes digitais, com vistas a 
potencializar o protagonismo histórico, a participação e o empoderamen-
to das camadas populares através da democratização dos dispositivos in-
formacionais e da autonomia esclarecida na construção de suas narrativas 
e na constituição da memória social brasileira.

No desenvolvimento desses propósitos, o Programa Saberes Plurais 
mantém um museu virtual e colaborativo, oferta cursos de gestão cultu-
ral e formação em digital storytelling e publica a coleção “Saberes Plurais: 
Museu virtual”,9 composta por livreto e DVD com o registro das memórias 
de mestres de ofício de Minas Gerais. Além disso, o Programa contribui 
na realização anual da Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha, em 
parceria com o Polo do Jequitinhonha, ocasião em que são homenageados 
dois mestres de ofício da região.

Centre for Oral History and Digital Storytelling (Cohds)

FIGURA 5 – CENTRE FOR ORAL HISTORY AND DIGITAL STORYTELLING

            Fonte: site do Centre for Oral History and Digital Storytelling (2016).

8 Disponível em: <http:// www.ufmg.br/proex/cpinfo/saberesplurais/objetivos/>.

9 Disponível em: <http://www.editoraufmg.com.br/pages/obras/?title=saberesplurais&tipo=col
ecao&id=20>.
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O Centre for Oral History and Digital Storytelling (Cohds),10 fundado 
em 2007, é um centro de estudos vinculado à Concordia University, Cana-
dá, dedicado à articulação entre a oralidade, os meios digitais e as artes. O 
Cohds apoia a formação, a pesquisa e as publicações voltadas à produção 
e a análise dos registros orais audiovisuais.

O Centro mantém cerca de 1.200 entrevistas em audiovisual referen-
tes aos trabalhos dos pesquisadores que integram o Cohds. As entrevistas 
se referem às seguintes temáticas: história do trabalho urbano, migração 
forçada, imigração, relações raciais e experiências de guerra e de violência 
de massa. Além disso, produziu e disponibiliza o software Stories Matter, 
um recurso digital aberto dedicado à indexação, à transcrição e à exporta-
ção de arquivos de áudio e vídeo.

Observa-se, nas cinco experiências acima assinaladas, o vigor e a po-
tencialidade na articulação de tecnologias de informação e comunicação 
e mobilização sociocultural em prol do protagonismo e da ampliação e di-
versificação das narrativas populares. Nessas experiências, constata-se 
que a cisão presumida entre as tecnologias e as questões socioculturais 
pode ser reduzida com a ampliação do debate público e a consolidação de 
projetos dedicados à configuração de novos imaginários pactuados pelo 
pertencimento a uma coletividade e orientados pelo sentido do mundo 
comum, tal como assinalado por Arendt (1995).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De onde vêm as histórias? Elas não estão escondidas como tesou-
ro na gruta de Aladim ou num baú que permaneceu no fundo do 
mar. Estão perto, ao alcance de sua mão... Abra os olhos e apure 
os ouvidos. É só prestar atenção. Ao pintor que, do alto da escada, 
com seu gorro de jornal, vai colorir as paredes da casa. Ao padeiro 
que hoje se inspirou e fez pães com forma de dragão e tartaruga 
(não passe indiferente pela vitrine). Você testemunha grandes e 
pequenos episódios que estão acontecendo a sua volta. Um dia 
será chamado a contar também. Então verá que o tecido das vi-
das mais comuns é atravessado por um fio dourado: esse fio é a 
história. (BOSI, 2003, p. 9-11).

10 Disponível em: <http://storytelling.concordia.ca/>.
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A sociedade contemporânea alcançada pelos projetos globais de de-
senvolvimento e mercado tem passado por intensas transformações, que 
apontam para a paulatina desterritorialização da cultura, consumida cada 
vez mais como um produto transfronteiriço prêt-à-porter. Constata-se, no 
entanto, que a clivagem sociocultural e a relativa universalização simbó-
lica provocada pela lógica centralizadora do mercado não ocorrem sem a 
resistência e a organização das culturas locais com o consequente floresci-
mento das identidades e culturas autóctones.

Nota-se, nesse contexto, que uma cultura crítica tem sido gerada com 
a ressignificação dos dispositivos contemporâneos, apesar das estéticas 
sincréticas, por vezes proporcionadas pela linguagem audiovisual e as tec-
nologias digitais.

A incorporação e circulação dos saberes e narrativas tradicionais nos 
ambientes acadêmicos, meios de comunicação de massa e mídias propa-
gáveis têm auxiliado na explicitação e tentativa de superação de um “con-
flito de indiferença” demarcado, sobretudo, pela injustiça ambiental e 
seus desdobramentos.

Apesar das polarizações acentuadas, acredita-se vivamente na potên-
cia das elaborações e negociações comunitárias associadas às experiên-
cias de narrar os processos de significação socioculturais do cidadão co-
mum como um antídoto à indiferença tecnocêntrica e à desterritorializa-
ção das identidades culturais em pleno século XXI.

Um mundo comum é possível. E nele, o tecido das histórias de vidas co-
muns pode revelar e recompor a pluralidade simbólica de nossa existência.
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Cultura, memória e protagonismo  
social em museologia

RITA DE CASSIA MAIA DA SILVA

INTRODUÇÃO

Antes de tudo, quero agradecer o convite para participação no XII En-
contro Nacional de Ensino e Pesquisa em Informação (Cinform), parabe-
nizando a organização desse espaço de diálogo no âmbito das ciências so-
ciais aplicadas e compartilhar a alegria de estar aqui, trocando experiên-
cias sobre o protagonismo social, sua relação com a memória e, principal-
mente, o papel do cientista e sua atuação em instituições que são espaços 
de produção, difusão e validação de valores, que são atrelados às hierar-
quias culturais e sociais.

Apresentarei uma introdução sobre a museologia e os processos muse-
alização como atividades de pensamento e construção de espaços de me-
mória e representação social. Portanto, diretamente relacionados a ques-
tões sobre a identidade cultural. Daí o potencial do museu para o exercí-
cio do protagonismo social. Trago como exemplo o trabalho que venho 
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desenvolvendo junto à Associação Cultural Carnavalesca Ilê Aiyê, na qual 
protagonizamos um processo de concepção de um museu digital.

E o trabalho chama atenção para a velocidade das transformações téc-
nicas nos instrumentos de comunicação e informação que estão modifi-
cando o modo de pensar e projetar as ações de aquisição, salvaguarda e 
comunicação de informações, tanto em museus quanto em bibliotecas, 
arquivos e centros de pesquisa e memória.

Entre as várias definições de museologia, optei por aquela que se con-
centra na forma de pensar e colocar em prática um conjunto de atividades 
especializadas, para as quais o sistema museal realiza a sua missão social. 
(BENES, 1981 apud BARAÇAL, 2008).

Essa definição aponta que não existe atividade aplicada em museus 
que não interfira ou mesmo objetive, em última instância, modificar a re-
alidade social.

MUSEOLOGIA: uma ciência social

Em grande parte da sua trajetória histórica, os museus elegeram como 
público preferencial os eruditos e os seus pesquisadores, enfatizando o 
cientificismo na sua interação com o público e no tratamento dos seus 
mais variados acervos.

O museu contemporâneo, pensado a partir da década de 1970, torna a 
relação mais aberta com o público, busca ampliar as formas de sua intera-
ção e interpretação do patrimônio. Seu perfil organizacional é planejado 
para o alcance do desenvolvimento social e humano do grupo ou território 
no qual está inserido: com ações de pesquisa, documentação, exposição, 
educação e experiências de lazer oferecidas de modo a informar e ampliar 
o horizonte de conhecimento dos seus usuários, capacitando-os para a au-
tonomia de suas ações sobre o mundo, de acordo com as suas necessida-
des e deliberações.

A educação nos museus concentra-se no desenvolvimento da habili-
dade para intervenção do seu público sobre a realidade, através de seu jul-
gamento e escolhas, de modo autônomo; sendo esta uma tarefa de pre-
servação cultural, na medida em que prepara para o protagonismo social 
– tema aqui debatido.

Em sociedades multiculturais, há exemplos de minorias que reconhe-
cem que têm sido mal representadas ou ignoradas nos museus e se tornam 
cada vez mais interessadas mudar esse panorama. Hoje, elas intervêm na 
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avaliação das exposições, exercendo julgamento público sobre as políticas 
de aquisição e as formas de classificação da sua herança cultural.

Desde a década de 1980, fala-se sobre a descolonização das sensibili-
dades dentro dos espaços museológicos. Esse fenômeno questiona a cen-
tralização das narrativas expositivas e os processos de classificação desen-
volvidos a partir de categorias de valor fundadas exclusivamente em ide-
ais cientificistas, masculinos, eurocêntricos e judaico-cristãos.

O marco dessa mudança foi a reação à exposição Primitivism in 20th 
Century Art, realizada no Museum of Modern Art de Nova York, com o ob-
jetivo de mostrar as relações entre a arte africana e os trabalhos de artistas 
como Picasso, Miró e Giacometti. Os organizadores sugeriam

[...] que havia ‘afinidades’ discerníveis universalmente entre as 
obras ‘primitivas’ e modernas e que foi usando a irracionalidade 
selvagem da arte africana que os artistas modernistas conseguiram 
reinventar a arte ocidental.
Críticos atacaram a exposição argumentando que a noção de afi-
nidade ignorava as funções e significados muito diferentes que as 
obras africanas possuíam em seu contexto original. (HEARTNEY, 
2002, p. 67, grifo nosso).

A repercussão desse evento contribuiu para mudar a perspectiva, em 
nível internacional, sobre o direito a autorrepresentação e minou, defini-
tivamente, as bases da epistemologia moderna que regia os museus. Hoje, 
os próprios profissionais de museus já estão conscientes da necessidade 
de desenvolver iniciativas nesse sentido. No entanto, esse fenômeno se 
reproduz com maior frequência em países com alto índice de desenvolvi-
mento social e nos ditos “grandes museus”, com grande visibilidade e que 
recebem visitação de um público massivo de turistas. Em todas as partes 
do mundo, a visita a esses museus é um diferencial indispensável na qua-
lidade da educação oferecida aos jovens. Do mesmo modo, essas visitas 
são uma opção de lazer para os adultos que pertencem (ou querem perten-
cer) a círculos restritos de poder social.

No caso dos países periféricos, com baixos índices de educação e in-
clusão social, o potencial inclusivo dos museus é simplesmente ignorado 
pelas minorias (ou maiorias) enquanto espaço de representação e valora-
ção. Nesses países, grupos sociais e culturais, comunidades e sujeitos de 
todas as camadas sociais privilegiam o aparecimento nos meios de comu-
nicação de massa como recurso eficaz para o empoderamento – uma con-
quista para alcance de suas reivindicações. Por ocupar um lugar periférico 
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no panorama de prioridades de gestão pública, o senso comum ignora o 
poder ou eficácia simbólica para o desenvolvimento e a transformação so-
cial dessas instituições de memória.

Do mesmo modo, a presença de museus e instituições de memória 
em uma sociedade ou lugar também reflete e intervém nas relações cen-
tro-periferia, assim como nas hierarquias de poder. O modo como essas 
instituições são geridas e mantidas atesta ou reforça a apatia diante do 
sistema de dominação vigente ou, ao contrário, pode mobilizar pessoas 
para uma revisão das suas posições sociais e das categorias hegemônicas 
na sociedade.

Reforçando esse aspecto, ressaltamos que

A museologia é uma disciplina científica [...], cujo objeto de estudo 
é uma atitude específica do Homem sobre a realidade, expressão 
dos sistemas mnemônicos, que se concretiza por diferentes formas 
museais ao longo da história. A museologia tem a natureza de uma 
ciência social, proveniente das disciplinas científicas documentais 
e mnemônicas, e ela contribui à compreensão do homem no seio 
da sociedade. (STRÁNSKÝ, 1980 apud DESVALLÉES; MAIRESSE, 
2013, p. 62).

Essa perspectiva fenomenológica coloca o museólogo como agen-
te no processo da construção e elaboração das representações sociais 
relativas à memória, identidade, como também nas transformações 
advindas desse processo. Para Alfred Schutz (1979, p. 118), essas repre-
sentações “[...] ao nível do senso comum [...] emergem, na experiência 
cotidiana do mundo, como pressupostos, sem qualquer formulação de 
julgamentos ou proposições claras, com sujeitos e predicados lógicos”.  
É fato que, através do conjunto de categorias que interiorizamos duran-
te a vida, direcionamos nosso comportamento, apreendemos e constru-
ímos a nossa realidade social.

Essas categorias preveem um processo de classificação e hierarquiza-
ção de elementos que constituem a realidade objetivada, sejam elementos 
materiais ou imateriais. Diante desse quadro, vemos a importância do tra-
balho do museólogo ao constituir, oferecer e dar acesso (em todos os sen-
tidos) ao seu público-usuário um espaço específico para a experiência da 
construção de conhecimento, de reforço ou questionamento da estrutura 
de valores sociais vigentes relativos tanto ao passado (memória) quanto 
aos setores qualificados para instituição de significados (ciência).
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FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO DO FATO MUSEOLÓGICO

                Fonte: produzida pela autora.

Na lida com o patrimônio e nos processos técnicos que ocorrem nos 
museus, fica evidente que não existe nenhuma memória que não tenha 
sido evocada por alguém ou por um grupo de pessoas que foram designa-
das para essa função.

Apesar da clareza desse fato, ainda persistem casos de fratura entre o 
pensamento contemporâneo sobre os museus e os processos técnicos nele 
realizados, tanto no senso comum quanto em grande parte da literatura 
das áreas afins. De um lado, haveria uma museologia, a ciência dos mu-
seus, e do outro, uma museografia ou museologia aplicada, descrita como 
um conjunto de técnicas para a administração do museu, conservação, 
ação cultural, segurança e exposição que podem ser desenvolvidas pesso-
as de modo independente da compreensão ou propósito da museologia e 
do sentido institucional dos museus.

Para Pierre Jeudy (1990, p. 1), a Museologia “[...] viria em socorro ante o 
desmoronamento das crenças nos grandes valores da humanidade, seria a 
reserva de transmissão dos conhecimentos e das práticas, constituindo-se 
um verdadeiro teatro das memórias.” Nessa declaração, ele alinha o tra-
balho e investigação museológica com a manutenção de ideais humanitá-
rios, reconduzindo esse fazer científico para o que justifica a persistência 
do seu papel no mundo contemporâneo.

É nessa perspectiva que apresentamos o conceito de musealização 
através do olhar dos arqueólogos Shanks e Tilley. Para eles,
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Os artefatos são organizados e apresentados, de modo a fazer um 
sentido particular na observação pelo visitante. Os artefatos são 
dispostos em um sistema estético (um sistema de demonstração 
e visualização) para criar significados. Nós precisamos considerar 
isso uma exposição, um sistema estético.1 (SHANKS; TILLEY, 1987, 
p. 68, tradução nossa).

Assim, esses autores defendem que a musealização seja compreendi-
da como uma prática de desconstrução/construção de sentidos e significa-
dos que é permeada por relações de poder.

Os processos de musealização não podem ser confundidos com uma 
cadeia de atividades técnicas. Eles fazem uso de recursos técnicos para a 
valoração cultural (museologia aplicada). A musealização produz a mu-
sealidade, entendida como o valor atribuído ao objeto inserido neste sis-
tema-museu, alçando-o ao status de documento ou referência para uma 
dada realidade social.

Uma vez dentro do museu, este objeto (ou fato representado) é uma 
fonte de estudo e recurso para construção de narrativas expositivas, nas 
quais o objeto é incorporado a uma nova poética, independente da sua 
origem. É fato que

A musealização começa com uma etapa de separação (Malraux, 
1951) ou de suspensão (Déotte, 1986): os objetos ou as coisas (ob-
jetos autênticos) são separados de seu contexto de origem para se-
rem estudados como documentos representativos da realidade que 
eles constituíam. Um objeto de museu não é mais um objeto desti-
nado a ser utilizado ou trocado, mas transmite um testemunho au-
têntico sobre a realidade. (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2010, p. 57).

A experiência de concepção e manutenção dos processos de museali-
zação voltados a incrementar a visitação aos museus está atrelada (no sen-
tido de contenção) às necessidades impostas pelos centros de emanação 
de poder e suas agências de reprodução (Estado, escola, família, estado, 
grande mídia, vizinhança etc.). De um lado, temos a construção de um te-
atro das memórias; do outro, o público imbuído do conteúdo e categorias 
de valoração advindas dos meios de reprodução social vigentes.

1 “The artifacts are assembled and presented, ordered to make a particular sense to the viewing 
visitor. Artifacts are mobilized in an aesthetic system (a system of presentation and viewing) to 
create meanings. We shall be considering this statement, this aesthetic system”.
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Podemos considerar qualquer objeto como portador de memória e de-
tentor de valor histórico. Eles são os testemunhos da produção humana. 
No entanto, a minha argumentação aponta que a principal preocupação 
nos processos de musealização é exercer uma transformação sobre a for-
ma como os objetos são apreendidos.

Para o público de museus, o valor histórico do bem cultural é perce-
bido de modo atrelado ao contexto de sua apresentação. Essa percepção 
é alimentada pela vivência e julgamento social partilhado do visitante, 
que já traz consigo, em seu horizonte cognitivo, as categorias para a valo-
ração que irá aplicar no museu.

O simples deslocamento dos objetos para um centro de referência 
como o museu, uma biblioteca ou arquivo já lhe confere um valor, mas a 
aplicação pelo visitante de categorias de classificação a esses objetos, tais 
como: grande, pequeno, bonito, feio, raro, comum etc., é direcionada pela 
qualidade e possibilidades de recursos oferecidas nos processos de muse-
alização (ver Figuras 2 e 3), que são sempre realizados de acordo com as 
condições de trabalho oferecidas aos profissionais da memória.

FIGURA 2 – RECURSO EXPOSITIVO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, PARIS

              Fonte: produzida pela autora.
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FIGURA 3 – RECURSO EXPOSITIVO DO MUSEU DE ZOOLOGIA DA  
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS (FTC), NA BAHIA

     Fonte: produzida pela autora.

Esse fato provoca um impacto imediato sobre a apreensão subjetiva do 
visitante e na comparação desenvolvida entre objetos enquanto herança 
identitária e científica de sujeitos, instituições e países. Essas experiências 
situam o visitante diante da sua realidade, transformando ou reforçando 
essas categorias. Desse modo, toda ação de patrimonialização-musealiza-
ção deve ser considerada a partir dos efeitos da sua forma sobre o público 
que quer representar. Essa forma é, também, uma referência identitária, 
um atributo de poder ou exclusão.

No museu, os valores atrelados aos objetos são relativos e são submeti-
dos continuamente a processos de identificação, comparação e averigua-
ção pelos visitantes. Os processos de musealização conduzem à assimi-
lação de conhecimentos através da experiência, decisões, pensamento e 
ação. O visitante ou usuário do museu é quem assimila e produz o conhe-
cimento como o resultado da experiência proposta no cenário musealiza-
do. E esse é um dos aspectos a ser considerado com seriedade e firmeza na 
criação e planejamento de museus.
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O protagonismo social almejado para o museu contemporâneo é a 
partilha na qual se perde a leitura original (ou apropriada) da imagem-
-memória, oferecendo maior liberdade para intervir nos processos de sig-
nificação e sua continua reapropriação. Essa experiência é necessária ao 
empoderamento. Pensar a musealização e as informações relevantes se-
lecionadas no museu como pressupostos partilhados com o público é um 
rompimento definitivo e irrevogável com o principio custodial ou curato-
rial das coleções desenvolvido de forma unilateral.

Os encontros de profissionais que anunciaram essas mudanças no 
campo da museologia criaram documentos que compartilham a neces-
sidade de o museu ser um espaço de exercício para o protagonismo e 
desenvolvimento social e orientam essa mudança de paradigma. São 
eles: Mesa-redonda de Santiago do Chile – promovida pelo Conselho In-
ternacional de Museus (Icom) em 1972; I Atelier Internacional Ecomu-
seus promovido pelo grupo da Nova Museologia no Quebec - Canadá em 
1984; A Declaração de Oaxtepec, no México, em 1984; e a Declaração de 
Caracas em 1992.

Já apontei o vínculo da instituição museológica com questões relati-
vas a territorialização e identidade cultural. O objeto musealizado (mate-
rial ou imaterial) é um marco para um território cultural. Segundo Milton 
Santos (2006, p. 38-39), os territórios são “locais normativos”.

A configuração territorial não é o espaço, já que sua realidade vem 
de sua materialidade, enquanto o espaço reúne a materialidade e a 
vida que a anima. A configuração territorial, ou configuração geo-
gráfica, tem, pois, uma existência material própria, mas sua exis-
tência social, isto é, sua existência real, somente lhe é dada pelo 
fato das relações sociais. 

Pode-se identificar o museu como uma espécie de território, um “local 
normativo”, na medida em que se torna um espaço animado pela presen-
ça e ação de seus usuários; e isso implica questões identitárias, pois vimos 
que sempre haverá um diálogo com a alteridade, estabelecendo fronteiras 
e intercâmbios entre os grupos sociais e culturais.

Enquanto instituição de memória, o museu evoca tanto o passado, en-
quanto herança, quanto o futuro que se quer construir. A memória, subs-
trato de qualquer identidade, é o que direciona as ações sobre o mundo. 
Ela é resultado deste processo de evocação da ancestralidade e de valores 
humanitários que impulsionam a vida social.
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MUSEU DIGITAL DO ILÊ AIYÊ: uma experiência voltada  
ao protagonismo social

A experiência de protagonismo social que venho vivenciando está 
no reconhecimento do potencial de ressignificação, ou “musealização 
intuitiva”,2 que o bloco afro Ilê Aiyê desenvolve para a valorização da an-
cestralidade, imagem e identidade negra.

Para criar um museu digital com os membros e o público do Ilê Aiyê, 
são analisados os avanços que as Tecnologias da Informação e Comunica-
ção (TIC) oferecem ao campo da museologia, mais especificamente àqueles 
ocorridas após o advento da web 2.0,3 das redes sociais e da explosão do uso 
dos smartphones como principais dispositivos de acesso à internet.

Pude observar que a comunidade em torno do bloco Ilê Aiyê consi-
dera o aspecto material e imaterial da monumentalidade como um fator 
de demonstração de poder, aquilo denominado por Pierre Bourdieu (1989) 
como poder simbólico. Este respeito aos monumentos, ao patrimônio e 
o cuidado às instituições de memória é uma manifestação do reconheci-
mento de que eles são atributos que demarcam e tornam reconhecíveis a 
identidade um grupo, sua história e o seu território.

A monumentalidade é uma expressão e um recurso para o empodera-
mento. No Ilê Aiyê, ela é protagonizada pela sua comunidade, que canta 
em uníssono: “Adoro Ilê. Tenho orgulho Ilê. É o mais pleno e invulgar res-
peito. Na sua trajetória tornou-se um monumento irreverente dessa nossa 
história”.4 (BRITO; ÁRAS; MENEZES, 1999, grifo nosso)

Para Serge Moscovici (1978), são utilizados dois meios para tornar o 
“desconhecido” em “conhecido”: a objetivação e a ancoragem. A ancora-
gem é entendida como uma forma de classificar ou dar nome a “alguma 
coisa”, e “objetivar” é entendido como o processo de transformação de algo 
abstrato em algo mais concreto ou, ainda, como a transformação de algo 
que está na mente em algo do mundo real. A objetivação visa transformar 

2 A palavra “intuitiva” é aqui aplicada porque, como vimos, a musealização é definida como um 
processo científico.

3 A web 2.0, termo explicado por O’Reilly (2009), pode ser rapidamente definida como o conjunto 
de avanços tecnológicos e plataformas que permitem ao usuário intervir no conteúdo das pá-
ginas e interagir com outros usuários, iniciando com os blogs e dando origem ao fenômeno de 
explosão das redes sociais. Agora, estendido e mais disseminado nos dispositivos como tablets 
e smarthphones.

4 Versos da música “Ilê pra Somar”, composta por Valmir Brito, Lavis Menezes, Armando Áras.
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algo que está no nível abstrato, desconhecido para outro, mais acessível, 
tornando-o mais concreto e objetivo.

O trabalho de valorização da identidade e atributos negros, desenvol-
vido pelo Ilê Aiyê através da sua produção artística e suas festas, conse-
guiu objetivar (tornar acessível, compreensível, visível) beleza do corpo e 
cultura negra. Tradicionalmente “invisível”, a beleza e a riqueza associa-
das à ancestralidade africana foram sendo visibilizadas na mentalidade 
comum da população local e nacional a partir da década de 1970. A cria-
ção do bloco, em 1979, faz parte de uma história de luta contra o racismo, 
e o Ilê Aiyê pode ser reconhecido como um “monumento” dessa trajetória.

Clifford Geertz (2008) demostra a importância dos monumentos como 
testemunhos de poder instituído; são reproduzidos para sua manutenção 
e “naturalizando” os territórios. Por suas ações artísticas atreladas a uma 
trajetória de luta política e ação social, o Ilê Aiyê tornou-se referência e 
monumento da identidade cultural afro-baiana, um espaço para a experi-
ência e objetivação de ideias e valores negros.

Apresentei essas questões para chamar atenção para a importância dos 
museus como espaços de protagonização social. Hoje, são os próprios mu-
seus que se tornam, cada vez mais, monumentos: demarcam territórios, de-
mostram poder político e econômico e são atributos de desenvolvimento 
social quando são ocupados ou revertidos para o exercício da cidadania.

O investimento na monumentalidade é diretamente proporcional à 
necessidade de expressão e projeção da identidade de uma comunidade 
no seu entorno e está relacionado a ameaças e embates com a alteridade.

FIGURA 4 – VISTA DO MUSEU GUGENHEIM DA CIDADE DE BILBAO, 
 INAUGURADO EM 1997

        Fonte: produzida pela autora.
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Como exemplo clássico, o Museu Gugenheim de Bilbao, na região do País 
Basco, norte da Espanha, passou a ser uma referência identitária para a cida-
de. Mesmo com o ostensivo gasto para a sua implantação, construção e ma-
nutenção em uma região em decadência econômica, o museu tem perma-
necido como um atrativo turístico e espaço de lazer para os cidadãos; trouxe 
orgulho e um reconhecimento internacional à existência dessa cidade.

Em outras proporções e ao revés momentâneo de qualquer apoio ofi-
cial, o museu digital do Ilê Aiyê tem oferecido, à minha trajetória enquan-
to pesquisadora, a oportunidade de experimentar e conviver com o perfil 
de instituição que exerce o protagonismo social e, mais que isso, acolhi-
mento, solidariedade e partilha.

É também instigante explorar o novo e mutante campo dos museus di-
gitais, aprender como desenvolver processos de musealização com com-
petência tecnológica; se despir da lógica de criação, processos e procedi-
mentos dos museus reais ou presenciais, para a construção de uma lógica 
informacional como um espaço de memória que é característico do design 
para rede de relações sociais, projetando um ciberterritório que será ocu-
pado por um grupo cultural.

O design de sistemas de informação e espaços (digitais ou reais), su-
portes de memória, projeta as ações, também subjetividades humanas. 
Organizar a memória é projetar futuro. Organizar informações é projetar 
uma sociedade. Vimos que existe uma relação estreita entre o organizar, 
hierarquizar e produzir informações para serem salvaguardadas em espa-
ços de memória, com as condições oferecidas pelos dos processos sociais 
e históricos que acaba por lhes dar forma. Assim, a concepção de museus 
e seus sistemas de informação e documentação não são abstrações cria-
tivas, mas o resultado concreto de um embate entre o desejo e o contexto 
socioeconômico.

O nosso diálogo já foi iniciado. Com a deliberação dos membros da di-
retoria do bloco, foi estabelecida uma mudança nas expectativas quanto 
ao formato institucional do projeto, ampliando-o, pela preocupação em 
preservar o acervo material, em risco e disperso. Além das ações de pre-
servação e construção da plataforma, museu, objetos e imagens materiais 
também serão tratados nesse projeto. Apesar de o mundo contemporâneo 
ser caracterizado pela desterritorialização, desmaterialização, pluralida-
de e excesso de informação e sentidos, vigência do hedonismo e apelo à 
sensibilidade através do espetáculo, percebemos que ainda é fundamen-
tal uma certa imanência encontrada nas coisas, oferecidas pelos espaços 
e bens materiais.
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É impossível dissociar evolução tecnológica, processos de musealiza-
ção e as estratégias para proporcionar o protagonismo social para o desen-
volvimento social local. Essa tríade impõe uma pesquisa de caráter trans-
disciplinar, na qual o saber ouvir e dialogar com outros campos de conhe-
cimento é fundamental para encontrar soluções ao problema propostos.

Outro fator a ser considerado perene na contemporaneidade é a ra-
pidez com que as TIC se reproduzem e se transformam, gerando com-
portamentos e condutas inusitadas na relação entre o pesquisador e o 
seu objeto. Nesse quadro, lidamos com a obsolescência das nossas téc-
nicas, ao passo que lidamos com as múltiplas facetas da realidade es-
tudada, vivendo diversos papéis simultâneos. Nesse contexto, é preciso 
cautela no andamento da investigação, pois a polifonia de eventos tanto 
pode agregar, quanto dissipar ações de mobilização para a preservação 
da memória.

Nesse panorama, os métodos científicos tradicionais são forçados a 
avançar pela necessidade de estabelecer uma transversalidade entre o pla-
nejamento e a serendipidade advinda dos objetos que emergem quando 
sistemas sociais se atrelam às inovações tecnológicas. Ben Shneiderman 
(2008, p. 1350, tradução nossa) chama atenção para o complexo de ques-
tões e a importância das ações colaborativas no campo daquilo que deno-
mina “Ciência 2.0”, que “Avançando exigirá uma mudança de prioridades 
para promover o pensamento integrador que combine conhecimentos em 
ciência da computação com a sensibilidade das ciências sociais”.5

Um exemplo dessa experiência foi o convite recebido para que eu par-
ticipasse do grupo #LoucosPeloIlêAiyê no WhatsApp, no momento em 
era iniciada a aplicação dos questionários via internet com chamadas na 
página do Facebook. Esse grupo é composto por cerca de 60 pessoas que 
não pertencem ao núcleo administrativo da associação, mas que compar-
tilham uma vivência comunitária em torno do bloco, com uma média de 
1.500 mensagens diárias. Seus componentes são associados, ex-alunos, 
fãs e admiradores espalhados pelo mundo, que se dispuseram a participar 
e auxiliar na criação do museu digital (Figura 5).

5 “Advancing Science 2.0 will require a shift in priorities to promote integrative thinking that 
combines computer science know-how with social science sensitivity”.
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FIGURA 5 – PRINTSCREEN DE BATE-PAPO NO WHATSAPP  
COM O GRUPO #LOUCOSPELOILÊAIYÊ

            Fonte: produzida pela autora.

Compartilhar e mesclar tipos de conhecimento, deixar-se levar pelo 
objeto estudado e reeditar o caminho metodológico é uma situação quase 
inexorável no cenário atual das ciências sociais aplicadas. Além disso, sur-
gem outras categorias e noções para articularmos nosso pensamento: não 
falamos mais em público ou coleções, mas em compartilhamento entre 
usuários (usuários-protagonistas) que podem até ser alinhados na defini-
ção de prosumers, um conceito criado e descrito por Alvin Toffler em seu 
livro A terceira onda, lançado na década de 1980.

Prosumers são consumidores engajados no processo de co-produ-
ção de produtos, significados e identidades. São consumidores pro-
ativos e dinâmicos em compartilhar seus pontos de vista. Eles es-
tão na vanguarda em relação à adoção de tecnologias, mas sabem 
identificar valor nos produtos escolhidos. (FONSECA, 2008).

Como princípios norteadores para o nosso projeto, abandonamos a 
durabilidade dos sistemas pré-concebidos em prol da adaptabilidade dos 
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processos de criação. Sabemos, com tranquilidade, que não temos espec-
tadores ou colaboradores, mas uma comunidade em processo de trans-
formação para a qual estamos criando um canal aberto de comunicação. 
Nesse processo e suas consequências, percebemos que as hierarquias não 
são situações estanques de poder, mas algo plástico, modelável e plural, 
em consequência do aspecto relacional e situacional que as identidades 
possuem. (BARTH, 1998)

Talvez isso não possa ser interpretado como um grande avanço da 
museologia (já existem até “museus-cortejo”),6 mas chegamos a alguns re-
sultados que me situam melhor como um cientista diante do seu objeto.  
O curto-circuito entre cientista social e o protagonismo da comunidade na 
qual se insere é atenuado ou negociado pelo fato de que comunidades se 
caracterizam por “[...] relações entre indivíduos que são marcadas por um 
alto grau de intimidade pessoal, de coesão social ou compromisso moral, 
e de continuidade no tempo.” (NISBET, 1982, p. 13).

O papel social do cientista ou tipo de vínculo comunitário que esta-
mos desenvolvendo com o usuário-protagonista podem ser delimitados 
(ou não) pelo cronograma da pesquisa ou alcance de um objetivo a atingir. 
No entanto, permanecem implícitos os laços éticos relativos ao compro-
misso e fidelidade ao objeto de estudo e que colocam o cientista como par-
tícipe da comunidade-alvo da sua própria investigação.

O mundo líquido (BAUMAN, 2013), no qual as relações são plásticas e mo-
delam-se initerruptamente, pode ser o sintoma ou fundamento para o nasci-
mento de um mundo transversal, no qual diversos discursos se mesclam, tor-
nando-se um mundo de novas formas de materialização e desmaterialização.

O trabalho de desenvolvimento social exercido pelos museus, aplica-
do à criação de um museu digital, quer estreitar a relação espaço-temporal 
da comunidade com a sua herança social, fortalecendo os seus ideais e a 
empoderando através de uma rede social. Trata-se de um trabalho de ca-
pacitação de grupos e indivíduos para interagir em rede, de modo a “[...] 
gerar, incrementar, aperfeiçoar, melhorar e compartilhar as habilidades 
para conduzir, dirigir e ‘pilotar’ relações sociais, num exercício de auto-
gestão coletiva, horizontal e participativa”. (GONZALEZ, 2008, p. 127). 
Com isso, amplia-se o território de poder de um grupo, comunidade ou 

6 Uma experiência coletiva, uma forma efêmera de museu da qual se pode dizer que os visitantes são 
acervo, usuários e curadores e todos protagonizam e se reúnem em torno de uma ideia ou valor.
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indivíduo e sua capacidade de autorrepresentação e autodeterminação de 
acordo com seus projetos e interesses em comunidade.

Dois aspectos são importantes a serem considerados na concepção de 
museu e processos de musealização:

a) avaliação do impacto das técnicas aplicadas em termos do alcance 
de seus objetivos;

b) a viabilização da sustentabilidade.

Se não observados, esses aspectos poderiam drenar esforço e energia 
que, acumulados por essa comunidade, poderiam ser direcionados para 
outros fins. Um dos objetivos deste projeto é buscar o equilíbrio entre as 
necessidades de manutenção da plataforma e os seus benefícios por ela 
proporcionados.

Os dispositivos sociotécnicos das TIC produzem inclusão e exclusão. 
Isso evoca o impacto nas sensibilidades em relação aos domínios e contro-
le sobre avanços tecnológicos e os seus usos. A solução está na gestão das 
relações entre os usuários como um dos elementos-chave nas experiên-
cias de protagonismo social.

A avaliação de público é essencial para averiguar as possibilidades de 
acesso aos recursos da plataforma, além de apontar soluções mais adequa-
das para o seu sucesso. Os dados obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel 
Celular para Uso Pessoal 2013, divulgada pelo IBGE (2013), apontam que o 
percentual de pessoas que utilizam a internet cai vertiginosamente na me-
dida em que avançam em faixa etária. Com isso, identificamos o fato im-
portante de que 43% dos entrevistados acima dos 40 anos afirmaram não 
usar a internet por falta de interesse; outros 41% justificaram o fato por não 
possuírem computador, entre outras respostas que também demostram 
uma situação de exclusão digital vivida por pessoas nessa faixa etária.

Esse estudo corresponde à realidade observada no âmbito da comu-
nidade o Ilê Aiyê, sendo justamente esta faixa etária a que mais detém 
memória e acervo sobre a instituição a serem compartilhados. Esse dado 
também apontou para uma demanda por ação de inclusão digital, que 
será protagonizada pelos diretores do bloco e direcionadas a grupos de 
terceira idade.

Por outro lado, avançamos bastante nos processos de informação so-
bre as vantagens da ocupação e desenvolvimento de ações no ciberespa-
ço pelo Ilê Aiyê. Chamamos atenção para o fato de que os mais de 61 mil 

informacao-e-protagonismo-social-BOOK.indb   124 08/09/17   10:29



125

cultura, memória e protagonismo social em museologia

seguidores de sua página do Facebook (Figura 6) são um capital humano 
significativo para a mobilização social.

FIGURA 6 – PRINTSCREEN DA PÁGINA “ILÊ AIYÊ – OFICIAL” DO FACEBOOK

      Fonte: Facebook (https://www.facebook.com/ileaiye/).

O museu digital foi definido como uma organização cuja missão é a 
de “manter viva a memória da ancestralidade africana e atuar no combate 
ao racismo”. Com isso, já encontramos algumas indicações para o deline-
amento de ações e ferramentas das plataformas. Nesse caso, é fato que o 
cientista não está mais no centro que emana e direciona os significados e 
representações. O fato é que não há mais centro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar a musealização a partir dessas diretivas é um rompimento 
epistemológico com o principio de coleção, apropriação, documentação e 
do controle das narrativas.

Nesse projeto, tenho aprendido muito, além do rico e prazeroso conví-
vio com os integrantes e fãs do Ilê Aiyê. Estudar e desenvolver novas téc-
nicas para processos de musealização em espaços digitais não nos desvia 
do objetivo do nosso trabalho no campo das ciências sociais aplicadas, que 
se concentra na educação do olhar para reconhecer, desvendar e ressigni-
ficar as nossas representações.
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O maior aprendizado, contudo, está na visão de que a complexidade 
da nossa atividade científica quer oferecer a simplicidade de caminhos 
que conduzam ações e aproximem as pessoas e seus objetivos comuns. 
Apontamos soluções, oferecemos e desenvolvemos instrumentos que aju-
dam a transformar ideias em realidade. Criamos, projetamos e participa-
mos de experiências que tecem redes comunitárias para a expressão, com-
preensão e atuação sobre a realidade de modo criativo, produtivo e cida-
dão. Somos partícipes na manutenção de espaços de identidade e memó-
ria que difundem valores e significados da cultura humana sobre a Terra. 
Unimos as pessoas à informação, impulsionando o prazer de criar novos 
conhecimentos.

Estas palavras finais homenageiam o XII Cinform e sua organização, 
manifestando o forte desejo de vivenciar outros momentos para partilha 
dos nossos saberes. Quero agradecer e parabenizar, mais uma vez, a or-
ganização e os colaboradores desse evento, principalmente pelo ambien-
te acolhedor e fraterno, um estilo de protagonismo acadêmico e científi-
co que integra razão e emoção na construção do conhecimento. Espaços 
como esse contribuem significativamente para fortalecer o círculo virtuo-
so entre a museologia, biblioteconomia, arquivologia e todos aqueles que 
se alinham ou se relacionam transversalmente com os estudos das ciên-
cias da informação.
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Protagonismo como categoria analítica  
em estudos de usuários da informação

CARLOS ALBERTO ÁVILA ARAÚJO

INTRODUÇÃO 

O campo de estudos sobre os usuários da informação é uma área 
pesquisa com quase um século de existência. Seu marco inicial são os 
estudos de uso de bibliotecas por comunidades de usuários realizados 
na Escola de Chicago na década de 1930. (FIGUEIREDO, 1994). Desde 
então, constituiu-se uma grande tradição de estudos a chamada abor-
dagem tradicional ou abordagem positivista, ou ainda “estudos de uso”.  
O campo passou por uma grande renovação conceitual na década de 
1980, com a chamada abordagem alternativa, também conhecida como 
abordagem cognitiva ou estudos de “comportamento informacional”. 
(DERVIN; NILAN, 1986). De forma paralela, desenvolveu-se também 
um campo de estudos numa perspectiva crítica, embora tal campo não 
tenha realizado diálogos expressivos com o restante dos estudos nem 
seja usualmente reconhecido como pertencente ao campo. (ARAÚJO, 
2007). Mais recentemente, vem se desenhando uma nova abordagem 
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de estudos, denominada “social”, ainda em processo de consolidação. 
(CUNHA; AMARAL; DANTAS, 2015).

Em cada uma dessas perspectivas de estudo, o usuário é compreen-
dido de maneira diferente – cada uma delas ressalta ou analisa aspectos 
distintos que o caracterizam de maneira mais ou menos incisiva como um 
sujeito diante da informação. O objetivo deste texto é analisar justamen-
te essas distintas formas, tendo como eixo de tensionamento a noção de 
“protagonismo social”, tema do XII Encontro Nacional de Ensino e Pes-
quisa em Ciência da Informação (Cinform), que acontece na Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Por “protagonismo social”, entende-se a ação de 
apropriação, o caráter ativo dos sujeitos que não apenas acessam os con-
teúdos informacionais, mas os interpretam, os questionam, os reconstro-
em dinamicamente no decurso de suas demais atividades. Na conferência 
de abertura do evento, o Professor Edmir Perrotti, da Universidade de São 
Paulo (USP), lembrou ainda que o protagonista é aquele que “[...] assume a 
luta como atitude diante da vida.”

OS PRIMEIROS ESTUDOS: a abordagem positivista

Os primórdios dos estudos de usuários podem ser identificados entre 
alguns estudos sobre frequência de uso de revistas, em diferentes disci-
plinas, realizados por, entre outros, Gross e Gross no ano de 1927, por Al-
len em 1929 e por Hooker em 1935. Mas o início “oficial” desse campo é 
normalmente associado aos estudos sobre uso de bibliotecas, realizados 
no âmbito da Universidade de Chicago, nos anos 1930. Rapidamente, es-
ses estudos passaram a ser utilizados como instrumentos de diagnóstico 
em instituições de informação, como elementos de feedback para o sis-
tema, por meio da determinação de taxas de uso de materiais (elemento 
orientador de políticas de desenvolvimento de coleções, determinando 
necessidades de aquisição e descarte). Outro marco significativo se deu 
na Royal Society Scientific Information Conference, em 1948, quando 
Bernal apresentou um estudo sobre como cientistas buscam e obtém in-
formações (o que liam, os motivos da leitura, o uso) e Urquhart apresen-
tou outro sobre distribuição e uso da informação científica e tecnológica. 
Inaugurou-se aí um novo campo voltado para o estudo de usuários no 
ambiente de ciência e tecnologia.

Embora diferentes em alguns de seus objetivos e na empiria, as duas 
tradições compartilham de um mesmo modelo teórico em torno da ideia 
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de “uso” da informação, isto é, do acesso físico a itens e serviços informa-
cionais, da caraterização desse uso (por frequência, por partes ou setores, 
por urgência, por grau de satisfação) e de sua decomposição por aspectos 
sociodemográficos dos usuários (por atributos “objetivos”, tais como sexo, 
idade, profissão, renda, escolaridade, entre outros). A base conceitual se 
situa entre as noções de demanda, desejo, necessidade, uso e requisito, 
de um lado, e de fontes, serviços, sistemas e unidades de informação, de 
outro. (LINE, 1974). Reunindo todas essas questões, e subjacente a elas, 
encontra-se a inspiração fundamental dessa abordagem: o positivismo.

O modelo positivista consiste na aplicação dos mesmos métodos das 
ciências naturais (exatas e biológicas) aos fenômenos humanos e sociais. 
Sua origem como método específico de estudo da realidade humana se 
liga a Comte, criador do termo e fundador de uma disciplina denomina-
da por ele “Física social”, que “[...] aceitava plenamente os pontos de vista 
mecanicista e reducionista da física newtoniana como modelos capazes 
de promover a descrição correta da realidade social, por isso os adotou 
como fundamentos para suas teorias”. (FERREIRA, 2006, p. 36). Algumas 
de suas implicações para os estudos de usuários são:

a) uma preocupação em estabelecer leis do comportamento do usu-
ário da informação, como, por exemplo, o “princípio do menor 
esforço” (FIGUEIREDO, 1994, p. 14); o objetivo dessas leis é es-
tabelecer padrões de comportamentos invariáveis, isto é, válidos 
para diferentes contextos, em diferentes locais e épocas;

b) a necessidade de “medir” o comportamento dos usuários. A maior 
parte dos estudos realizados na abordagem tradicional de estu-
dos de usuários utiliza como técnica de coleta de dados o questio-
nário, normalmente composto por perguntas com o objetivo de 
quantificar hábitos de comportamento de busca e uso da informa-
ção e verificar frequências de acesso e graus de satisfação. Assim, 
quase todo estudo de usuário apresenta uma série de tabelas em 
que são analisados quantitativamente os resultados encontrados.

Além de ter uma natureza positivista, esses estudos são, também, 
marcadamente influenciados pela abordagem funcionalista oriunda 
das ciências sociais e humanas. O funcionalismo é, na verdade, a pri-
meira corrente teórica positivista no âmbito das ciências humanas e so-
ciais (DEMO, 1989) e tem em Durkheim, ainda no século XIX, seu primei-
ro representante. Durkheim preocupava-se com o estatuto científico da 
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sociologia e, portanto, propunha que ela deveria, assim como as ciências 
já existentes na época (as ciências naturais), investigar “[...] possíveis re-
lações de causa e efeito e regularidades com vistas à descoberta de leis e 
mesmo de ‘regras de ação para o futuro’, observando fenômenos rigoro-
samente definidos.” (QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 1996, p. 25). 
Duas questões sobressaem, então. A primeira diz respeito à estratégia de 
Durkheim para atingir a cientificidade, a partir da definição de “fato so-
cial”. Para Durkheim, a nascente sociologia deveria limpar-se de pré-no-
ções, julgamentos imprecisos, garantindo a neutralidade frente aos fa-
tos sociais. Para o autor, os fatos sociais seriam caracterizados por serem 
exteriores aos sujeitos, isto é, existirem independente de suas manifes-
tações individuais. (QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 1996, p. 25). 
Os estudos de usuários constituem formas de análise extremamente pa-
recidas com essa proposta. A quase maioria dos estudos realizados desde 
a década de 1940 consiste na compilação de estatísticas de empréstimos, 
de uso de determinadas fontes de informação, de tipologia de tarefas e 
necessidades, entre outros. À maneira de Durkheim, os estudos de usu-
ários excluíram, como objeto relevante de estudo, o próprio ser humano 
(suas subjetividades, seus interesses, suas contradições) em prol da prio-
rização dos “fatos sociais” ou, no caso, das “leis de uso da informação”.

E surge, então, a segunda questão relevante. Os estudos de usuários 
que se desenvolveram na esteira da preocupação com o desenvolvimen-
to de coleções, do conhecimento das fontes de informação ou do planeja-
mento de serviços e sistemas de informação estiveram sempre colados a 
uma aplicação imediata, ao provimento de dados (como um diagnóstico) 
para intervenções que promovessem melhoria nos serviços oferecidos.

Tal concepção está presente na própria definição desses estudos: “[...] 
são investigações que se fazem [...] para saber se as necessidades de infor-
mação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de um centro de infor-
mação estão sendo atendidas de maneira adequada [...]” e que, portanto, 
são “[...] estudos necessários também para ajudar a biblioteca na previsão 
da demanda ou da mudança da demanda de seus produtos ou serviços, 
permitindo que sejam alocados os recursos necessários na época adequa-
da.” (FIGUEIREDO, 1994, p. 7).

Esse caráter de utilidade, de uma utilidade imediata, de aplicação 
prática, é a marca principal dos estudos de usuários da abordagem tra-
dicional. Vinculado a esse interesse, está um outro, também de nature-
za funcionalista, voltado para o entendimento da “[...] chave explicativa 
dos códigos de funcionamento da sociedade [...] transformando-se, dessa 
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maneira, em um tipo de técnica de controle social voltada para a manuten-
ção da ordem estabelecida.” (FERREIRA, 2006, p. 48).

Assim também se deu com os estudos de usuários, e não foi por acaso 
que, rapidamente, surgiu a temática do treinamento de usuários, expres-
sa em visões como, por exemplo, as metodologias para a promoção do uso 
da informação (FIGUEIREDO, 1990) e de educação de usuários, com o de-
senvolvimento de diversos programas de orientação e instrução. (DIAS; 
PIRES, 2004, p. 38) Realizam-se estudos de usuários para descobrir os pa-
drões de comportamento informacional (fatores que dificultam o uso da 
informação, demoras toleráveis etc.), de forma a também levantar possí-
veis ações que possam incidir sobre os próprios usuários para que tenham 
o comportamento mais adequado do ponto de vista do sistema.

O usuário, nessa perspectiva, é quase que completamente destituído 
da condição de “sujeito” e até mesmo de humano. Assemelha-se quase a 
um “processador de dados”. Isso porque a demanda é entendida como a 
ausência de um dado específico (quase um “buraco” num quebra-cabeças) 
e a sua satisfação como a entrega de um item documental a preencher esse 
“buraco”. Não há qualquer discussão sobre sentido, significado, apropria-
ção. Ao mesmo tempo, o sujeito é compreendido de forma absolutamente 
funcional, quase como uma peça numa engrenagem: um engenheiro que 
precisa concluir um projeto, um cientista que está redigindo um artigo, 
um professor que precisa preparar uma aula, e assim sucessivamente. Não 
há, aqui, qualquer dimensão de protagonismo.

A VIRADA COGNITIVA

Já a segunda abordagem de estudos de usuários desenvolveu-se por 
meio de diversos modelos que buscaram ver as etapas existentes e os fa-
tores intervenientes entre a manifestação da necessidade de informação e 
o uso. Entre as etapas, pode-se citar a seleção, exploração, coleta, diferen-
ciação, extração, verificação, entre outras; e entre os fatores, característi-
cas emocionais, cognitivas, fisiológicas, ambiente de trabalho, ambiente 
cultural, entre outros. A base conceitual se situa, nesse caso, em torno da 
noção de processo entre a necessidade e o uso, passando pela busca, e de 
uma dimensão cognitiva que determina todo o processo.

Essa segunda abordagem começa a ser delineada no final da década 
de 1970. Um dos trabalhos considerados fundamentais para sua consoli-
dação é On user studies and information needs, de Tom Wilson, publicado 

informacao-e-protagonismo-social-BOOK.indb   133 08/09/17   10:29



carlos alberto ávila araújo

134

em 1981. (BAWDEN, 2006) Por ser muito citado, por seu caráter pioneiro 
ao propor modelos de comportamento informacional e por ter influencia-
do a configuração de todos os demais modelos cognitivistas que se segui-
ram, será ele a base da argumentação nesse texto. 

Note-se que, embora se apresente como um modelo “cognitivo”, bus-
cando superar as limitações do modelo anterior (vinculado apenas ao 
uso), o referencial de Wilson (1981) reproduz a lógica binária necessidade/
busca, como uma aplicação do mecanismo estímulo-resposta da psicolo-
gia comportamental. A diferença aqui é o interesse em decompor as eta-
pas que marcam esse processo de forma a ver o papel do sucesso e do fra-
casso, ou da demanda a tal tipo ou a tal tipo de recurso, como elementos 
intervenientes do processo.

No mesmo artigo, Wilson apresenta um terceiro modelo, no qual é 
possível identificar os fatores e dimensões que atuam no processo infor-
macional. Por um lado, é importante destacar a presença, nesse segundo 
modelo de Wilson, de fatores variados, ligados a atributos da pessoa (psi-
cológicos, afetivos, cognitivos), de seu papel social (profissão, posição so-
cial) e aos ambientes (de trabalho, socioculturais, político-econômicos e 
físicos). Mas são, todos eles, trabalhados enquanto fatores intervenientes 
– portanto, externos aos sujeitos. Nesse modelo, os usuários são como que 
“assujeitados” pelas condições externas que incidem sobre eles. As variá-
veis atuam de maneira a reforçar, enfraquecer ou redirecionar os estímu-
los inicialmente colocados como propulsores do processo de busca e uso 
da informação. Isto posto, caberia ao pesquisador não exatamente estudar 
essas dimensões (atributos da pessoa, do social etc.), mas apenas identifi-
car (ou melhor, medir) seu grau de impacto em relação ao processo, a sua 
influência – melhor seria dizer a sua interferência. Eles não fazem parte, 
nesse modelo explicativo, da própria constituição dos sujeitos, mas sim 
como algo externo. Portanto, embora se considere uma dimensão cogniti-
va, a dimensão propriamente humana dos usuários (seres simbólicos, se-
res sociais) continua sendo desconsiderada.

Deve-se destacar, contudo, que, ainda no início da construção da pers-
pectiva cognitivista, há alguns traços que apontam para uma certa preo-
cupação com os contextos concretos em que ocorrem os fenômenos infor-
macionais. Bawden (2006) dedica-se a analisar criticamente o já mencio-
nado artigo de Wilson, apontado por ele como um texto fundamental no 
desenvolvimento dos estudos de usuários. Bawden identifica, nesse arti-
go, um aspecto pioneiro nos estudos: a noção de “mundo da vida do usu-
ário”, conceito filosófico trazido de Schutz, embora Wilson não o tenha 
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desenvolvido no referido artigo. Bawden argumenta que tal ideia foi ex-
pressa posteriormente na ciência da informação por Vakkari (com a ideia 
de “informação em contexto”), por Blair (com o conceito de “formas de 
vida” tomado de Wittgenstein) e por Savolainen, a partir do conceito de 
“habitus” de Bourdieu.

Diversos modelos seguiram-se ao de Wilson, como o de Krikelas, que 
prevê necessidades futuras ou imediatas; o de Dervin, a partir da metáfora 
do sense-making; o do valor agregado de Taylor; o de oito etapas de busca 
de informação de Ellis; a abordagem baseada em processo de Kuhlthau; 
entre muitos outros. (CUNHA; AMARAL; DANTAS, 2015; GONZÁLEZ TE-
RUEL, 2005). Embora prevejam outras etapas ou outros direcionamentos, 
reproduzem o mesmo esquema teórico de Wilson e, portanto, consistem, 
mais propriamente, em modelos de consolidação da abordagem cogniti-
vista do que em elementos de sua superação.

De todo modo, apesar de todos os elementos incluídos nos estudos 
cognitivistas, pode-se perceber que o usuário continua sendo um ser “as-
sujeitado”, isto é, que sofre os efeitos de forças externas que atuam so-
bre ele (as variáveis identificadas por Wilson). Ou, então, é apenas um ser 
“cognoscente”, isto é, um ser que acumula dados sobre a realidade externa 
e que, de tempos em tempos, conforme sente uma “lacuna” nesses dados, 
recorre a sistemas de informação para resolver a “anomalia”. Também 
aqui a condição de protagonista não é vista.

A ABORDAGEM CRÍTICA

Na literatura sobre estudos de usuários, normalmente, não há a iden-
tificação de estudos numa perspectiva crítica. Mas é possível perceber, em 
todo um conjunto de trabalhos realizados sobre as pessoas se relacionan-
do com informação, muitas vezes numa perspectiva marxista, também 
uma dimensão de pesquisa sobre os usuários da informação. (ARAÚJO, 
2007). Em comum, tais estudos consideram três elementos fundamentais 
na construção do objeto de estudo:

a) a historicidade dos sujeitos cognoscentes e dos objetos cognos-
cíveis [...];

b) a totalidade dos fenômenos sociais [...];

c) a tensionalidade constante que está presente na sociedade. 

(CARDOSO, 1994, p. 111-112).
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Analisando especificamente a maneira como se desenvolveram os estu-
dos de usuários, pode-se perceber que esses três pressupostos representam 
implicações profundas para toda a forma de compreensão desses usuários.

O primeiro pressuposto, o da historicidade, baseia-se na ideia de que 
não existem “leis imutáveis senão na natureza”, questionando, portanto, 
“[...] a visão iluminista da ciência como campo de verdade, da ordem, da 
regularidade.” (CARDOSO, 1994, p. 111). Tal princípio reconfigura todo o 
objetivo mesmo dos estudos de usuários, que se constituiu, historicamen-
te, como a busca de leis, de padrões de comportamento informacional in-
variáveis, para a previsão e o oferecimento adequado de produtos e servi-
ços de informação.

O segundo pressuposto vai de encontro a outro grande pilar dos es-
tudos tradicionais de usuários: sua pretensão em estabelecer os perfis de 
usuários e identificar os padrões de comportamento de cada grupo social 
– principalmente de cada grupo profissional ou área de atuação. (FIGUEI-
REDO, 1994, p. 8-9). Os estudos de usuários tentaram sistematicamente 
“tipologizar os sujeitos”, isto é, analisá-los apenas a partir de sua função na 
instituição (na empresa, na escola, no Estado), negligenciando a “ação in-
tencional dos indivíduos.” (LIMA, 1994, p. 79). Cada usuário tem sua ação 
explicada pelo pertencimento a um ou outro grupo social. Um indivíduo 
não é apenas uma função, uma profissão, uma manifestação etária ou de 
gênero, mas foi assim que ele foi compreendido pelos estudos de usuários 
na sua abordagem tradicional.

Mais ainda, a ideia de totalidade se relaciona ainda como fato de não 
ser possível “[...] estudar qualquer fenômeno social isolado do contexto 
de sua ocorrência.” (CARDOSO, 1994, p. 112). Mas foi o que ocorreu com 
os estudos de usuários. Primeiro, porque as pesquisas realizadas sempre 
consideram apenas a realidade institucional – a biblioteca onde está sen-
do feito o estudo, ou a empresa ou comunidade que abriga a biblioteca que 
está sendo estudada (LIMA, 1994, p. 48), ignorando-se completamente a 
realidade social mais ampla. E, segundo, porque os resultados de pesquisa 
(aquilo que se conseguiu “provar” sobre o comportamento dos usuários da 
informação) são acumulados de forma indistinta, independente do país, 
da época ou da realidade cultural do usuário estudado, conforme o ideal 
do positivismo, segundo o qual “[...] o homem é o mesmo por toda a parte e 
em todos os tempos, em virtude de possuir idêntica constituição biológica 
e sistema cerebral.” (LAKATOS; MARCONI, 1999, p. 46).

Apenas esses dois pressupostos já seriam suficientes para apontar 
toda uma reconfiguração do campo de estudos de usuários da informação. 
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Mas é, sobretudo, o terceiro pressuposto que aponta para uma visão real-
mente diferenciada da questão do usuário. A questão da tensionalidade 
não é apenas um elemento a mais da realidade humana e social, um tópico 
ou assunto específico de pesquisa. O conflito é, nessa perspectiva, o pres-
suposto da realidade humana, o fundamento do modo de ser e existir de 
todo agrupamento humano. A origem dessa ideia (como, de resto, dos ou-
tros dois pressupostos) está na teoria marxista, que, “[...] recusando a de-
terminação mecânica do econômico sobre o social, propõe um tratamento 
específico da questão da dominação na sociedade, evidenciando a luta de 
classes como motor de todas as transformações sociais.” (FERREIRA, 2006, 
p. 55, grifo do autor).

Assim, contra o conceito de “comportamento informacional” (um in-
divíduo que, a partir de um estímulo externo, procura um sistema de infor-
mação para satisfazer sua necessidade de informação), os estudos críticos 
propõem a ideia de “práxis informacional”, entendendo por práxis todo “[...] 
modo de agir no qual o agente, sua ação e o produto de sua ação são termos 
intrinsecamente ligados e dependentes uns dos outros, não sendo possível 
separá-los.” (CHAUÍ, 1984, p. 20). Além disso, o próprio objetivo dos estudos 
realizados se transforma. Na perspectiva funcionalista, “[...] o conceito de 
sociedade é visto como um todo em funcionamento, um sistema em opera-
ção.” (LAKATOS; MARCONI, 1999, p. 38). Durkheim chega mesmo a “fazer 
distinção entre o funcionamento ‘normal’ e ‘patológico’.” (LAKATOS; MAR-
CONI, 1999, p. 38). E esse foi exatamente o quadro de referência dos estudos 
de usuários: “[...] a função da biblioteca é atender às necessidades da socie-
dade em termos de conhecimento.” (RABELLO, 1980, p. 17). Por isso mesmo, 
os estudos de usuários se inscrevem entre o tipo de estudos que “[...] são 
chamados a colaborar no funcionamento deles, a começar pela proposta 
de instrumentações capazes de dirimir conflitos, oposições, contestações.” 
(DEMO, 1989, p. 203). Ou seja, a perspectiva funcionalista tende a buscar re-
sultados que possam ser usados para diminuir os conflitos, adequar as con-
dutas, visando ao equilíbrio da ordem estabelecida.

No caso da abordagem crítica, ao colocar o conflito como elemento es-
truturante da realidade humana, a agenda de pesquisa muda. Passa-se a 
problematizar não mais o que o usuário quer ou seu grau de satisfação com 
a biblioteca e os serviços de informação, mas as diferenças estruturais no 
acesso à informação, a possibilidade de estruturação de necessidades de 
informação, entre outros. Mais do que a adequação e o “bom funciona-
mento” das bibliotecas e sistemas de informação existentes, discutem-se 
as contradições na posse e condições de uso da informação, questionam-se 
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as prioridades das políticas informacionais. (DOWBOR, 2004) Estudar o 
usuário não é mais apenas uma questão técnica, é também uma questão 
política. Democratização, inclusão e informação como condição de cida-
dania se tornam temáticas recorrentes nos estudos. “Apartação” e “brecha 
educacional” (BUARQUE, 2001, p. 33, 62) são termos que passam a se vin-
cular mais às noções de necessidade e acesso à informação do que “hábi-
tos” e “tendências” comportamentais. Em lugar de “treinamento de usu-
ários”, termo ligado essencialmente ao conceito de socialização, adota-se 
o conceito de “ação cultural”, este associado à ideia de práxis. (FLUSSER, 
1983) Com a predominância dos meios digitais, sobre a temática essencial-
mente funcionalista da “usabilidade” de sistemas de informação (DIAS, 
2003; NASCIMENTO, 2003), a perspectiva crítica debate o tema da “exclu-
são digital”. (SILVEIRA, 2001).

Aqui, portanto, passa a ser considerada a ideia de um protagonismo 
social, principalmente, em suas dimensões políticas e históricas. Contu-
do, o forte caráter de dominação dos processos e fenômenos estudados, 
bem como uma dimensão essencialmente “macro” de perspectiva de pes-
quisa, por vezes, acabou por negligenciar o caráter ativo dos sujeitos em 
toda a multiplicidade e complexidade dessa condição.

A ABORDAGEM SOCIAL

Existe uma última abordagem de estudos que “[...] não teria ain-
da uma manifestação muito nítida no campo dos estudos de usuários.” 
(ARAÚJO, 2010, p. 23). Alguns exemplos de sua manifestação são o mo-
delo Everyday Life Information Seeking (Elis), de Savolainen (1995), o 
modelo bidimensional de práticas informacionais de McKenzie (2003) e 
a abordagem construcionista social de Tuominen e Savolainen (1997). No 
Brasil, podem ser citadas a abordagem interacionista de estudos de usuá-
rios (ARAÚJO, 2010) e a proposta de estudo a partir do conceito de “inte-
ragente” (CORRÊA, 2014), entre outros. Sua base conceitual ainda estaria 
em construção, sendo possível destacar algumas contribuições, entre as 
quais está a da epistemologia social de Shera, os regimes de informação 
de Frohmann, a abordagem realista-dialética de Rendón Rojas, a análise 
de domínio de Hjorland (ARAÚJO, 2010; CUNHA; AMARAL; DANTAS, 
2015) ou, ainda, o interacionismo simbólico e a etnometodologia. (ARAÚ-
JO, 2010; GANDRA; SIRIHAL DUARTE, 2012; ROLIM; CENDÓN, 2013) 
Nesse conjunto de contribuições, é possível visualizar um amplo leque 
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de possibilidades para a formação de uma base conceitual. A seguir, são 
apresentadas algumas propostas.

Tentativas de superação do caráter restritivo das abordagens tradicio-
nal e cognitiva começam efetivamente a existir na década de 1990, com 
propostas que reconstroem a problemática da busca e do uso de informa-
ção. Merece destaque, nesse sentido, o pioneiro modelo Elis de Savolainen 
(1995). Ao propor uma certa complementaridade entre a dimensão formal 
(do trabalho, da ciência, da indústria) e as rotinas diárias da vida (os afa-
zeres domésticos, o lazer), Savolainen abre o caminho para uma compre-
ensão mais plural dos sujeitos – mais condizente, por assim dizer, àquilo 
que as pessoas realmente são. Mais do que isso, ele introduz um modelo 
que apresenta uma complementaridade também entre as instâncias in-
dividuais e as sociais, isto é, busca ver tanto o caráter ativo dos sujeitos 
como também as determinações que incidem sobre eles. Ao mesmo tem-
po, identificando como os sujeitos atuam face a estratégias distintas de 
“controle da vida” (relacionadas ao otimismo e ao pessimismo, ao cogni-
tivo e ao afetivo) e mobilizando distintos recursos de capital social e cog-
nitivo, o autor abre caminho para uma compreensão das instâncias pro-
priamente simbólicas que se relacionam aos fenômenos informacionais.

Uma tentativa de construção teórica dessa abordagem, entre outras, 
é a de Tuominen e Savolainen (1997), a partir do entendimento do uso da 
informação como uma “ação discursiva”. Desde o ponto de vista do cons-
trucionismo social, os autores buscam compreender a linguagem em sua 
dimensão de construção da realidade. Buscar e usar informação consiste, 
nessa perspectiva, não apenas em ações que sofrem influências dos ele-
mentos estruturantes da realidade social; mas são, eles próprios, elemen-
tos conformadores desses elementos. Cada ação humana é também uma 
interferência naquilo que nos condiciona. Supera-se o caráter isolacionis-
ta, monológico e mecânico da abordagem tradicional – caráter esse repli-
cado no modelo cognitivista.

Desde então, vários estudos na linha de “práticas informacionais” vêm 
sendo desenvolvidos. Muitos tentaram continuar o processo de constru-
ção teórica e conceitual da proposta. Um exemplo é o trabalho de McKen-
zie (2003), que propõe que o termo “práticas informacionais” seria mais 
adequado do que “comportamento informacional”, justamente para dar 
conta da dimensão não diretiva, isto é, espontânea, casual, das ações das 
pessoas com relação à informação. A autora desenvolve a noção de “seren-
dipity” – a possibilidade de se fazer descobertas importantes por acaso ou, 
no caso, encontrar determinados recursos informacionais relevantes sem 

informacao-e-protagonismo-social-BOOK.indb   139 08/09/17   10:29



carlos alberto ávila araújo

140

estar procurando por eles. McKenzie busca analisar como situações ines-
peradas “convocam” os sujeitos e reinterpretar sua situação concreta, sua 
experiência, seus desejos e suas expectativas, construindo, para tanto, um 
modelo bidimensional com quatro fases: a busca ativa por informação, a 
varredura ativa, o monitoramento não dirigido (quando acontecem situa-
ções de serendipity) e a busca “por procuração”, isto é, por intermédio de 
outros sujeitos.

Na abordagem social construcionista, há uma progressiva aproxima-
ção ao que é propriamente humano nos usuários da informação: a sua ca-
pacidade imaginativa, criadora, na apropriação da informação, e a dimen-
são coletiva do seu “existir”, constituidora de todos os seus atos, entre os 
quais os ligados à informação. Os pesquisadores envolvidos na construção 
dessa perspectiva de estudos sobre os usuários da informação têm bus-
cado apoio em conceitos e autores diversos, entre os quais se destacam 
aqueles ligados ao interacionismo simbólico e à etnometodologia.

As duas abordagens têm em comum sua filiação a uma perspectiva 
fenomenológica, aquela que “[...] concentra-se nos detalhes concretos do 
que acontece entre indivíduos na vida diária, diferenciando-se dessa ma-
neira do foco mais amplo em sistemas sociais.” (JOHNSON, 1997, p. 174). 
Inspirada na filosofia de Husserl, essa postura epistemológica encontra 
um exercício de aplicação nas ciências humanas e sociais inicialmente 
com Schutz. O objeto de estudo de Schutz é a vida cotidiana e sua prin-
cipal ideia é a de que “[...] a compreensão se acha sempre já realizada nas 
atividades mais corriqueiras da vida ordinária.” (COULON, 1995, p. 11).

Na esteira dessa forma de pensamento, encontram-se algumas tra-
dições, entre as quais está o interacionismo simbólico. Originado com as 
ideias de Mead, para quem “[...] a ação individual é uma construção e não 
um dado.” (HAGUETTE, 1992, p. 28), essa corrente de estudos apoia-se em 
três pressupostos: de que os seres humanos agem no mundo em relação 
aos significados oferecidos; de que esses significados são provocados pe-
las interações; e de que os significados são manipulados por um processo 
interpretativo. (BLUMER, 1980). Embora pareçam óbvias essas constata-
ções, para Blumer, são, na verdade, ignoradas por grande parte da pes-
quisa social, que tende a ver o comportamento humano como produto 
de fatores que agem sobre o indivíduo – fatores psicológicos (estímulos) 
ou sociológicos (posição social), ambos entendidos apenas como fatores 
causativos. O interacionismo simbólico trabalha com a ideia de que os se-
res humanos são agentes, estão em ação, e que essa característica faz toda 
a diferença na forma de estudá-los. Assim, para Blumer (1980), existem 
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casos de comportamento coletivo repetitivo e estável (e pode-se pensar, 
entre outros exemplos, o uso da informação ou a frequência a bibliote-
cas), mas constitui um erro pensar que sua existência é expressão de nor-
mas preestabelecidas, exteriores aos sujeitos. Essas ações e normas cole-
tivas não existem autonomamente; elas são construídas pelos sujeitos em 
interação. Em suma, o interacionismo simbólico propõe que indivíduo e 
sociedade se constituem reciprocamente – não são instâncias autônomas 
e separadas. Tal proposta mostra-se como uma solução teórica bastante 
adequada a um dos grandes impasses dos estudos de usuários da aborda-
gem tradicional, apontado por Lima (1994, p. 70):

[...] a sobrevalorização (ou do indivíduo, ou da sociedade), isto é, 
o fato de estes estudos considerarem indivíduo e sociedade como 
coisas separadas, ora privilegiando um, ora privilegiando outro – o 
que o autor chama de ‘psicologização’ e ‘sociologização’ nos estu-
dos de usuários.

Numa linha muito próxima, constitui-se a etnometodologia, a “[...] 
pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar senti-
do e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os dias: comunicar-
-se, tomar decisões, raciocinar.” (COULON, 1995, p. 30) – ao que poderia se 
acrescentar “buscar e usar informação”. Surgida em meados do século XX 
como alternativa teórica ao funcionalismo, a etnometodologia desenvol-
veu uma série de conceitos que também enfatizam o papel ativo dos sujei-
tos sobre as determinações que sobre eles incidem. Dois desses conceitos 
apresentam um enorme potencial para redirecionar a forma como se reali-
zaram os estudos de usuários na abordagem tradicional. O primeiro deles 
é o de “prática”, conceito que busca ver em que medida os “fatos sociais” 
são constantemente produzidos pelos indivíduos. O segundo é o concei-
to de “accountability”, que se relaciona com a maneira reflexiva com que 
os indivíduos tornam, para si mesmos e para os outros, disponíveis, re-
latáveis, suas experiências e ações. Nessa lógica, cada característica dos 
indivíduos (ser homem ou mulher, advogado ou engenheiro, branco ou 
negro) são construídos “[...] nas atividades e comportamentos de cada dia.” 
(COULON, 1995, p. 45), são constantemente aprendidas, readaptadas, ree-
laboradas. Onde a abordagem tradicional busca variáveis objetivas, dados 
positivos (ser homem implica tal comportamento informacional distinto 
das mulheres, ou ser engenheiro implica tal diferença em relação a admi-
nistradores), a etnometodologia enxerga seres humanos construindo as 
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próprias definições do que seja masculinidade e feminilidade, ser “enge-
nheiro” ou ser “administrador”, e assim sucessivamente.

Há também, nesses estudos, uma ampla recuperação da dimensão ati-
va dos sujeitos, na medida em que se redireciona o foco para uma aborda-
gem “micro” dos fenômenos, para a percepção da intencionalidade dos 
sujeitos no seu agir no mundo e para a busca de um equilíbrio entre o es-
tudo das determinações que incidem sobre os sujeitos; mas também para 
a sua resistência a essas determinações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A perspectiva crítica de estudos de usuários da informação a partir da 
noção de ideologia, por meio de uma perspectiva intelectual da descon-
fiança sobre os fundamentos do real, desdobrou-se nos estudos sobre ação 
cultural que desenvolveram noções como a de consenso cultural, inocên-
cia cultural e salvação cultural. (FLUSSER, 1983) Categorias como as de 
“domesticação” versus as de “transgressão” e “emancipação” foram desen-
volvidas e aplicadas, porém se deram de maneira “divorciada” do campo 
de estudos de usuários da informação.

Por uma outra via, filiada à fenomenologia, a chamada abordagem so-
cial recuperou também a dimensão de sujeitos dos usuários, a partir da 
busca de um tipo de pesquisa que parte da percepção mesma dos sujeitos 
sobre o real – um real que deve ser estudado da perspectiva dos sujeitos 
que nele vivem e com ele se relacionam.

“Protagonismo” aparece, nesse sentido, como categoria analítica ca-
paz de abrir um novo campo, com o reforço da dimensão de sujeito, ativa, 
dos usuários, em oposição à lógica de ver apenas as determinações socio-
demográficas ou cognitivistas (como fizeram os estudos de uso e de com-
portamento informacional, ou melhor, as abordagens tradicional e alter-
nativa). A noção de protagonismo permite superar o divórcio histórico que 
o campo teve em relação às perspectivas críticas. Ao mesmo tempo, in-
troduz as dimensões propriamente políticas e históricas nos estudos, po-
dendo se configurar como uma alternativa a mais de sustentação teórica 
à proposta do modelo social intersubjetivo. A abordagem social, por meio 
do conceito de “práticas informacionais”, sensível às dimensões coletivas 
(por meio da perspectiva interacionista) e simbólicas (por meio da pers-
pectiva compreensiva), mostra-se apta a “capturar” o movimento protago-
nista dos sujeitos em seus contextos concretos de atuação. Nesse sentido é 
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que as duas perspectivas de estudo podem ser entendidas, portanto, como 
complementares e, ao mesmo tempo, como opostas à perspectiva mecani-
cista das abordagens positivistas.

“Protagonismo” aparece, ainda, como noção capaz de ligar e fazer dia-
logarem outros temas e assuntos no campo da ciência da informação, tais 
como ação cultural, serviços e ambientes de informação, cultura e memó-
ria, temas das demais mesas que compõem a programação deste XII Cin-
form. E aqui, para concluir, evocamos, mais uma vez, a conferência de 
abertura: Informação e protagonismo social. Em sua fala, o professor Ed-
mir Perrotti citou Sísifo, personagem da mitologia grega que recebeu como 
punição ter que rolar uma pedra até o topo de uma montanha, apenas para 
ver a pedra rolar de volta ao chão e precisar refazer o trabalho no dia se-
guinte, e assim por toda a eternidade. Essa história normalmente é inter-
pretada como uma crítica ao rotineiro, ao fazer mecânico do dia a dia em 
que as pessoas perdem o sentido de suas ações e suas vidas, deixam de po-
der fazer escolhas e apenas seguem um roteiro preestabelecido de ações. 
Realmente, nas tarefas do cotidiano, o ser humano se perde em mil peque-
nas ações de trabalho, família, saúde, transporte etc. Mas, na verdade, em 
cada uma delas, as pessoas imprimem sua marca, sua maneira de fazer, se 
esforçam em criar uma margem de escolhas. Cada pequeno ato, cada dia 
de trabalho, cada conversa com outra pessoa, cada evento se realiza de ma-
neira singular, resultado da tensão entre o coletivo e o individual, o institu-
ído e o instituinte. É aí que ocorre a aproximação com o sentido maior da 
história de Sísifo, que sabe que tem que fazer, todo dia, a mesma coisa, mas 
que retira daí a sua força e a sua identidade. Como colocado por Albert Ca-
mus em O mito de Sísifo, “[...] a própria luta em direção aos cimos é suficien-
te para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz.”1
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Usuários nos programas de formação  
do curso de Arquivologia

KATIA ISABELLI MELO

INTRODUÇÃO

A finalidade precípua dos arquivos é o acesso à informação. O arquivo é, 
pois, uma unidade de informação a serviço da administração, entidade ou 
pessoa produtora, dos cidadãos, da pesquisa e da difusão cultural. As práticas 
de difusão incluem a realização de exposições e visitas guiadas, a produção 
de vídeos institucionais e a divulgação por meio de produtos promocionais.

Em muitos países, a política de acesso é determinada por uma legis-
lação específica, principalmente na questão dos documentos incluídos na 
categoria de sigilosos.1 Quanto às normas legais, o Estado brasileiro alte-
rou, recentemente, a legislação arquivística, aprovando a Lei n.º 12.527, de 
18 de novembro de 2011, que recebeu o codinome “Lei de Acesso a Infor-
mação” (LAI). No que se refere aos prazos de sigilo, a LAI assemelha-se aos 
preceitos aceitos em diversos países.

1  A política de acesso estabelecida por diversos países assegura prazos diferenciados para a aber-
tura dos arquivos aos usuários externos. Em se tratando dos documentos com grau de sigilo, os 
prazos podem variar de 2 a 30 anos ou mais.
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O processo de recuperação das informações e, consequentemente, o 
acesso aos documentos vinculam-se diretamente ao atendimento às di-
versas categorias de usuários. Com o objetivo de ampliar essas discussões, 
buscaremos refletir acerca da parca produção acadêmica e científica sobre 
o tema e analisar a ausência dos usuários nas disciplinas obrigatórias e op-
tativas dos programas de formação dos cursos de Arquivologia no Brasil.

OS ARQUIVOS E A ATUAÇÃO DOS ARQUIVISTAS

Os arquivos são entendidos como espaços responsáveis pela gerência, or-
ganização, preservação e disponibilização das informações produzidas pelas 
instituições, sejam públicas ou privadas. Em complemento, constituem o re-
positório de informações únicas, autênticas e de inestimável valor cultural.

A Declaração Universal sobre os Arquivos, aprovada na assembleia ge-
ral do Conselho Internacional de Arquivos (CIA), em setembro de 2010, 
aponta os arquivos como instituições que:

a) registram decisões, ações e memória;

b) constituem um patrimônio único e insubstituível, transmitido 
de geração a geração;

c) exercem um papel essencial no desenvolvimento da sociedade, 
contribuindo à constituição e salvaguarda da memória indivi-
dual e coletiva.

A Declaração entende, ainda, que “[...] os arquivos sejam acessíveis a 
todos, respeitando as leis pertinentes e os direitos das pessoas, dos produ-
tores, dos proprietários e dos usuários.” (CONSELHO INTERNACIONAL 
DE ARQUIVOS, 2010).

O mesmo CIA definiu dez itens como sendo os Princípios de Acesso aos 
Arquivos (2012). O primeiro deles enfatiza que “[...] o público tem o direito 
de acesso aos arquivos de órgãos públicos.”

Quanto ao profissional que atua nos arquivos, Tarraubella I Mirabet 
(1997, p. 191) assinala que 

[...] as quatro funções essenciais do arquivista, organizar, recolher, 
custodiar e difundir a documentação, não indica outra coisa que 
sua vontade em servir: o arquivista deve organizar e conservar a 
documentação para que esta possa ser utilizada pelos usuários. 
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O arquivista, como agente de difusão, necessita ter uma visão mais 
completa sobre o arquivo, seus fundos e os instrumentos de descrição, a fim 
de prover, com eficiência e eficácia, as demandas do usuário. Segundo Fa-
vier (2000), o arquivista atua como o elemento de ligação da tríade “pesso-
al, acervos e pesquisadores” e, como tal, é primordial que atente e conheça 
os usuários. A identificação das necessidades dos usuários é fundamental 
não somente para exercer uma melhor atenção ao público em geral, mas, 
inclusive, para melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos arquivos.

CONHECENDO OS USUÁRIOS

O conceito adotado para “usuário”, de acordo com o Dicionário Bra-
sileiro de Terminologia, publicado pelo Arquivo Nacional (2005, p. 169), 
é “[...] pessoa física ou jurídica que consulta arquivos. Também chamada 
consulente, leitor ou pesquisador”. Pabón Valencia (1996, p. 116) assinala 
que “[...] o usuário do arquivo é o cliente que temos que satisfazer plena-
mente suas necessidades de informação”.

No processo da busca da informação, identificamos alguns protago-
nistas, sendo o documento, o arquivo, a instituição, o arquivista e o usu-
ário. Visto que a função precípua dos arquivos, consagrada nos manuais 
e literatura da área, é facultar o acesso, do outro lado do balcão, o usuário 
estará sempre presente e torna-se o protagonista.

QUADRO 1 – O USUÁRIO INSERIDO NO CICLO VITAL DOS DOCUMENTOS

Fase Objetivo Usuários

Produtores Investigadores

AC Atendimento prioritário visando uma 
necessidade administrativa do produtor X

AI
Atendimento das necessidades 
administrativas esporádicas do produtor; 
cumprimento dos prazos legais de guarda; 
atendimento, mediante autorização, das 
pesquisas e demandas externas

X X

AP
Atendimento aos cidadãos e pesquisadores 
na observação de direitos e garantias e 
na realização de estudos históricos ou 
informativos

X

Legenda: AC – Arquivo Corrente; AI – Arquivo Intermediário; AP – Arquivo Permanente.
Fonte: elaborado pela autora.
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O Quadro 1 reflete a inclusão do usuário nas etapas do ciclo vital dos 
documentos arquivísticos. Nos arquivos correntes, o usuário é, basica-
mente, o produtor do documento. Os arquivos intermediários ou centrais 
facultam a inclusão de usuários externos, desde que respaldados pelos 
produtores dos documentos. Contudo, é na fase dos arquivos permanen-
tes que os usuários têm maior abertura para a realização de suas pesqui-
sas. Entretanto, os pesquisadores profissionais não constituem a maior 
categoria dos usuários em todos os arquivos. De acordo com o que destaca 
Swift (1994, p. 20), “[...] nos últimos anos, 80% dos que utilizam os serviços 
dos Arquivos Nacionais do Canadá pertencem ao chamado ‘público em ge-
ral’ e não aos pesquisadores acadêmicos”. Isso contribuiu favoravelmente 
para que os arquivos conhecessem seus usuários e suas necessidades.

A literatura arquivística apresenta, de uma maneira geral, um volu-
me considerável de manuais, estudos, produção científica e projetos de 
pesquisa sobre o tratamento, organização e descrição de acervos. Mais re-
centemente, os estudos estão concentrados na representação da informa-
ção. No entanto, um tema pouco explorado na arquivística, até hoje, é a 
questão dos usuários e suas necessidades de informação. Quem são? O que 
buscam? Para que buscam? Quais usos fazem das informações obtidas?

Segundo Sanz Casado (1994, p. 237), estudo de usuário é 

[...] o conjunto de estudos que tratam de analisar qualitativa e 
quantitativamente os hábitos de informação dos usuários, median-
te a aplicação de distintos métodos, entre eles os matemáticos – 
principalmente estatísticos – a seu consumo de informação.

Outra contribuição é apresentada por Martín-Pozuelo (2002, p. 5):

[…] os estudos de usuários são para o arquivista a oportunidade 
para considerar o momento das modificações necessárias para o 
adequado funcionamento do arquivo. Para a arquivística a opor-
tunidade de refletir sobre a eficiência e efetividade de cada uma 
das operações em que se fundamenta sua metodologia, a utilida-
de ou inutilidade dos instrumentos que lhe permitem desenvolvê-
-la e, em definitiva, a via para definir os fundamentos da mudança 
quando seja necessária.

Em 1984, Hugh Taylor comentou que, no primeiro contato do usu-
ário com a instituição arquivística, algumas indagações surgem que re-
fletem o desconhecimento acerca da função dos arquivos: “É aqui onde 

informacao-e-protagonismo-social-BOOK.indb   150 08/09/17   10:29



151

usuários nos programas de formação do curso de arquivologia

posso encontrar respostas para minhas perguntas?”; “Como devo me co-
municar nesse ambiente?”; “Como posso me orientar aqui?”. Os estudos 
de usuários possibilitam uma identificação e entendimento acerca do 
pesquisador, permitindo identificá-lo a fim de atender as suas deman-
das de informação.

UMA BREVE RETROSPECTIVA SOBRE USUÁRIO  
NO PANORAMA MUNDIAL

As primeiras discussões acerca da política de acesso nos arquivos sur-
giram na década de 1970. Contudo, as reflexões envolvendo os usuários 
ocorreram, praticamente, há pouco mais de 30 anos, em meados dos anos 
1980, nos arquivos norte-americanos. (RUIZ CAGIGAL, 2004).

Considerado como evento pioneiro na abordagem da temática, o CIA 
promove, em 1981, a 20ª Conferência Internacional da Mesa Redonda de Ar-
quivos, abordando “A Informação e a orientação aos usuários de arquivos”.

Na sequência, três publicações do Records and Archives Management 
Programme (RAMP) apresentam as primeiras reflexões envolvendo os 
usuários. Em 1983, Michel Duchein aborda as dificuldades na realização 
de pesquisas com a obra Los obstáculos que se oponen al acceso, a utiliza-
ción y a transferencia de información conservada los archivos: estudio del 
Ramp. Outros entraves apontados pelo autor e que podem inibir o acesso 
e a difusão dos arquivos consistem no horário de funcionamento da insti-
tuição, na organização do acervo, no estado de conservação dos documen-
tos, dentre outros.

No ano seguinte, 1984, foi a vez de Hugh Taylor publicar um estudo 
conceituando os usuários, intitulado Los servicios de archivos y el concepto 
de usuario: del RAMP. Na obra, são incluídas as expressões “necessidades 
do usuário” e “informações desejadas”.

Foi em 1993 que James Rhoads, na publicação La función de gestión de 
documentos y archivos los sistemas nacionales de información: estúdio del 
RAMP, mencionou que tanto as instituições arquivísticas quanto os arqui-
vistas têm que observar determinados procedimentos que atendam aos 
usuários, sendo:

a) dispor de pessoal qualificado que conheça a documentação e 
suas possibilidades de obtenção de informação;
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b) pôr ao alcance do usuário os instrumentos de descrição e recupe-
ração da informação adequada para o conhecimento dos fundos 
documentais e de seu conteúdo;

c) dispor das condições necessárias para a utilização dos documen-
tos e sua reprodução.

É fundamental que os arquivos atentem para sanar as dificuldades 
administrativas, pessoais e técnicas, a fim de atender os usuários com 
nível de excelência e qualidade, dispondo de todos os meios e recursos 
necessários.

A convocação para que os profissionais detivessem um novo olhar so-
bre os usuários remonta a mais de três décadas. Em 1990, Carol Couture 
(apud BARATA, 1997) sugere algumas possibilidades de linha de pesquisa 
na área arquivística, sendo contemplados:

a) objetivo e objeto da arquivística;

b) papel social e lugar da arquivística na sociedade;

c) desenvolvimento da disciplina inserindo;

d) o conhecimento do meio no qual os arquivos evoluem;

e) a formação;

f) os estudos do utilizador/usuário;

g) a avaliação dos serviços;

h) a história dos arquivos;

i) a história da arquivística.

No que se refere aos usuários, a produção resultou em índices de baixa 
representação. Após um período de dez anos, a Espanha apresenta uma 
contribuição significativa de produção científica com temáticas que dis-
cutem as questões de acesso, difusão e qualidade dos arquivos. No entan-
to, revela uma baixa incidência de estudos sobre os usuários dos arquivos. 
Na análise comparativa dos temas de interesse em teses doutorais e arti-
gos científicos, realizada pelo Professor Bonal Zazo, em 2000, os usuários 
dos arquivos nem sequer estão presentes como objeto de estudo, confor-
me apresentado na tabela a seguir.
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TABELA 1 – ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS TEMAS DE INTERESSE EXISTENTES NAS 
TESES DOUTORAIS E NOS ARTIGOS DE REVISTAS

Produção 
bibliográfica/
grau de 
interesse

Temas de interesse nas teses 
doutorais espanholas

Temas de interesse nos artigos 
das revistas espanholas

Temas de 
interesse alto

Instrumentos de descrição 
(23,6%)

Funções arquivísticas (29,78%)

Estudos diplomáticos (23,6%) Tipos de arquivo (21,75%)

Edição crítica de documentos 
(19,44%)

Temas de 
interesse 
médio

Transcrição de documentos 
(9,72%)

Gestão de programas e serviços 
de arquivo (7,11%)

História dos arquivos (6,9%) Arquivos e sociedade (10,043)

Arquivos clínicos e de farmácia 
(5,5%)

História dos arquivos e da 
arquivística (7,11%)

Novas tecnologias (5,02%)

Temas de 
interesse 
baixo

Organização de arquivos (4,16%) Objeto e finalidade da 
arquivística (4,39%)

Tipos de arquivos (4,16%) Tipos de arquivos em função do 
suporte (3,55%)

Suportes documentais (1,3%)

Análise de documentos (1,3%)

Fonte: Bonal Zazo (2000, p. 356).

Nas teses doutorais, os instrumentos de descrição e os estudos diplo-
máticos apresentam o mesmo percentual (23,6%). Já as funções arquivís-
ticas representam 29,78% dos artigos publicados nas revistas científicas.

Situação anterior indicada por Paulo Barata, em 1997, expõe caso simi-
lar com baixa incidência de estudos envolvendo os usuários dos arquivos. 
O autor menciona que os estudos de usuários representam apenas:

a) 1,8% das tendências de pesquisa em Arquivologia em Portugal, 
França e Estados Unidos;

b) 2,8% dos Estudos RAMP, produzidos pela Unesco;

c) 3,9% dos títulos constantes da base de dados BARC do Centro de 
Información Documental de Archivos (CIDA-Espanha). (BARA-
TA, 1997, p. 32-33).
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Mais recentemente, além da difusão, os arquivos começaram a anali-
sar e discutir sobre o tema da visibilidade, ou seja, como o arquivo é visto 
pela sociedade, por seus usuários, fora de sua dimensão espacial geográ-
fica. Em 2004, no CIA realizado em Viena, a visibilidade foi amplamente 
discutida.2 Ainda em 2004, Ruiz Cagigal, em seu artigo Estudios de usua-
rios y archivística: una alianza lógica, comenta a respeito da necessidade 
de se conhecer os usuários dos arquivos, reforçando que os estudos sobre 
esse tema são praticamente inexistentes na Espanha e confirmando a pes-
quisa de Bonal Zazo, citada anteriormente.

O USUÁRIO DOS ARQUIVOS NO CENÁRIO BRASILEIRO

Os diálogos entre arquivistas e usuários dos arquivos no cenário 
brasileiro revelam índices reduzidos. Uma das primeiras reflexões foi 
apresentada por José Pedro Pinto Esposel, em 1979, por ocasião do 4º 
Congresso Brasileiro de Arquivologia, abordando o tema “A formação 
de recursos humanos para a área de arquivos permanentes e o que o 
arquivista espera do usuário”. No mesmo evento, a Professora Ismênia 
de Lima Martins abordou os resultados da pesquisa denominada “Rela-
cionamento e cooperação entre arquivistas e usuários, particularmente 
o historiador”.

Sem a pretensão de sermos exaustivos, identificamos outra discus-
são, em 1990, apresentada pela Professora Clara Kurtz, envolvendo o 
usuário do Arquivo Nacional. Ainda nos anos 1990, três pesquisas abor-
dam a relação dos usuários com os arquivos públicos. A primeira, em 
1994, apresentada por Junia Guimarães e Silva, denomina-se “O aten-
dimento a usuários não-especializados no Arquivo Geral da Cidade do 
Rio de Janeiro: o direito à informação, o direito à memória e o direito à 
cidadania”. Dois anos depois, a mesma autora defende uma dissertação 
enfocando a “Socialização da Informação Arquivística: a viabilidade do 
enfoque participativo na Transferência de Informação”. No mesmo ano 
de 1996, outro arquivo público revela aproximação com o tema exposta 
por Marco Aurélio de Lemos Santos. A pesquisa abordou o atendimento 
aos usuários do Arquivo Público do Distrito Federal. O uso dos arquivos 
pelos alunos do ensino fundamental e médio, constituindo uma nova 

2  Ver 15º Congresso Internacional de Arquivos. <www.wien2004.ica.org>.
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categoria de pesquisadores, esteve presente na discussão de Katia Isa-
belli Melo de Souza, defendida em 1997.

Novas pesquisas surgem a partir dos anos 2000 como resultado da 
produção acadêmica científica dos cursos de pós-graduação. Em 2004, 
Junia Guimarães e Silva apresenta o estudo denominado “Usuários de ins-
tituições de arquivo: mensageiros do ‘caos’ ou parceiros do conhecimento 
e da ação comunicativa”. No mesmo ano, o Professor José Maria Jardim e 
a Professora Maria Odila Fonseca discorrem sobre o estado da arte dos es-
tudos de usuários em arquivos.

Em 2006, identificamos duas pesquisas. A primeira, de Lucia Maria 
Velloso de Oliveira, discute a questão do “Usuário como agente no proces-
so de transferência dos conteúdos informacionais arquivísticos”. A mono-
grafia de Cláudio César Temóteo Galvino aborda os usuários do Arquivo 
Público Estadual Jordão Emerenciano.

Seguindo as pesquisas acadêmicas, em 2011, Rodrigo Fortes de Ávila 
defende a dissertação Além do que se vê: uso e “pós-uso” da informação or-
gânica arquivística. No mesmo ano, um estudo pontual, inserido na disci-
plina optativa sobre os usuários dos arquivos do curso de Arquivologia da 
Universidade de Brasília (UnB), foi desenvolvido por Kathyane Vasconce-
los, Fátima Veras e Katia Isabelli Souza, abrangendo os diálogos entre as 
instituições públicas e os usuários.

A inclusão do uso das novas tecnologias como um meio de aproxi-
mação com os usuários tornou-se o objeto da pesquisa de Cândido Si-
queira e Souza, recebendo premiação no XVI Encontro Nacional dos Es-
tudantes de Arquivologia, ocorrido na Universidade Federal do Espírito 
Santo, em 2012. No mesmo ano, Cássia Hernandes analisa dez pesquisas, 
incluindo monografias de especialização, artigos e trabalhos apresenta-
dos em congressos, que indicam como objeto o estudo dos usuários dos 
arquivos. Os resultados indicam incidência de pesquisa acerca dos usu-
ários dos arquivos públicos com a apropriação das ferramentas adotadas 
pela biblioteconomia.

Quanto à inserção das discussões nas revistas científicas, a revista 
Cenário Arquivístico, editada pela Associação Brasiliense de Arquivolo-
gia (Abarq), dedicou um número especial ao tema dos usuários dos ar-
quivos em 2011.

Com o objetivo de identificar a produção das teses e dissertações do 
Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCINF), da Fa-
culdade de Ciência da Informação da UnB, que refletisse os usuários dos 
arquivos, desenvolvemos, em 2014, uma pesquisa no âmbito do Programa 
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de Iniciação Científica (Proic). Os resultados quantitativos foram pífios, o 
que levou a alterar o objeto de pesquisa.3

USUÁRIOS E A FORMAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA

Atualmente, o curso de graduação em Arquivologia é ministrado em 
universidades públicas brasileiras. Uma análise detalhada das ofertas 
das disciplinas obrigatórias e optativas dos cursos consta da publicação 
de Souza (2011), Arquivista, visibilidade profissional: formação, asso-
ciativismo e mercado de trabalho. A pesquisa aponta somente sete cur-
sos que incluem alguma discussão envolvendo os usuários dos arqui-
vos, sendo a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Federal do Estado do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal da Paraíba, (UFPB), a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 
O Quadro 2 a seguir indica as disciplinas obrigatórias com as respecti-
vas ementas.

3  Inicialmente, a pesquisa denominava-se “Usos e usuários de arquivos e o profissional arquivis-
ta como objeto da pesquisa acadêmica científica do Programa de Pós-graduação em Ciência da 
Informação, PPGCINF, da Universidade de Brasília”. Considerando que os resultados não justi-
ficavam uma análise qualitativa, a pesquisa recebeu um novo direcionamento, contemplando 
o “Panorama da produção científica do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
da Faculdade de Ciência da Informação, da Universidade de Brasília”. A pesquisa foi desenvol-
vida por Ester Eiko Kimura e Mayara Miranda, alunas do curso de Arquivologia da UnB, sob 
orientação da Professora Katia Isabelli Melo de Souza.
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As disciplinas optativas são apresentadas em duas situações distin-
tas. Considerando que o usuário constitui uma temática que apresenta 
similaridade com a questão de acesso e difusão dos arquivos, uma par-
cela dos cursos de Arquivologia reconheceu e abriu espaço para incluí-
-la como uma disciplina optativa no currículo. Como outra possibilida-
de, os discentes de Arquivologia cursam a disciplina obrigatória do cur-
rículo do curso de Biblioteconomia, “Estudo de Usuário”, na modalida-
de de optativa. 

QUADRO 3 – DISCIPLINAS OPTATIVAS DOS CURSOS DE ARQUIVOLOGIA

Disciplina Ementa Universidade Modalidade

Estudos de 
Usuários

Estudo de comunidade. Usuários 
e não usuários: conceituação. 
Tipos de estudos de usuários. 
Treinamento de usuários. O 
problema metodológico dos 
estudos de usuários.

UFES Optativa 

Estudo de 
comunidades e 
usuários (B)

Estudo da comunidade e do usuário 
como base para o desenvolvimento 
de sistemas de Informação. 

UFRGS Optativa

Usos e Usuários 
da Informação 
Arquivística

Usos e usuários das informações 
arquivísticas: características e 
contextos sócio-organizacionais. 
Processos, produtos e serviços 
de informação arquivística. 
Tecnologias da informação 
e comunicação na difusão 
da informação arquivística. 
“Marketing” e arquivos. Orientação 
ao usuário, serviços e produtos 
de referência e informação 
arquivísticos. Estudos de usos 
e usuários: impactos na gestão 
arquivística. Avaliação dos serviços 
de referência arquivísticos.

Uni-Rio 
(2013)

Optativa

Usos e Usuários 
dos Arquivos

Usuários dos arquivos: 
conceitos, evolução e tendências. 
Transferência de informação 
nos Arquivos. Tipos de usuários 
e não usuários: características 
e necessidades. Metodologia e 
técnicas qualitativas e quantitativas. 
Difusão institucional dos arquivos.

UnB Optativa 

Fonte: adaptado de Souza, 2011, p. 99-105.
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No panorama laboral, isto é, no cenário em que atua o principal dos 
atores dos arquivos, o arquivista adquire preeminência com o conven-
cimento de que sua posição na estrutura da informação arquivística é 
central, porque é o profissional responsável pela intermediação entre a 
instituição e a busca da informação, entre o usuário e o acervo, entre o 
documento e a representação da informação. (SOUZA, 2011) Na interme-
diação com o usuário, o arquivista precisa adotar uma política inclusi-
va, inserindo-o no contexto de seu trabalho, de suas atividades. E, nesse 
aspecto, os programas de formação possuem a responsabilidade de am-
pliar tais reflexões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o final do século passado, as unidades de informação, in-
cluindo as instituições arquivísticas públicas, iniciaram um processo 
de mudança em relação às formas de produção, de trabalho e da manei-
ra de atender aos diversos tipos de usuários. As modificações mais sen-
tidas são as que dizem respeito aos produtos oferecidos aos usuários, 
buscando atender suas necessidades com eficácia e eficiência. Quan-
to mais conhecemos os usuários, mais podemos oferecer serviços com 
qualidade. Entretanto, os usuários necessitam reconhecer seu papel 
dentro de um sistema de informação e exigir o direito de acesso a uma 
informação de qualidade.

No contexto da sociedade da informação, da prática de difusão dos 
acervos, é indispensável que as instituições atentem para uma equação 
em que o arquivo constitui o somatório no qual se insere o acervo organi-
zado associado aos instrumentos de recuperação da informação, interme-
diado pelo arquivista que identifica a política de acesso a fim de atender as 
demandas de informação dos usuários.

Por fim, o advento das novas tecnologias possibilita que os arquivos 
criem mecanismos para atender melhor a seus usuários, ampliando o 
nível de alcance e, inclusive, potencializando a ampliação do público 
em geral. E, nesse cenário, a formação acadêmica contribui significati-
vamente, facultando discussões nas quais o usuário é o protagonista da 
informação.
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Um encontro de memórias de  
instituições protagonistas – ou quando  
uma biblioteca infantil se encontra  
com um museu universitário

JOSEANIA MIRANDA FREITAS

INTRODUÇÃO

O tema desta mesa, “Usuários e profissionais da informação: a cons-
trução do comportamento protagonista”, leva-me a falar na primeira pes-
soa – no singular e no plural, não como rememoração egocêntrica, mas 
como uma oportunidade de compartilhar experiências na construção de 
“comportamentos protagonistas”, entretecidos através de sujeitos e ins-
tituições, razão para trazer à luz memórias pessoais, coletivas e institu-
cionais ocorridas em duas instituições de naturezas distintas, todavia 
voltadas para a memória e educação: a Biblioteca Infantil Monteiro Lo-
bato (BIML) e o Museu Afro-brasileiro da Universidade Federal da Bahia 
(Mafro/UFBA).
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UMA PROFESSORA E O SONHO DE CRIAR UMA BIBLIOTECA 
PARA CRIANÇAS

Começarei rememorando o protagonismo de uma jovem professora 
primária e sua luta para criação de uma instituição, que também se tor-
nou protagonista dos seus sujeitos infanto-juvenis... E, como nos contos 
de fada, começarei com o clássico Era uma vez...

Era uma vez, uma professora que desejava fazer uma casa de livros para 
crianças. Ela era admiradora de Monteiro Lobato e o conheceu na cidade 
de Salvador, muito rapidamente após a estreia da Opereta Narizinho, de 
Adroaldo Ribeiro Costa, em dezembro de 1947. A estreia foi no Teatro Gua-
rani (hoje, Espaço Itaú de Cinema) e, mesmo não gostando do assédio do 
público, no dia seguinte, o escritor aceitou fazer uma tarde de autógrafos 
na Livraria Civilização Brasileira e no Palace Hotel. Foi essa a oportunidade 
do único e rápido encontro da jovem professora Denise Fernandes Tavares 
com o admirado autor. Apesar de rápido, foi muito forte, segundo poste-
riormente registrou o próprio escritor em uma carta para a professora:

[...] Dirigiu-se a mim com um livro em punho e eu olhei-a [...] e me 
deslumbrei com os seus olhos! [...] ‘Que estúpido sou! Deixei-me 
atrapalhar e não pude ‘ver’ a creatura mais impressionante com 
que me encontrei em seis dias de Bahia’ [...] E aqui os dias foram se 
passando, e sempre que eu contava a um amigo meus dias em Sal-
vador, o remate era sempre o mesmo: a maravilha daqueles olhos 
que eu vira inesperadamente no hotel, na hora da saída, e que me 
deixaram siderado. (LOBATO, 1948).

A visita à Bahia, de fato, marcou o escritor, fazendo registros epistola-
res importantes:

[...] vocês, baianos, são umas pestes [...] Tratam a gente tão bem, 
enliçam-nos de tal jeito, que depois ficamos sem saber o que fazer. 
Não sei como viver agora, com êsse desejo da Bahia cá dentro. Só 
tenho um jeito, que é voltar à Bahia, para ver se enjôo de vocês ou 
se vocês se enjoam de mim. [...] O Candomblé da Bahia, dá vontade 
da gente ser negro bem prêto. [...] Vocês fazem da amizade mais um 
dos pratos da cozinha baiana, um vatapá do sentimento, um efó 
do coração. E eu fico pensando no sétimo céu, que será amar uma 
baianinha gorduchinha, de olhos molhados de azeite de dendê, e o 
coração mole como favo de jaca madura? Ah, que saudades eu te-
nho dos meus [...] cinqüenta anos! (LOBATO, 1959, p. 243-244, 263).
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A Bahia é Índia pura. A imensa camada negra do estêrco por baixo 
e rajás e marajás por cima. E não há revolta. Não há ‘questão social’. 
[...] Vi dois candomblés. Maravilha! O que salva a Bahia é o negro, 
que formou uma civilização muito mais séria e rica que a do bran-
co. Uma civilização com religião própria, e medicina própria, etc. 
etc. (LOBATO, 1959, p. 260).

Em 1948, ano da morte do escritor, a Professora Denise Tavares jun-
tou-se a outros amigos baianos de Lobato e deflagrou uma campanha de 
mobilização para a criação de uma biblioteca infantil em homenagem ao 
escritor. Para a instalação e manutenção da BIML, Denise teve que enfren-
tar uma sequência de lutas e conflitos. Campanhas contra o projeto foram 
empreendidas por representantes dos setores mais conservadores da so-
ciedade, que não aceitavam que fosse criada uma biblioteca exclusivamen-
te para crianças quando a Biblioteca Pública necessitava de reformas. Sus-
tentando a persistência e determinação de Denise Tavares em criar uma 
biblioteca infantil, havia o apoio incondicional de Anísio Teixeira, então 
Secretário de Educação, que via, na proposta da educadora, a possibilidade 
do Estado contar com um equipamento sociocultural que atendesse ao pú-
blico infanto-juvenil. O ideário de Denise Tavares afinava-se ao de Anísio 
Teixeira com a proposta de defesa de uma rede de equipamentos culturais 
essenciais à existência do sistema escolar.

A crítica era reforçada por um representante do clero, que acusava a 
proposta de ser político-ideológica. Para o Padre Francisco Sales Brasil, a 
existência de uma biblioteca cujo patrono fosse Monteiro Lobato redun-
daria no comprometimento da educação moral das crianças, que seriam 
influenciadas por ideias “comunistas”. O periódico Semana Católica era 
um dos veículos para a crítica à criação da BIML:

[...] É com material desse governo, sob a égide oficial, que se apre-
sentam hoje em dia tais bibliotecas, para a causa da cultura intelec-
tual do nosso povo e pior ainda, para orientação da nossa infância. 
Infeliz de quem escandalizar a um desses pequeninos, sentenciou 
Nosso Senhor, melhor lhe fôra atar um mó de moinho ao pescoço. 
(BIBLIOTECAS, 1950).

Após longa jornada de enfrentamentos, Denise conseguiu um local 
para a instalação da biblioteca, uma velha casa no Jardim de Nazaré (Pra-
ça Almeida Couto), que pertencia à Prefeitura Municipal e vinha sendo 
utilizada como depósito de instrumentos de jardinagem. Para a efetivação 
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do sonho, a casa do Jardim de Nazaré parecia ideal para Denise Tavares. 
Era um chalé branco de janelas azuis que parecia ter saído de um conto 
de fadas e vindo ao encontro das contadoras de histórias. Por esse chale-
zinho, ela foi à luta, tentando convencer o prefeito de que não se tratava 
de um projeto particular, mas de uma nova proposta educativa e cultu-
ral para crianças e jovens. Nesse sentido, partiu para uma campanha mais 
acirrada, mobilizando políticos, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Ve-
readores e conseguindo, finalmente, o apoio do vereador Álvaro da Franca 
Rocha, decisivo para convencer o prefeito de que se tratava da criação de 
um órgão público estadual. Uma vez obtido o local, a luta continuou, pois 
outros obstáculos surgiram e foram enfrentados com maestria.

Deste período até sua morte, em 1974, Denise Tavares soube exercer a 
sua cidadania. Conhecia de perto a sua realidade social, vivida num mo-
mento em que a sociedade se expressava extremamente machista, indi-
vidualista e, no campo da política, normalmente, à espera das ações go-
vernamentais. Essa mulher inaugurou, nesse cenário, um novo momento 
político, uma nova forma de participar baseada no diálogo, envolvendo o 
coletivo e fazendo-o corresponsável das decisões. Nas suas ações, ela bus-
cou e alcançou o seu ideal de criar e manter uma biblioteca infantil. Lutou 
e conseguiu a realização de um desejo de forma coletiva.

Ao rememorar essa história no XII Encontro Nacional de Ensino e Pes-
quisa em Ciência da Informação (Cinform), aproveito para prestar home-
nagem aos diversos personagens que trabalharam e ainda continuam tra-
balhando pela conquista de comportamentos protagonistas no campo da 
informação e cidadania.

Conheci a BIML em 1987, quando aprendi a respeitar e amar essa ins-
tituição, principalmente através dos depoimentos dos funcionários mais 
antigos, que agiam de forma diferenciada em relação ao contexto do fun-
cionalismo público em geral. Conheci, ainda em atividade, algumas fun-
cionárias que ali trabalhavam desde a inauguração, a exemplo de Irías 
Gonçalves e Joselita Embirussu, que, àquela altura, mais de 30 anos de-
pois, tinham dificuldade em se aposentar, tal o carinho e dedicação que 
expressavam pela casa. Esse diferencial é explicado pela própria fundado-
ra da Biblioteca:

Aqui se aprendeu que ser funcionário é honrar o seu cargo e servir 
ao público como um dever. Jamais admiti que um leitor não fosse 
bem atendido ou até atendido com displicência. O interesse do lei-
tor sempre esteve em primeiro lugar porque ele representa o inte-
resse da BIML. (TAVARES, 1973, p. 4).
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Conheci já aposentadas, mas com muito vigor intelectual, duas queri-
das amigas de Denise Tavares: a escritora de literatura infantil Betty Co-
elho e a bibliotecária e docente do curso de Biblioteconomia da UFBA, 
Professora Esmeralda Maria de Aragão. Estabeleci com Esmeralda Aragão 
uma amizade mais próxima, que resultou na publicação conjunta do livro 
Denise Tavares: traços biográficos, no qual relatamos as principais tramas 
profissionais que fizeram de Denise uma protagonista de ações de cidada-
nia para o reconhecimento da criança como sujeito de direitos.

FIGURA 1 – CAPA DO LIVRO DENISE TAVARES: TRAÇOS BIOGRÁFICOS

                 Fonte: Aragão e Freitas (2008).

A história dessa biblioteca começou e mantém-se graças a um proces-
so de mobilização deflagrado por Denise Tavares. Mobilizar implica des-
pertar e convocar vontades para a concretização de um objetivo comum. 
O ideal vivido por Denise Tavares, no decorrer de três décadas à frente da 
biblioteca, foi de mobilização social. Convocou a sociedade baiana por 
meio de discursos e ações, num ato de paixão pela criança, pela leitura e 
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pela obra infantil do escritor Monteiro Lobato. Esse sentimento foi trans-
formado em decisão que contagiou a muitos: a implantação de uma bi-
blioteca infantil na Cidade do Salvador em homenagem ao escritor.

As tramas dessa história serviram de base para a construção de mi-
nha tese de doutorado em Educação, realizado na Faculdade de Educa-
ção da UFBA (Faced), onde pude encontrar a competência e sensibili-
dade do Professor-orientador Luís Henrique Dias Tavares, com seu jei-
to afetuoso, que me incitava a realizar a pesquisa, sem muitas preocu-
pações com as exigências formais da academia, mas sempre lembrando 
que eu deveria estar centrada na história da BIML e ponto final. Sua pos-
tura aproximava-se dos historiadores da escola francesa dos Annales, 
como no exemplo de Georges Duby, orientado por Lucien Febvre:

[...] A acolhida que tive, simples, robusta, à camponesa, conquis-
tou-me. Ele também me deu segurança, e é precisamente o que os 
iniciantes esperam de um orientador. Lucien Febvre incitou-me in-
cansavelmente a ser mais ousado, a não me enrijecer numa erudi-
ção tateante, a voar com minhas próprias asas. (DUBY, 1993, p. 85).

Compreender a história a partir da perspectiva de uma atividade “pra-
zerosa”, como defende Marc Bloch (1997, p. 77), implica um contínuo mo-
vimento, com dinâmica própria, “produzindo curiosos” da área que, mes-
mo não sendo historiadores profissionais, encantam-se e são seduzidos, 
pois o objeto do estudo da história “[...] é, acima de qualquer outro, de 
natureza a seduzir a imaginação dos homens.” Os estudiosos tornam-se 
“amantes do ofício” da história, segundo esse autor.

A história da BIML é marcada por múltiplos acontecimentos em cons-
tante diálogo entre o passado, presente e o futuro. Para a sua compreen-
são, foi preciso considerar as diversas forças sociais e políticas que confi-
guraram os diversos tempos e espaços em que ela se dá, verificando-se, 
entre essas forças, como chama atenção Milton Santos (1993, p. 8), uma 
efetiva interdependência entre os dados institucional, econômico, cultu-
ral e individual que se interdependem e interagem.

A história da BIML a caracteriza como agência de educação e cultu-
ra, especializada no atendimento de crianças, sem limite de idade. Tem 
como principal missão oferecer oportunidades para o exercício da leitura 
desvinculada da obrigatoriedade escolar, não a restringindo ao seu aspec-
to gráfico, mas incorporando as suas diversas possibilidades de compre-
ensão de mundo, tais como gestos, falas, toques etc., atribuindo sentido à 
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leitura, como defendem Leite e Marques (1991, p. 40): “[...] a condição de 
leitor - ativa por excelência – é, portanto, liberar em nós mesmos a capaci-
dade de atribuir sentido aos textos, como aos gestos e à vida.”

Denise Tavares (1957) defendia a ideia de biblioteca infantil como cen-
tro de formação, com função social ampla: “Ela não pode, em absoluto, 
limitar-se a apenas comprar livros e emprestá-los aos meninos. É um prin-
cípio a ser entendido por aqueles que nela trabalham, por aqueles que de-
les devem cuidar.” Na biblioteca pública infantil, as crianças encontram 
livros ao alcance do seu entendimento, com poucas ou muitas palavras, 
com ou sem ilustrações. A literatura infanto-juvenil contribui para o de-
senvolvimento da fantasia, da imaginação e da criatividade e para a aqui-
sição de novas aprendizagens e obtenção de informações diversas sobre 
assuntos de interesse das crianças e adultos.

No Brasil, a primeira biblioteca pública infantil foi fundada em São 
Paulo, em 1935, pelo recém-criado Departamento de Cultura, então di-
rigido por Mário de Andrade. A Biblioteca Infantil Municipal de São 
Paulo foi oficialmente inaugurada em 14 de abril de 1936, contando com 
o protagonismo da Professora primária Lenyra Camargo Fraccaroli para 
sua direção.

Inicialmente instalada na Rua Major Sertório, foi transferida, em 1945, 
para a Rua General Jardim, n.º 535, e, posteriormente, em 1955, recebeu 
nova denominação em homenagem a Monteiro Lobato. Essa mudança é 
referida por Lenyra Fraccaroli (1955): “[...] consegui essa homenagem, em-
bora tardiamente, com muito esforço.” A Biblioteca Infanto-Juvenil Mon-
teiro Lobato foi transferida para prédio próprio nessa mesma rua, no nú-
mero 485, onde ainda se encontra.

Na Bahia, resultado da luta pessoal de Denise Tavares, foi criada a pri-
meira biblioteca no ano de 1950. Distante do mundo da biblioteconomia 
brasileira, a Professora primária Denise Tavares, baiana da cidade de Na-
zaré (1925-1974), afirmava que tinha os critérios necessários para a reali-
zação da biblioteca em sua “imaginação”, conforme relatou, em 1949, ao 
Secretário de Educação e Saúde, Anísio Teixeira:

A biblioteca, Dr. Anísio, tenho-a pronta na imaginação e, garan-
to, sem modéstia, que é uma bela e agradável biblioteca. Dê-me 
os meios para realizá-la, sem empecilhos ou dificuldades (na-
turalmente sem os onipresentes entraves burocráticos) e será 
algo digno de Lobato: planejei-a mais com o coração. (TAVARES, 
1949, p. 2).
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Em um país no qual a única instituição educacional para crianças era a 
escola, a Biblioteca Pública Infantil, como um projeto cultural mais amplo, 
constituía-se também em um novo paradigma, no sentido de ser um cen-
tro fomentador de novas ideias e dinamismo no serviço educacional, pro-
movendo a participação social das crianças, como defendia Denise Tavares:

Bibliotecas não são vitrines, bonitas e bem instaladas, estagna-
das: são órgãos dinâmicos e atuantes que tenham renovação e 
atendam seu público como ele precisa. [...] Bibliotecas precisam 
ser feitas. Devem ser feitas. Mas, é preciso que sejam bem feitas e 
que existam como serviços educacionais para benefício do povo. 
(TAVARES, 1949, p. 2).

Nesse paradigma, estão inseridas as primeiras experiências brasileiras 
lideradas por Lenyra Fraccaroli e Denise Tavares, que não se intimidaram 
e deflagraram uma ação convocatória de mobilização social para constru-
ção de bibliotecas públicas infantis no país.

Em 1952, a BIML foi convidada para o VI Congresso Infanto-Juvenil 
de Escritores, em São Paulo. Denise Tavares organizou um concurso, com 
mais de 70 inscrições, para seleção das teses (textos sobre as temáticas do 
congresso). A BIML teria que enviar, no máximo, dez teses. Denise Tavares 
convocou seus jovens leitores-escritores. A existência do congresso justi-
ficava-se pela necessidade de estimular a capacidade intelectual de crian-
ças e jovens. Denise, de posse do regulamento, fez a divulgação, solicitan-
do que os meninos e meninas pesquisassem e escrevessem suas teses para 
a inscrição e seleção. Após selecionar as primeiras 17 teses, a comissão jul-
gadora definiu os nomes dos 11 que viajariam como escritores infantis, re-
presentantes da BIML. A tese de Cyva Sá Leite (que, mais tarde, foi cantora 
do Quarteto em Cy) foi contemplada com o Prêmio Monteiro Lobato.

Denise Tavares acreditava que, promovendo atividades de integração 
e estimulando a participação, conseguiria formar crianças com uma visão 
mais ampla de mundo, com ideais democráticos. Essa prática vivenciada 
por crianças, nos anos de 1950 a 1974, incomodava os setores mais con-
servadores da sociedade baiana, pois Denise acreditava no potencial da 
criança enquanto criança, não somente numa perspectiva de futuro, como 
o senso comum costumava crer. O protagonismo social era incentivado 
em detrimento de ações individualistas. Denise Tavares estava preocupa-
da em dotar a cidade de um espaço cultural e educacional específico para 
crianças, no qual elas pudessem ter livre expressão.
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Atenta ao público da biblioteca, Denise Tavares percebia os seus de-
sejos e aspirações. Assim sendo, no ano de 1959, observou haver grupos 
de crianças e jovens com interesse especial no desenho e na pintura. Des-
sa forma, organizou, junto com a sua equipe, um concurso para o mês da 
criança. Embora fosse um concurso, a ideia era premiar a todos os parti-
cipantes, sendo os melhores trabalhos merecedores de bolsas de estudo 
para cursos de Artes Plásticas.

Um dos jovens participantes do concurso, Jaime Sodré, registrou suas 
lembranças da BIML:

Aqui era o lugar da alegria, era o lugar onde eu me espalhava entre os 
livros e era a minha possibilidade, como uma pessoa que não possuía 
muitos recursos, de ler os livros. Foi aqui também que eu aprendi a 
exercer a profissão que hoje eu faço, que é a profissão de designer, 
aqui que eu aprendi a desenhar, participei, inclusive, de um concur-
so [...] Eu queria falar um pouco da figura da professora Denise, a 
mim particularmente, eu reservo uma parte do meu coração, muito 
especial, por uma razão muito simples. [...] Quantas vezes a ela cha-
mava pra dizer: olha, eu acho melhor você fazer dessa forma, assim, 
assim. Eu perguntava minhas questões pessoais pra ela e aí eu te-
nho essa lembrança dela, ela se confundia também com as próprias 
fadas dos castelos da gente, era um cuidado, era um cuidado com a 
gente, um cuidado, assim com a gente, pessoal, que substituía, até 
muitas vezes as nossas mães. Então quero deixar bem registrado no 
depoimento: de que não era só vir à biblioteca pegar o livro. Eu tinha 
absoluta certeza de que quando eu chegasse aqui tinha uma pessoa 
maravilhosa pra me receber, pra me dar conselho e, uma coisa que 
era muito sentida por mim: me tocar! Tocar a gente assim, falar com 
a gente com a mão na cabeça, coisa que a gente tinha, em outros am-
bientes, determinadas dificuldades. (FREITAS, 2001, p. 215).

AÇÕES PROTAGONISTAS EM ARCO: biblioteca infantil e o 
museu universitário

Voltando à minha chegada à BIML, no ano de 1987, relembro a opor-
tunidade de conhecer e interagir com a outra instituição, o museu univer-
sitário: o Museu Afro-brasileiro da UFBA. Nas proximidades do mês de no-
vembro, a equipe do setor de dinamização cultural foi desafiada a realizar 
a I Semana da Consciência Negra para Crianças.
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As atividades para essa semana foram planejadas e desenvolvidas 
em conexão com o curso de Museologia, pois, na época, eu era estu-
dante do segundo ano e, em parceria com o colega Professor Marcelo 
Cunha,1 tivemos a oportunidade de aplicar as teorias e técnicas muse-
ais em processo de aprendizagem. Esse período possibilitou a visão e o 
exercício de uma ação museológica realizada além dos limites da insti-
tuição museu, bem como a interdisciplinaridade de abordagens do pa-
trimônio, apontando também para a possibilidade de uma biblioteca 
infantil dinâmica, sem se desviar da função social, como previa Denise 
Tavares (1957, p. 1):

A função social e educacional duma Biblioteca Infantil é ampla, 
muito ampla. Ela não pode, em absoluto, limitar-se a apenas com-
prar livros e emprestá-los aos meninos. É um princípio a ser en-
tendido por aqueles que nela trabalham, por aqueles que deles 
devem cuidar.

Buscamos, para a realização desse evento, articulação e apoio das enti-
dades do movimento negro para a montagem da Exposição Negro Ontem 
x hoje – Lutas,2 que apresentou uma síntese histórica da trajetória dos mo-
vimentos sociais afro-brasileiros, uma mostra fotográfica sobre crianças, 
do fotógrafo Antônio Olavo, e ainda cartazes e objetos relativos à África e 
à cultura afro-brasileira. Contamos com o apoio de diversas entidades, en-
tre elas: o Centro de Estudos Afro-orientais (Ceao), o Mafro/UFBA, o blo-
co afro Olodum, o bloco afro Ilê Aiyê, o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Cultural do Estado (Ipac), que possibilitaram a nossa aproximação aos 
projetos do Movimento Negro em Salvador.

1 Atualmente, somos docentes no Departamento de Museologia da UFBA.

2 Programação: abertura, Banda Mirim do Olodum, apresentação do grupo de jazz do Colégio 
Nobel, palestra sobre “A linguagem africana usada no Recôncavo baiano”, com o Professor Rai-
mundo Henrique Pires, apresentação grupo de capoeira infantil do Mestre Nô.
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FIGURA 2 – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

              Fonte: arquivo pessoal.

A exposição foi montada no espaço físico da Biblioteca Infantil, acom-
panhada da apresentação de capoeira infantil, grupos de música e dança 
entre outras atividades, fazendo com que a ludicidade acompanhasse a 
exposição e seu ritmo invadisse a biblioteca.

Nos dois anos seguintes, 1988 e 1989, realizamos as mesmas parcerias, 
incorporando novas entidades do Movimento Negro e, em 1997, quando 
retornei à BIML, foi possível, mais uma vez, realizar outra ação conjunta 
entre as instituições: a exposição de comemoração dos dez anos da pri-
meira exposição sobre o tema “Consciência Negra para crianças”.
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FIGURA 3 – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA I SEMANA DA 
 CONSCIÊNCIA NEGRA DA BIML

         Fonte: arquivo pessoal.

Nesse momento, o colega Marcelo Cunha já era docente do curso de 
Museologia e coordenava o Mafro. Por esse motivo, a realização da ex-
posição, para além dos propósitos institucionais, teve também um cará-
ter comemorativo especial no campo afetivo e laboral. Era perceptível, 
naquele momento, o crescimento qualitativo e quantitativo das entida-
des e projetos do Movimento Negro e a atenção voltada para o público 
infanto-juvenil, diferente de 1987. Já havia uma linguagem específica; 
o Estatuto da Criança e do Adolescente completava sete anos e, nesse 
cenário novo, novas entidades foram convidadas a apresentar como tra-
balhavam o tema para o público infanto-juvenil: Projeto de Extensão Pe-
dagógica do Ilê Aiyê, Escola Eugênia Anna dos Santos, Escola Popular 
de Alagados, Escola Luíza Mahin, Projeto Cultural Ara Ketu, Instituto 
Mauá (Grupo Capuerê), Unegro, Ceao/Cefet (projeto de profissionaliza-
ção para a cidadania), Escola Pracatum, bloco Filhas de Oxum, Movi-
mento Negro Unificado, bloco Malê Debalê, Escola Criativa Olodum e 
Irmandade do Rosário.
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Dessa forma, aconteceu o meu encontro com o Mafro, instituição 
que também nasceu de um processo de mobilização de intelectuais que 
atuavam na Bahia na década de 1950. Desde a criação do Ceao, em 1959, 
já eram nutridos desejos relativos à criação de um museu. O Professor 
Agostinho da Silva escrevia cartas às instituições nacionais e interna-
cionais solicitando material para o futuro museu “de caráter didático”, 
como destaca Daniela Moreira de Jesus (2015) em sua dissertação de 
mestrado. Como resultado desses anos de amadurecimento, o museu só 
veio a ser inaugurado em 1982, sob a coordenação da etnolinguista Yeda 
Pessoa de Castro, então diretora do Ceao, tendo como responsável pelo 
museu a museóloga Jacyra Oswald, no prédio da Faculdade de Medici-
na, localizado no Terreiro de Jesus, apresentando à Cidade do Salvador 
um espaço de memória específico para o registro e guarda do patrimônio 
africano e afro-brasileiro. Essa iniciativa inédita e pioneira representou 
um importante ganho simbólico e material para as comunidades de ter-
reiro, associações de blocos afro e afoxés e para as entidades do Movi-
mento Negro, que encontraram no Museu a possibilidade de visualizar, 
em forma de exposição museográfica, elementos das culturas e heranças 
africanas e afro-brasileiras.

Desde sua inauguração, o Mafro/UFBA tem conseguido trilhar ca-
minhos que o destacam no oferecimento de oportunidades de registro 
das materialidades e das memórias africanas e afro-brasileiras, através 
da articulação com as comunidades que representa, assim como para o 
exercício do protagonismo social de seus representados. Finalizando as 
minhas memórias, na perspectiva de protagonismo social de memórias 
silenciadas da história oficial, destaco dois trabalhos de pesquisa sob mi-
nha orientação.

O primeiro, com recente publicação dos resultados – “Uma coleção 
biográfica: os Mestres Pastinha, Bimba e Cobrinha Verde no Mafro/UFBA” 
–, foi uma pesquisa de iniciação científica para estudo da coleção de capo-
eira que resultou no envolvimento de 40 pesquisadoras e pesquisadores, 
implicados com as memórias sociais dos Mestres que agiram como “de-
molidores de preconceitos” que, além de exercitarem e ensinarem a capo-
eira, tiveram também a preocupação com os registros e a perspectiva de 
patrimônio, “[...] com muita sensibilidade conseguiram registrar, nos di-
versos suportes, a história da capoeira baiana e sua relação com a cultura 
nacional e sua expansão internacional.” (FREITAS, 2015b, p. 20). O Mestre 
Pastinha dizia, no estandarte da sua academia: “A capoeira é patrimônio, 
não pode perder o seu valor.” (FREITAS, 2015b, p. 15).
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FIGURA 4 – CAPA DO LIVRO UMA COLEÇÃO BIOGRÁFICA: OS MESTRES PASTINHA,  
BIMBA E COBRINHA VERDE NO MUSEU AFRO-BRASILEIRO DA UFBA

 Fonte: Freitas (2015).

O segundo trabalho de pesquisa, que está em fase de finalização, é um 
estudo sobre as tramas entre sujeitos e instituições que levam o Mafro/
UFBA a se destacar como instituição de educação, mesmo sem possuir, 
de fato, um setor de educação, desenvolvido por Daniela Moreira de Jesus 
(PPGMuseu/UFBA). Toda a trajetória institucional é marcada por ações de 
estímulo ao protagonismo das memórias africanas e afrodescendentes, 
seja no passado ou no presente, com ações de denúncias relativas às for-
mas de tratamento dos sujeitos sociais ou das suas heranças e memórias.

UMA HISTÓRIA SEM FIM...

“Protagonista”, afirma o dicionário, é um personagem “principal” ou, 
também, um intérprete. Entendo que as bibliotecas e os museus (bem 
como os arquivos) são instituições criadas pela trama do social que lhes 
atribuiu a função de cuidar da memória construída por indivíduos; res-
pondem por essa competência de interpretar, que é tanto esclarecer como 
analisar e criticar. É possível que, nas minhas rememorações, o ponto 
maior de contato entre sujeitos e instituições seja o educar: a preocupação 

informacao-e-protagonismo-social-BOOK.indb   178 08/09/17   10:29



179

um encontro de memórias de instituições protagonistas – ou quando...

motivadora de Denise Tavares para implantar uma biblioteca infantil na 
Cidade do Salvador, reconhecendo o quanto poderia contribuir para a for-
mação de crianças e jovens, e a também motivação das ações do Mafro/
UFBA. Preocupação, se pode dizer, é uma “história sem fim”, justamen-
te porque é lugar de grandes investimentos e concentração de energia da 
parte de sujeitos que atuam em instituições culturais.
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A seleção, o tratamento e  
a difusão da informação na  
perspectiva do protagonismo social:
um ensaio crítico

SERGIO COELHO BORGES FARIAS

Com este texto, pretendo abordar um grande desafio com que se depa-
ram os profissionais que lidam com a informação como sua matéria pri-
ma: por que e como selecionar, registrar, sistematizar, organizar, trans-
crever e difundir informações disseminadas cotidianamente através dos 
mais diversos meios de comunicação, numa perspectiva emancipadora.

Refiro-me, principalmente, a profissionais como o arquivista, o biblio-
tecário, o museólogo, o jornalista, o educador, o escritor e também o cien-
tista político, o líder religioso e, sobretudo, o cientista da informação.

São inúmeros os espaços e os meios de organização e difusão da in-
formação: escolas, bibliotecas, museus, arquivos, jornais, emissoras de rá-
dio e de televisão, templos, dentre outros. A eles, veio se juntar, de modo 
avassalador, a internet, o mecanismo mais eficiente no que se refere ao 
alcance, tanto especialmente quanto numericamente. A popularização do 
smartphone estendeu em muito a efetividade da comunicação de todos os 
demais canais.
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Cabe sinalizar a natureza multi-inter-trans(mit)disciplinar das ciên-
cias da informação. Elas se articulam fortemente com a comunicação, a 
educação e a cultura e, secundariamente, com a filosofia, as letras, a antro-
pologia, a história, as artes, a computação.

No que se refere a conteúdos, as informações ou notícias versam sobre 
todos os conhecimentos já elaborados pela humanidade. Da geografia à 
matemática, do direito à engenharia, do teatro à nutrição, todos os cam-
pos de saber se fazem presentes. Mas quais seriam as temáticas funda-
mentais na sociedade contemporânea?

Tomando como ponto de partida o valor que se dá à manutenção da 
vida, ao bem-estar e à permanência da raça humana no universo, des-
pontam as informações sobre o meio ambiente, a economia, a saúde, 
a ciência e a tecnologia. Mas outras temáticas, decorrentes das prin-
cipais, assumem papel de destaque nos noticiários e nos documentos 
considerados importantes. A política, por exemplo, com seus casos de 
corrupção, privilégios, embates ideológicos em contraponto com os es-
forços para a busca de autonomia da nação perante o grande capital de 
várias origens.

Tudo que aponta para o favorecimento ou o impedimento de uma vida 
melhor – referente a habitação, saneamento, transporte, educação ou ser-
viços de saúde – recebe uma atenção especial, sem falarmos nas questões 
da subjetividade, do prazer individual e dos direitos fundamentais.

Outra temática recorrente é a da violência, seja ela autoinfligida (sui-
cídios, autoflagelo, envolvimento com drogas), interpessoal (desavenças 
com parceiros, com família ou com comunidade) ou coletiva – esta última 
mais difusa, às vezes sutil, de caráter político, econômico ou social.

Essa terceira forma de violência, estrutural, raramente é desvelada. 
Matriz de todas as microviolências, ela é causada por estruturas e sistemas 
políticos econômicos sociais e culturais fortemente estabelecidos e geral-
mente planejados. Na sua base, encontra-se um dos valores fundantes: o 
direito de enriquecer por meio da exploração do trabalho de outras pesso-
as ou por investimentos de capital em jogadas econômicas, cujos lucros 
são necessariamente resultantes de algum trabalho, de grandes popula-
ções submetidas a um poder político e necessariamente cultural.

Numa sociedade de livre iniciativa, com possibilidade de o sujeito 
acumular riquezas ilimitadas, os índices altos (12%, por exemplo) de de-
semprego são fundamentais para o funcionamento dos empreendimentos 
econômicos para obtenção de lucros cada vez maiores. Sabemos quais são 
as consequências do desemprego.
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Então, cabe perguntar como a informação aparece nos meios de co-
municação social e como ela deveria aparecer, se considerarmos ser im-
portante a promoção de uma sociedade emancipadora, voltada para o 
bem-estar de todos e a autonomia dos povos?

A mídia, com seus objetivos financeiros, cuida de promover uma es-
pécie de espetacularização do cotidiano, supervalorizando as notícias im-
pactantes, repetindo exaustivamente as imagens e as notícias que geram 
grande interesse. Muitas vezes, banaliza a violência, mantendo-se na su-
perfície do fato, sem revelar as causas dos problemas e raramente acompa-
nhando o desdobramento dos casos.

A informação, em sua forma veiculada, provoca as mais variadas emo-
ções e sentimentos: alegria, tristeza, desânimo, acomodação, medo, raiva, 
revolta, inveja, impulso para o consumo, desejo de luta. Logo, não estamos 
tratando aqui de um tema inocente. O tratamento e a difusão da informa-
ção interferem na formação e transformação de consciências.

A alegria de um arquivista ao identificar um documento que se revela 
precioso para recontar um fato mal contado pode redirecionar o conheci-
mento da história de um povo. Uma reportagem pode provocar o desejo de 
luta para resolver um problema crônico de toda uma comunidade.

Nesse contexto, o smartphone aparece como um agente fascinante e 
perigoso, considerado democrático, já que todo cidadão que o possui tem 
acesso (pagando ou por wi-fi) às inúmeras redes sociais. Com o aparelho, 
ele pode exercer papel de pesquisador, arquivista, comunicador e, conse-
quentemente, educador.

Diferentemente da televisão, mídia de mão única, com o smartphone, 
pode-se promover uma pessoa com belas fotos ou pode-se arrasar uma 
carreira ou uma vida, com boatos, maledicências, imagens privadas, notí-
cias falsas, impossíveis de serem desmentidas. Sejam incompletas ou de-
turpadas, as informações, difundidas largamente com as mais avançadas 
tecnologias, têm papel fundamental no andamento das coisas no planeta.

A dimensão e as consequências da presença política e do controle eco-
nômico das nações ocidentais desenvolvidas no Oriente Médio não apare-
ceram nos noticiários sobre os protestos e revoltas na chamada Primavera 
Árabe, iniciada em 2011. Assim como não aparecem nas notícias sobre as 
ações terroristas da Al Qaeda ou as barbaridades do Estado islâmico.

Em suma, a visão que se tem dos povos muçulmanos é aquela cons-
truída pelas agências de notícia ocidentais. Diante de todo noticiário, os 
mais espertos e perspicazes percebem que falta alguma coisa; muitas ve-
zes, deixam de informar o fundamental.
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Quando se viu ou se ouviu mencionar os dados sobre desmatamento 
por interesses econômicos de grandes fazendeiros ao se noticiar as altera-
ções do clima, enchentes ou os flagelos da seca? Uma monstruosa criança, 
El niño, sempre leva a fama, enquanto o número de fiscais continua insu-
ficiente e enquanto alguns deles certamente ganham algo para deixarem 
desmatar. Quanta coisa por trás da informação dada.

O enaltecimento dos grandes museus europeus nunca é acompanhado 
da informação sobre as pilhagens realizadas nos territórios invadidos, ou 
das obras compradas de dirigentes corruptos a preço de banana nos países 
em que se produziram as maravilhas ali expostas.

Capitães de Entradas e Bandeiras, que partiram do litoral para ampliar 
o território ocupado do Brasil na direção do oeste, foram patrocinados e 
recompensados pela Coroa Portuguesa. Só que escravizaram e extermina-
ram muitos povos indígenas, os quais eram apresentados como selvagens 
e resistentes à “boa civilização” imposta pelos capitães heróis. É com esse 
teor, com heróis versus selvagens, que a matéria é apresentada nas escolas.

Por muito tempo, ignoramos completamente – e, de certa forma, con-
tinuamos sem saber – quem são os financiadores das campanhas dos par-
lamentares eleitos, que posteriormente beneficiam esses investidores 
com jogadas políticas de retorno econômico.

A explosão praticamente cotidiana de caixas eletrônicos em capitais e 
no interior, sem que nenhum ladrão seja preso, ressoa em nossas mentes 
como atos comuns, como se não houvesse qualquer informação nos ór-
gãos competentes sobre os possíveis esquemas de lavagem de dinheiro e 
sobre quem tem acesso a dinamite, veículos utilizados, dentre outros ras-
tros possíveis.

Por razões políticas e econômicas, não são revelados os males provo-
cados à saúde por produtos como as carnes, o açúcar, os vegetais transgê-
nicos, os agrotóxicos, os adoçantes, o “aji-no-moto”, os refrigerantes, den-
tre outros produtos. Nada disso é mencionado no noticiário sobre a preca-
riedade de assistência à saúde.

Pastores e bispos evangélicos utilizam todas as artimanhas possíveis 
para, com descarada falta de honestidade, tomar dinheiro dos fiéis segui-
dores. Nenhuma defensoria ou ministério público move uma palha para 
evitar isso. Que informação falta?

São comuns as matérias jornalísticas sobre estradas esburacadas após 
as chuvas e os perigos decorrentes, resultando, quando muito, numa críti-
ca a algum governo, que não cuida da manutenção das estradas. Uma sim-
ples medida da espessura do asfalto poderia revelar o que é bem comum: 
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apesar do alto preço da obra, a camada de asfalto deveria ter cinco centí-
metros e só tem dois. Empresas, contratante e fiscal, certamente, levaram 
sua parte. Essa informação, digamos, complementar à da existência dos 
buracos, acionaria talvez algum tribunal de contas.

Realidade cruel: meios de comunicação tapam buracos... E também 
podem disseminar o ódio, com as postagens discriminadoras e precon-
ceituosas presentes no Facebook, com a exaltação à violência, como ocor-
re na proliferação das competições de Ultimate Fighting Championship 
(UFC) e Mixed Martial Arts (MMA).

Apresentadas como competições inocentes e aparentemente tão sau-
dáveis quanto o vôlei, o tênis e o judô, os quais raramente machucam os jo-
gadores, as várias modalidades de luta livre em estádios ocupam lugar de 
destaque nas programações televisivas. Espectadores são embalados pela 
plasticidade das imagens e pelos depoimentos emocionados dos lutado-
res que se empenham para destroçar os adversários em busca de fama, de 
um cinturão de campeão e de dinheiro.

Chegamos, assim, a uma triste realidade do apaixonante e instigan-
te mundo da comunicação. Faço um convite para refletirmos sobre o que 
considero a “ciranda dos imbecis”.

Ossos fraturados, traumatismos cranianos e cortes com sangramento 
são elementos com presença constante nas lutas livres. A glória de vir a ser 
um campeão algum dia, a diversão de um público pagante e a entrada no 
rol da fama para (talvez) ficar rico são certamente os motores de tamanha 
insensatez: o espancamento sistemático de cidadãos, transmitido em ca-
deias televisivas nacionais e internacionais.

A cena espetacular é armada com gladiadores do século XXI, que, na 
falta de leões, atacam sujeitos semelhantes na arena octogonal. Os leões já 
se safaram daquelas pelejas, ainda bem. Os galos de briga estão proibidos 
de lutar nas rinhas. Seres humanos, não.

O que mais surpreende não é a luta em si. É a concordância de toda 
uma sociedade com a existência dela, de modo semelhante ao que ocorre 
com a permissividade quanto ao consumo de drogas e, consequentemen-
te, com a vasta criminalidade que sempre as envolve.

Onde se encontram os defensores públicos, inativos diante de tanta 
selvageria, amplamente divulgada e celebrada pela mídia? Onde estão os 
dirigentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário? Será que estão 
todos ligados, alguns deles até torcendo pelos seus favoritos, contribuin-
do com o alto consumo de cerveja que, por força da propaganda, rega as 
praias e as competições esportivas?
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Pode ser que tenham receio de ferir os interesses dos poderosos caso 
tentem interromper o fluxo de dinheiro envolvido no negócio, que já assu-
miu grandes proporções e amplo alcance de público. Quem terá garra para 
tratar e recompor as informações e barrar essa onda de violência?

Como explicar esse silêncio? Como é possível uma sociedade inteira 
permanecer calada diante desse fenômeno de mídia, espetáculo de horro-
res, “ciranda de imbecis” que fazem, apreciam e usufruem de ações con-
cretas e de imagens reais de gente sangrando?

É evidente que já estamos, quase todos, acostumados e anestesiados 
com a espetacularização da violência. Que modelos esses empresários, 
apoiados pela mídia e pelo silêncio dos governantes e juristas, vêm ofere-
cendo ao público torcedor empolgado?

Já que é de comum acordo, podem se arrebentar uns aos outros – é a 
base do discurso subliminar deles. Então, fica combinado assim: valoro-
sos lutadores seguem cotidianamente arrebentando adversários, parcei-
ros de infortúnio e, às vezes, de glória. Não se percebe no ar nenhum si-
nal de proibição, de repreensão, sequer de recomendação. Não bastam os 
games que treinam os “monstrinhos” desde a mais tenra idade a eliminar 
outros seres, sejam humanos ou não?

Necessitamos de estudos criteriosos sobre os efeitos da difusão das 
imagens e notícias de violência, além dos jogos, nos comportamento dos 
cidadãos. O fato é que, atualmente, com a maior simplicidade e a pers-
pectiva da impunidade resultante das artimanhas da Justiça, saca-se uma 
arma – faca, facão ou pistola – e mata-se alguém pelos mais variados mo-
tivos, muitos deles banais ou fúteis.

Mata-se por uma discussão no trânsito, por um suposto adultério, por 
uma relação amorosa que se desfez, para roubar alguns reais e celulares de 
passageiros de ônibus, para entregar um carro a receptador ou a traficante 
como pagamento de dívida referente à droga.

Dirigir embriagado e passar por cima de quem anda pelo passeio ou 
bater seu carro com outro, de frente, com quem vem na pista certa, ao ter 
ultrapassado veículo em trecho proibido tornaram-se ações corriqueiras.

São essas informações que devemos assimilar tácita e pacificamente? 
É isso que devemos aprender?

Sempre que nos comunicamos, aprendemos algo. A educação não se faz 
somente na escola. Vivemos numa sociedade toda ela “aprendente” e “en-
sinante”, e a mídia, com suas inúmeras informações, tem papel destacado.

Muito dinheiro é gasto com propaganda oficial e os órgãos de imprensa 
podem ser obrigados por lei a educar a população em troca da concessão 
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do uso dos canais. Mas, certamente, campanhas educativas construtivas, 
no sentido da valorização da vida e da melhoria de sua qualidade, não têm 
sido exatamente preocupações dos órgãos de defensoria pública.

Convivemos com imbecis que lutam, idiotas que apreciam criminosos 
que exploram essa barbaridade para ganhar dinheiro, tudo com a conivên-
cia e a omissão dos governos.

Mais ainda do que as lutas em si, o que, sem dúvida, deve ser motivo de 
temor ou pavor, é a concordância praticamente uniforme de toda uma so-
ciedade com a existência delas. As informações sobre a violência não têm 
sido suficientes para instigar a disposição para a luta. Precisamos enxer-
gar o que está por baixo, por trás e além da informação. Como superar a in-
genuidade e a bobeira? Que educação é necessária para que os reclaman-
tes, contrários ao atual ou a qualquer governo, não vão às ruas pedir a vol-
ta de ditaduras com governos militares? O que deve ser registrado como 
dado histórico, documental, de tudo isso que vivenciamos? O que seria um 
protagonismo social no caso dos profissionais da informação?

São urgentes as reformulações nos processos educacionais, que in-
cluem os meios de comunicação social e demais ambientes educativos, 
além das redes formais de ensino.

Conscientização, aprendizagem significativa e formação para a auto-
nomia são elementos norteadores para ações educativas e requerem um 
adequado tratamento de informações.

As ações educativas precisam levar ao desenvolvimento da percepção, 
da sensibilidade e do senso crítico, através do equilíbrio entre os domínios 
cognitivo, psicomotor, afetivo e estético, numa perspectiva multirreferen-
cial e mit-disciplinar.

O ser precisa educar-se integralmente para poder discernir e identificar 
na informação a verdade que interessa, tratar a informação que escamoteia, 
que procura impor uma verdade inventada para manipular e enganar.

Os processos educativos devem articular o pensamento com a sensa-
ção, com o sentimento e com a intuição. O pensar deve estar sempre asso-
ciado ao fazer, a teoria deve ser resultante e provocadora da prática. São 
possibilidades, no fundamental campo da educação, para que consigamos 
descobrir e revelar o que está por trás, por baixo e além da informação.
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