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RESUMO 

 

A mediação da informação analisada no âmbito da Organização Não Governamental (ONG) 

conhecida como Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) que fundamenta o 

alcance da defesa dos direitos humanos e do protagonismo social é o tema deste trabalho. 

Nesta perspectiva, esta pesquisa teve por objetivo verificar e analisar como a mediação da 

informação vem sendo realizada pelo OVCS em defesa dos direitos humanos e pelo 

desenvolvimento do protagonismo social. A técnica de observação direta das atividades 

realizadas pelos agentes mediadores do OVCS foi adotada para o mapeamento, descrição e 

categorização das ações de mediação da informação realizadas no OVCS. A partir dessas 

observações, optou-se pela adoção da técnica de aplicação de questionário e a realização de 

entrevistas junto aos agentes mediadores do OVCS, visando a obtenção de informações sobre 

o nível de alinhamento dessas ações mediadoras com o desenvolvimento de uma cultura pelos 

direitos humanos e do desenvolvimento do protagonismo social, assim como para identificar a 

percepção do conceito de mediação da informação que têm os agentes mediadores do OVCS e 

a sua aproximação com as concepções teóricas vigentes na Ciência da Informação. Para a 

realização da pesquisa foi necessária uma reflexão, à luz da literatura, que abordasse os temas 

dos direitos humanos, da mediação da informação e suas dimensões, aproximando essas 

temáticas e suas contribuições com o desenvolvimento e fortalecimento do protagonismo 

social. Como resultado, observou-se que o estudo oferece uma contribuição para o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento das ações de mediação da informação do OVCS na luta 

pelos direitos dos venezuelanos. Constatou-se que essa contribuição é um reconhecimento da 

relevância do OVCS, que vem, sistematicamente, esforçando-se para documentar, analisar e 

dar visibilidade aos protestos ocorridos nas ruas venezuelanas, com o intuito de apoiar as 

ações transformadoras que garantam o respeito aos direitos de todos, com igualdade e sem 

discriminação pela raça, cor, pensamento político ou condição social.  

 

 

 

Palavras-chave: direitos humanos; mediação da informação; protagonismo social; 

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

  

The mediation of information analyzed within the scope of the ONG known as Observatorio 

Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), which underlies the scope of the defense of 

human rights and social protagonism is the aim of this work. In this perspective, this research 

was made to verify and analyze how the mediation of information has been carried out by the 

OVCS in defense of human rights and the development of social protagonism. The technique 

of direct observation of the activities carried out by the OVCS mediating agents was adopted 

for the mapping, description and categorization of the information mediation actions carried 

out by the OVCS. Based on these observations, it was decided to adopt the technique of 

applying a questionnaire and conducting interviews with the mediating agents of the OVCS, 

in order to obtain information on the level of these mediating actions with the development of 

a culture for human rights and the development of social protagonism, and to identify the 

perception of the concept of mediation of information that the mediating agents of OVCS 

have and its approximation with current theoretical conceptions in Information Science. In 

order to carry out the research, a reflection was necessary, based on the literature, which 

addressed the human rights and mediation of information, showing their contributions to the 

development and to make better the social protagonism. As a result, it was observed that this 

study offers a contribution to the development and improvement of OVCS information 

mediation actions in the struggle for the rights of Venezuelans. It was found that this 

contribution is a recognition of the relevance of the OVCS, which has been systematically 

striving to document, analyze and make visible the protests that took place on the Venezuelan 

streets, in order to support transformative actions that ensure respect for the rights of all, with 

equality and without discrimination by race, color, political thought or social condition. 

  

  

  

Keywords: human rights; mediation of information; social protagonism; Observatorio 

Venezolano de Conflictividad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

La mediación de información analizada en el ámbito de la ONG conocida como Observatorio 

Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) que fundamenta el alcance de la defensa de los 

derechos humanos y del protagonismo social es el tema de este trabajo. En esta perspectiva, la 

investigación tuvo por objetivo verificar y analizar cómo la mediación de información viene 

siendo realizada por el OVCS en defensa de los derechos humanos y por el desarrollo del 

protagonismo social. La técnica de observación directa de las actividades realizadas por los 

agentes mediadores del OVCS fue adoptada para el mapeo, descripción y categorización de 

las acciones de mediación de la información realizadas en el OVCS. A partir de esas 

observaciones adoptándose como técnica de cuestionario y la realización de entrevistas 

aplicadas a los agentes mediadores del OVCS, a los fines de obtener informaciones sobre el 

nivel afinidad de esas acciones mediadoras con el desarrollo de una cultura por los derechos 

humanos y desarrollo del protagonismo social, así como también para identificar la 

percepción del concepto de mediación de información que tienen los agentes mediadores del 

OVCS y su aproximación con las concepciones teóricas vigentes en la Ciencia de la 

Información. Para la realización de la investigación fue necesaria una reflexión, a la luz de la 

literatura, que aborda el tema de los derechos humanos, la mediación de la información y sus 

dimensiones, aproximando esas temáticas y sus contribuciones para el desarrollo y 

fortalecimiento del protagonismo social. Como resultado, el estudio ofrece una contribución 

para el avance y perfeccionamiento de las acciones de mediación de información del OVCS 

en la lucha por los derechos de los venezolanos. Se constato que esa contribución es un 

reconocimiento de la relevancia del OVCS, que viene sistemáticamente, esforzándose para 

documentar, analizar y visibilizar las protestas ocurridas em las calles venezolanas, con el 

objetivo de apoyar las acciones transformadoras que garantizan el respeto a los derechos de 

todos, con igualdad e sin discriminación por la raza, color, pensamiento político o condición 

social.  

 

 

 

Palabras claves: derechos humanos; mediación de información; protagonismo social; 

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece grande parte dos 

fundamentos éticos que regem a prática laboral do profissional da informação como 

agente social que, no exercício dos seus próprios direitos humanos, proporciona a outros 

sujeitos a oportunidade de conhecer seus deveres e direitos. Por meio do ato de 

compartilhar e favorecer o acesso e a apropriação de informações, os agentes 

mediadores da informação podem colaborar para o despertar das consciências dos 

outros indivíduos, disseminar aspectos próprios e coletivos da identidade, assim como 

divulgar experiências e saberes que promovam ações cidadãs de transformação para 

viver em uma sociedade mais justa para todos. 

Esse ideal de uma sociedade mais justa para todos normalmente desperta em 

alguns indivíduos interesses genuínos que vão além do benefício pessoal para 

transcender o bem comum. Tal comportamento pode se ver expressado em atos de 

resistência, interpelação, oposição, exercício de crítica e diálogo, entre outros aspectos 

que caracterizam as atitudes protagonistas. 

Analisar a defesa dos direitos humanos e o desenvolvimento do protagonismo 

social, como fenômenos sociais, que precisam da disseminação da informação de 

confiabilidade, o que coloca em evidência a necessidade de se estudar o potencial de 

interferência da mediação da informação, considerando-se que há três elementos que 

são considerados importantes tanto para a defesa dos direitos humanos quanto para o 

desenvolvimento do protagonismo social, que são: a documentação, o relato e a 

divulgação da realidade vivida, denominados entre os ativistas dos direitos humanos 

como 3D (três D dos direitos humanos). Essas ações são imprescindíveis e demandam 

um mediador da informação consciente de seu papel no mundo, de sua responsabilidade 

civil e social, assim como dos seus próprios direitos, tanto como pessoa individual, 

quanto como sujeito que pertence a um grupo e a uma realidade social. 

A mediação da informação e o protagonismo social são temas de estudos em 

expansão no campo da Ciência de Informação que podem ser abordados, explorando 

suas possíveis contribuições na área dos direitos humanos, diante da necessidade social 

de dar visibilidade às informações e testemunhas das diversas manifestações sociais, 

além da gestão e disseminação das memórias da repressão e da resistência a sistemas de 

poder e/ou governos hostis em contextos de conflito social que podem precisar de 

processos de justiça de transição.  
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A tomada de consciência quanto à importância da documentação, recuperação e 

disseminação fundamenta o processo de reflexão e de apropriação da informação como 

elementos fundamentais do trabalho com a informação e que, portanto, são consideradas 

ações de mediação da informação. Todas essas ações mediadoras facilitam a proteção, 

preservação e disseminação da memória social, sendo vitais ao alcance da visibilidade 

das demandas de justiça social perante violações dos direitos humanos.  

Neste sentido, os estudos de Gomes (2014, 2016, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 

2020b) contribuem com a expansão nas abordagens teóricas em torno da temática, 

quando a partir deles a autora apresenta sua proposição acerca da existência de cinco 

dimensões da mediação da informação, conceituando-as enquanto: dialógica, estética, 

formativa, ética e política. Gomes (2014, 2016, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b) as 

sinaliza como elementos constitutivos da mediação da informação que, ao serem 

plenamente alcançados na ação mediadora, a tornam mais efetiva em suas 

intencionalidades. 

Nesta perspectiva, a proposta deste estudo surgiu da inquietação da 

pesquisadora, perante a oportunidade de ser bolsista do Programa de Parceria para 

Educação e Treinamento, resultado da cooperação entre a Organização dos Estados 

Americanos (OEA), a Organização Pan-Americana de Saúde - Organização Mundial as 

Saúde (OPAS/OMS) e o Grupo de Universidades Brasileiras de Coimbra (GCUB) 

PAEC OEA-GCUB. Discente do Curso de Graduação em Ciência da Informação e do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da 

Bahia (PPGCI/UFBA) no Brasil, que, por sua qualidade e produção acadêmica, é um 

ponto de referência para a América Latina e, especificamente, para a Venezuela.  

A partir dessa experiência acadêmica, emerge uma nova e enriquecedora 

reflexão sobre a mediação da informação como objeto de estudo da CI, (re)conhecendo 

os postulados de respeitados autores, professores e colegas no Curso. Essa experiência 

em curso permite refletir acerca das atividades realizadas no Observatorio Venezolano 

de Conflictividad Social, tomando como modelo esse referencial, realizando o que 

Gomes (2019b, 2020a, 2020b) denomina de exercício da práxis, capaz de tornar a 

mediação da informação cada vez mais consciente. 

O Observatorio Venezolano de Conflictividad Social é um projeto que foi criado 

e implantado em 2011, como uma Organização Não Governamental (ONG), cujas ações 

estão ligadas à defesa dos direitos humanos e às práticas documentais, a fim de 

contribuir com a documentação e oferta de informações relevantes à formulação de 
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reivindicações referentes ao respeito e restituição dos direitos humanos do povo 

venezuelano. Ao longo da última década, o OVCS compôs um acervo documental de 

91.357 (noventa e um mil, trezentos e cinquenta e sete) documentos que registram os 

protestos desenvolvidos pela população nas ruas venezuelanas, número totalizado até o 

mês de setembro de 2021, trabalho que continua sendo desenvolvido cotidianamente.  

Dessa maneira, tanto a ampliação da perspectiva da Ciência de Informação no 

Brasil, quanto o trabalho pela defesa dos direitos humanos na Venezuela, 

fundamentaram e fizeram emergir o interesse genuíno em abordar a mediação da 

informação, suas características, categorias e dimensões, de modo a refletir se o 

desenvolvimento do protagonismo social na Venezuela vem recebendo contribuição das 

ações mediadoras realizadas pelo OVCS. 

  A partir da análise da problemática aqui abordada, este estudo teve como 

objetivo geral verificar e analisar como a mediação da informação vem sendo realizada 

pelo OVCS em defesa dos direitos humanos e pelo desenvolvimento do protagonismo 

social. Para alcançar esse objetivo geral, buscou-se alcançar os seguintes objetivos 

específicos: mapear, descrever e analisar as ações de mediação da informação realizadas 

pelo OVCS; verificar o nível de alinhamento dessas ações de mediação da informação 

do OVCS com o desenvolvimento de uma cultura em defesa dos direitos humanos e de 

desenvolvimento do protagonismo social; identificar qual a percepção de mediação da 

informação que têm os agentes mediadores do OVCS e a sua aproximação com as 

concepções teóricas vigentes na Ciência da Informação.  

O estudo se caracteriza como descritivo, a partir da adoção do método do estudo 

de caso, em associação aos métodos documental e da pesquisa participante, com a 

articulação das abordagens qualitativa e quantitativa para análise das informações 

obtidas após a aplicação das técnicas da observação direta, análise de conteúdo e do 

discurso. Assim, o universo da pesquisa correspondeu às ações de mediação realizadas 

pelo OVCS e seus profissionais mediadores, sendo a sua amostra composta de duas 

subamostras, uma formada pelas ações realizadas entre os anos de 2019 e 2021 e outra 

composta por dois grupos de mediadores do OVCS: 12 membros da Unidade de 

Monitoramento, Documentação e Investigação e 4 membros da Unidade de 

Comunicação e Difusão.  

Esclarece-se ainda que o método da pesquisa participante se coloca como 

possível em razão de que esta mestranda integra a equipe de trabalho do OVCS, atuando 

diretamente na organização e realização de suas ações mediadoras. 
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Quanto à fundamentação teórica deste trabalho, no que tange à temática dos 

direitos humanos, buscou-se refletir com as contribuições do Sistema Universal de 

Proteção de Direitos Humanos encabeçado pelas Nações Unidas e o Sistema Regional 

ou Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Na sequência, quanto à análise acerca 

do desenvolvimento do protagonismo social, utilizou-se como referenciais os estudos de 

Gomes, Perrotti, Pieruccini e Bitencourt. Na última subseção, apresenta-se a reflexão 

sobre a mediação da informação e suas dimensões, adotando-se como referencial os 

estudos de Almeida Júnior (2006, 2008, 2009, 2014, 2015a, 2015b, 2016, 2017,), 

Gomes (2014, 2016, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b), Freire (1996, 1997), Carvalho, 

Nascimento e Bezerra (2018), como também de Santos Neto (2014, 2015, 2017, 2019).  

Entre os principais resultados alcançados, foi possível identificar na Unidade de 

Mapeamento, Documentação e Investigação a realização de 6 ações principais e 21 

ações secundárias de mediação da informação que, em sua maioria, correspondem à 

mediação implícita. No tocante à Unidade de Comunicação e Difusão, evidenciou-se a 

realização de 6 ações principais e 15 ações secundárias de mediação da informação que, 

em maior medida, correspondem à mediação explícita. 

Observou-se também que a ação de mediação implícita, necessária ao 

desenvolvimento da principal ação de mediação, consiste no mapeamento dos protestos, 

reconhecida como o “coração” do OVCS. Pode-se afirmar, ainda, que esse conjunto de 

ações de mediação está alinhada com o desenvolvimento de uma cultura pelos direitos 

humanos, assim como com o desenvolvimento do protagonismo social e, nesse sentido, 

foram identificadas 7 ações de mediação da informação vinculadas com as ações e 

funções desenvolvidas tanto pela Organização dos Estados Americanos, quanto pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), que estão em acordo com elementos e 

indicadores identificados com o alcance do protagonismo social.  

Também pôde-se reconhecer as percepções dos agentes mediadores do OVCS 

sobre mediação da informação e sua aproximação com as concepções vigentes da 

Ciência de Informação. Os resultados obtidos apontaram que os agentes mediadores 

reconhecem o termo da mediação da informação como objeto da Ciência da 

Informação, indicando que seu contato com a literatura foi por meio de aulas ou eventos 

realizados nas duas principais universidades públicas da Venezuela. Além disso, notou-

se o interesse manifesto dos agentes mediadores em receber mais informações sobre a 

mediação da informação, suas dimensões e o alcance do protagonismo social.  
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Por meio desta investigação foi possível constatar que a análise dos resultados 

obtidos na pesquisa também sinaliza que as ações do OVCS estão contribuindo com a 

formação cidadã e potencializando a construção do conhecimento no campo da defesa e 

proteção dos direitos humanos. 

Com o objetivo de melhor apresentar este estudo, seguem-se a essa introdução, a 

apresentação da fundamentação teórica e empírica, o traçado metodológico da pesquisa, 

a apresentação e a discussão dos resultados e as considerações finais, em uma 

organização textual das seis seções que compõem esta dissertação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E EMPÍRICA 

 

Nesta seção, busca-se apresentar a fundamentação teórica que sustentou as 

reflexões desenvolvidas neste estudo, que se propôs a verificar e analisar como a 

mediação da informação vem sendo realizado pelo Observatorio Venezolano de 

Conflictividad Social em defesa dos direitos humanos e pelo desenvolvimento do 

protagonismo social. Os alcances e ações do OVCS desenvolvidas desde o ano 2019 

vão ser especialmente analisadas.  

Para tanto, esta seção foi subdividida em três blocos representativos da revisão 

da literatura. Assim, a primeira subseção apresenta os estudos que tratam da origem e 

princípios da defesa dos direitos humanos, numa aproximação com a Ciência da 

Informação. Na sequência, são apresentados os conceitos e referenciais teóricos sobre 

protagonismo social e seu desenvolvimento a partir de sua vinculação com a mediação 

da informação como elementos alinhados com a cultura de direitos humanos. E, na 

última subseção, são apresentados os referenciais que permitiram as reflexões sobre o 

conceito da mediação da informação, bem como suas categorias e dimensões presentes 

nas ações mediadoras que favorecem o desenvolvimento do protagonismo social e a 

defesa dos direitos humanos.  

 

2.1 DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, ORIGEM E PRINCÍPIOS: UMA 

APROXIMAÇÃO COM A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

 

Ao longo dos séculos, o conceito dos direitos naturais tem sido discutido por 

muitos pensadores e governantes. No decorrer dos tempos, as sociedades mudaram e a 

consolidação e universalização dos direitos humanos passaram a ser reconhecidas 

depois da Segunda Guerra Mundial, quando em outubro de 1945 foi fundada a 

Organização das Nações Unidas (ONU) com o compromisso de reafirmar a fé “[…] nos 

direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade 

de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas”.  

Nesse contexto, surgem questões como a aprovação da Declaração Americana 

dos Direitos e Deveres do Homem (1948), primeiro instrumento internacional de 

direitos humanos com caráter geral, no qual se estabelece que: “[…] os direitos 

essenciais do homem não surgem do fato de ser nacional de um determinado Estado, 
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mas tem fundamentos nos atributos da pessoa humana.”, fato que facilitou o 

desenvolvimento do movimento em prol dos direitos humanos com mais forças. Do 

mesmo modo, a Declaração definiu as características fundamentais dos direitos 

humanos, que são mostradas no seguinte quadro:  

 

Quadro 1 – Características fundamentais dos direitos humanos 

Universalidade e 

inalienabilidade 

Todas as pessoas têm direitos, sem que ninguém possa desistir 

deles de forma voluntária ou forçada. 

 

 

Indivisibilidade 

Sejam direitos de natureza civil, política, cultural, social ou 

econômica, são todos inerentes à dignidade humana de toda 

pessoa. Tendo todos os direitos o mesmo valor, não existindo 

entre eles hierarquização, e reconhecendo que o menoscabo 

de um pode afetar aos outros. 

 

Interdependência 

e inter-relação 

A realização de um direito pode depender da realização do 

outro ou de um todo. Por exemplo, o direito à educação 

depende, em grande medida, do direito de acesso à 

informação. 

 

 

Igualdade e não 

discriminação 

Em virtude da dignidade humana, todos os indivíduos são 

iguais e, portanto, tem os mesmos direitos humanos sem 

discriminação pela raça, cor, sexo, etnia, idade, língua, 

religião, opinião, origem ou condição de saúde, social ou 

outro status explicado pelos órgãos de tratados dos direitos 

humanos. 

 

Participação e 

inclusão 

Os direitos humanos e as liberdades fundamentais só podem 

ser realizados quando todos os povos e cada pessoa tem 

direito a participação ativa, livre e significativa no 

desenvolvimento social, econômico, cultural, civil e político. 

 

Responsabilização 

e Estado de 

Direito 

Os Estados têm o dever de respeitar, proteger e cumprir as 

normas e padrões legais consagrados nos instrumentos de 

direitos humanos. Caso contrário, os titulares dos direitos 

lesados têm direito de instaurar procedimentos para uma 

reparação adequada perante um tribunal competente ou outras 

instâncias contempladas nas regras e procedimentos da lei. 
Fonte: Adaptado da Introdução à abordagem baseada em direitos humanos, UNICEF Finlândia (2015) 

 

Cabe destacar que, por ocasião da proclamação da Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem, foi adotada a Carta da Organização dos Estados 

Americanos, documento que expressa os direitos fundamentais da pessoa humana “[…] 

como um dos princípios desta Organização internacional, criada pelos Estados do 

continente americano para alcançar uma ordem de paz e justiça, promover sua 

solidariedade e defender sua soberania, integridade territorial e independência.” (OEA, 

1948, p.1).  
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Da mesma forma, outros tratados, declarações e instrumentos regionais foram 

construídos, proclamados e adotados, ajudando a criar uma “cultura dos direitos 

humanos”, com o intuito de os respeitar, proteger e garantir. Neste sentido, de forma 

geral e ilustrativa, os principais instrumentos são apresentados na seguinte figura:  

 

Figura 1 – Principais instrumentos que contribuíram para a formação de uma cultura de 

direitos humanos 

 

Fonte: Adaptação dos Documentos básicos en materia de derechos humanos en el Sistema 

Interamericano (2020, tradução nossa) 

 

É importante notar que tratados, resoluções e instrumentos, por si só, não são 

suficientes para criar e exercer essa “cultura dos direitos humanos”. Portanto, entram em 

jogo o papel e a atuação dos diversos meios de competência e proteção dos direitos 

humanos, assim como os da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão 
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Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), entendendo a Comissão como órgão 

principal da OEA, cuja função é promover a observância e a defesa dos direitos 

humanos e atuar como órgão consultivo da Organização nesta matéria, destacando que 

entre suas ações: 

a) recebe, analisa e investiga petições individuais que registram violações de 

direitos humanos; 

b) observa a situação dos direitos humanos nos Estados-membros e publica 

relatórios especiais sobre a situação existente, quando julgar conveniente; 

c) realiza visitas in loco a países para análise abrangente de situações gerais ou 

específicas que facilitem a elaboração de relatórios sobre o que tem sido 

observado na área de direitos humanos;  

d) estimula a conscientização da população em relação aos direitos 

humanos, por meio da publicação de relatórios que abordam diversos temas 

sobre as medidas que devem ser adotadas para garantir maior acesso à justiça; 

e) reflete sobre o efeito dos conflitos armados que atingem os diferentes grupos 

sociais, a situação dos direitos humanos de todos os cidadãos, incluindo os 

defensores, sem esquecer questões como liberdade de expressão, segurança 

cidadã, direito à educação e informação, entre outros;  

f) com o objetivo de divulgar informações e promover o conhecimento do 

trabalho em defesa dos direitos humanos, organiza e realiza visitas, 

conferências, seminários e encontros com autoridades governamentais, 

acadêmicas, organizações não governamentais (ONGs) e outros atores 

sociais; 

g) recomenda aos Estados membros da OEA a adoção de medidas (cautelares e 

provisórias) que contribuam para a proteção dos direitos humanos nos países 

do hemisfério. 

 

Da mesma forma, o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos 

(OHCHR) é responsável por aconselhar e responder às violações dos direitos humanos, 

por meio da colaboração direta com funcionários do governo, instituições nacionais e 

sociedade civil, por meio de:  

a) publicação de relatórios públicos sobre temas de especial interesse, cuja 

origem advém da investigação, análise, fiscalização-vigilância-observância 

dos direitos humanos; 
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b) orientação aos Estados e a outras instituições nacionais para implementar suas 

obrigações de direitos humanos e manter o Estado de Direito; 

c) capacitação/apoio à população para reivindicar e exigir seus direitos 

humanos; 

d) contribuição para a proteção e promoção dos direitos humanos por meio de 

ações imediatas e de longo prazo; 

e) garantia da prevenção de violações de direitos humanos, incluindo 

mecanismos de alerta precoce em caso de possíveis cenários de violações de 

direitos humanos. 

Por sua vez, quando falamos de cultura em direitos humanos, é preciso fazer 

menção às Organizações Não Governamentais, indicando que o termo foi cunhado pela 

primeira vez pela ONU em 1940, se referindo às diversas entidades da sociedade civil 

que executam ações e projetos humanitários ou de interesse público vinculados à defesa, 

proteção e garantia dos direitos humanos que deveriam ser respeitados, garantidos e 

protegidos pelos Estados. Além disso, os especialistas da ONU expressam que “A 

sociedade civil desempenha um papel fundamental na promoção e proteção dos direitos 

humanos […]”1 Informe Venezuela debe parar los ataques contra la sociedad civil, 

(2020, tradução nossa). Quanto às principais ações das ONGs em prol de uma cultura 

em direitos humanos, também foi encontrada a seguinte colocação:  

 
[…] desempenham um papel importante na promoção da luta pelos 

direitos humanos. Combater a pobreza e a desigualdade, garantir o 

direito à alimentação, o acesso à moradia digna ou a erradicação da 

discriminação por sexo, raça ou religião são algumas das causas que 

movem as ONGs que trabalham por um mundo mais justo.2 (OXFAM, 

tradução nossa) 

 

Dentre os tópicos acima referidos, é importante refletir sobre as pessoas que 

compõem as ONGs e/ou trabalham por esse mundo mais justo ao que se faz referência 

anteriormente. Por conseguinte, é momento de falar dos defensores de direitos 

humanos, a partir da definição emanada da ONU, no art. 1º da Declaração sobre 

Defensores de Direitos Humanos (2005), que estabelece o direito que tem toda pessoa 

de defender direitos mediante a promoção e luta pela proteção e materialização dos 

 
1 Traduzido do original: La sociedad civil desempeña un papel fundamental en la promoción e protección 

de los derechos humanos. 
2 Traduzido do original: juegan un papel importante en la promoción de la lucha por los derechos 

humanos. Combatir la pobreza y la desigualdad, garantizar el derecho a la alimentación, el acceso a una 

vivienda digna o la erradicación de la discriminación por razón de sexo, raza o religión son algunas de las 

causas que mueven a las ONG a trabajar por un mundo más justo. 



29 

 

 

 

direitos e liberdades fundamentais, de formas individuais ou coletivas. Se pode afirmar 

que são mais conhecidos pela descrição das tarefas que fazem, assegurando a garantia 

dos direitos e acompanhando os casos de violações dos instrumentos internacionais da 

área, mas, principalmente, como, em alguns países do mundo, o trabalho de defender os 

direitos das outras pessoas pode se tornar potencialmente perigoso para a vida do 

defensor e, inclusive, de seu entorno familiar. 

 

2.1.1 Defesa dos direitos humanos à luz dos pressupostos teóricos da Ciência da 

Informação 

 

A Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA) 

(1983; 1989), atuando sobre as disposições gerais dos direitos humanos, reconhece 

dentre suas prioridades o desenvolvimento profissional dos bibliotecários, mediante o 

fortalecimento das normativas e aplicação de melhores práticas na área. Aproveitando 

os recursos e infraestruturas disponíveis, identifica a contribuição das bibliotecas na 

sociedade, trabalha na luta pelo acesso livre e sem restrições à informação, entende o 

impacto dela promoção da alfabetização, leitura e aprendizagem no decorrer da vida das 

pessoas, assim como o equilíbrio entre os direitos do patrimônio intelectual e os aportes 

a humanidade.  

Essas colocações da IFLA vêm ao encontro das mesmas apontadas pelo 

International Center for Information Ethics (ICIE), no tocante ao pensamento ético e à 

responsabilidade do profissional da informação no atendimento aos usuários, visto a 

partir de um micro nível (indivíduos), mesmo nível (instituições) e macro nível 

(sociedade), e sua vinculação com os princípios consagrados na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de acordo aos artigos apresentados na seguinte figura:  
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Figura 2 – Artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos vinculados com os 

fundamentos éticos dos profissionais da ciência da informação 

 

É inegável como o caráter universal dos direitos humanos está associado aos 

princípios considerados pelos profissionais da informação na execução, à aplicação das 

práticas documentárias, aos princípios da Biblioteconomia, aos fundamentos da 

arquivologia, aos pilares da museologia e, assim, às ações de mediação da informação 

que contribuem para a promoção e defesa dos direitos humanos. Entendendo que esse 

trabalho gera uma ampla produção de informações no campo da defesa dos direitos 

humanos, com embasamento nos instrumentos e convenções internacionais 

proclamados pela ONU para monitorar-vigilar, promover e lutar pelos direitos 

humanos, tanto organizações internacionais e regionais, quanto ONGs e defensores, 

para além dos testemunhos das vítimas e dos diversos atores sociais que intervêm na 

construção da memória social, vem produzindo vários produtos informacionais. 

Diante disso, Frota (2019) convida a compreender, como fonte relevante para a 

investigação no campo da CI, os recursos e produtos de informação emanados dos 

testemunhos das vítimas e contemplados nas publicações e relatórios produzidos por 

organismos internacionais, regionais e ONGs que atuam em defesa aos direitos 



31 

 

 

 

humanos. A propósito, e para ilustrar a estreita relação entre a CI e a defesa dos direitos 

humanos, é relevante, a seguir, fazer menção especial e resumida de alguns 

instrumentos que compõem o sistema universal e regional de direitos humanos. 

Samek (2008) destaca que durante a XLIX Conferência Geral da IFLA em 

Munich (1983), o Presidente da IFLA recebeu atribuições para cooperar com outras 

organizações internacionais no campo dos direitos humanos, quando foi adotada uma 

“Disposição a favor dos bibliotecários que foram vítimas de violações dos direitos 

humanos.” com base no artigo 19 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem (1948), segundo a qual “todo ser humano tem direito ao exercício de sua 

liberdade de expressão.”, seção vinculada às disposições que compõem a Declaração de 

Princípios sobre Liberdade de Expressão (2000), onde o direito à segurança integral de 

todas as pessoas é contemplado no momento da divulgação, investigação e acesso à 

qualquer informação protegida em registros públicos ou privados; entendendo que 

qualquer ato de censura prévia, interferência ou pressão direta ou indireta que restrinja o 

direito à liberdade de expressão deve ser proibido por lei. 

Da mesma forma, entre os instrumentos de direitos humanos fortemente 

vinculados ao campo da Ciência da Informação, destaca-se o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos na Área de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais - Protocolo de San Salvador (1988), como um conjunto de 

atribuições reconhecidas para satisfazer eficazmente os ideais das pessoas de uma vida 

digna durante o trabalho, o desenvolvimento educacional e cultural, assim como o gozo 

de um lar e meio ambiente saudáveis. 

A seguir, é importante destacar os princípios contidos na Convenção 

Interamericana contra Todas as Formas de Discriminação e Intolerância (2013), 

seguidos dos Princípios de Políticas Públicas de Memória nas Américas (2019), cujas 

diretrizes enfocam as iniciativas voltadas a sítios de memória e arquivos, buscando 

estabelecer diretrizes para a formulação, elaboração e implementação de políticas 

públicas de acordo com a busca pela verdade, justiça, reparação e não repetição das 

violações aos direitos humanos. 

Embora seja verdade que a informação, por si só, não provoca mudanças sociais 

ou políticas, tem-se que a existência dessa informação sobre os direitos humanos é uma 

pré-condição que permite os atores sociais conhecer as realidades que os rodeiam, 

questioná-las através da problematização e, depois, de acordo com a sua consideração, 

assumir uma posição para a tomada de decisões, assim como ser capaz de atuar pela 
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transformação das realidades em prol de seus direitos humanos. Nesse sentido, é 

relevante refletir sobre o papel da Ciência da Informação ao se pensar a formação de 

uma cultura em direitos humanos, considerando que: 

 

A educação em direitos humanos pode ser definida como um conjunto 

de atividades de educação, de capacitação e de difusão de informação, 

orientadas para criar uma cultura universal de direitos humanos. Uma 

educação integral em direitos humanos não somente proporciona 

conhecimentos sobre os direitos humanos e os mecanismos para 

protegê-los, mas que, além disso, transmite as aptidões necessárias para 

promover, defender e aplicar os direitos humanos na vida cotidiana. A 

educação em direitos humanos promove as atitudes e o comportamento 

necessários para que os direitos humanos de todos os membros da 

sociedade sejam respeitados. (ONU, 2012, p.3-4, grifo nosso).  

 

 

Esse conceito vai ao encontro de um dos principais objetivos da chamada 

biblioteconomia crítica que reconhece em sua práxis a importância de formar 

bibliotecários com amplo conhecimento na área de direitos humanos, tendo em vista a 

tarefa de satisfazer “necessidades humanas básicas” no contexto da sociedade do 

conhecimento, como as necessidades de deliberar, comunicar e saber (MATHIESEN, 

2013, p. 70-71). Entendendo que atender a essas “necessidades humanas básicas” pode 

ser difícil e perigoso para os profissionais da informação, que devem realizar os 

fundamentos teóricos e práticos da área em um mundo onde os direitos humanos são 

cada vez mais atacados por governos e diversos atores sociais. 

 

2.1.2 Direito à informação, memória, verdade e justiça de transição 

 

Destaca-se na seção anterior a importância da informação para o 

desenvolvimento de uma postura cidadã e, por consequência, de um profissional da 

informação consciente de seu papel para conhecer, promover e defender os direitos 

humanos, o que possui relação com a reflexão apresentada por Chauí (2016) ao sinalizar 

que a informação precisa ter e servir para mostrar Verdade - Veracidade - Memória 

junto a uma atitude filosófica onde o comportamento esteja ligado ao debate, validade e 

reflexão contínua.  

Quando a autora diz que a informação está a serviço de mostrar “Verdade-

Veracidade-Memória”, se vislumbra uma forte ligação do impacto no labor do 

profissional da informação no desenvolvimento da justiça de transição, entendida pelo 
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Centro Internacional para Justiça de Transição (ICTJ) como uma possibilidade 

alternativa pela qual os países em meio a fortes conflitos sociais e políticos conseguem 

enfrentar violações massivas dos Direitos Humanos que a justiça tradicional não pode 

resolver. Também Van Zyl argumenta que “[…] os objetivos da justiça de transição 

residem no seu vínculo com julgar aos perpetradores, revelar a verdade, brindar 

reparações, reformar instituições e promover reconciliação.”3 também ressalta que:  

 

A justiça de transição é entendida como o esforço para construir uma paz 

sustentável após um período de conflito, violência massiva ou violação 

sistemática dos direitos humanos. O objetivo da justiça transicional 

envolve levar os perpetradores a julgamento, revelando a verdade sobre 

crimes passados, fornecendo reparações às vítimas, reformando 

instituições abusivas e promovendo a reconciliação.4 (VAN ZYL, 2011, 

p.47, tradução nossa) 

 

 

Sobre isso, Meneses-Tello (2017, p. 56), defende que os serviços de informação 

na esfera dos direitos humanos podem ser considerados recursos essenciais para ajudar a 

educar e a informar os usuários, contribuindo também para a mitigação de danos e 

sofrimentos das vítimas, inclusive permitindo reconhecer a responsabilidade de quem 

cometeu a violação dos direitos fundamentais. 

Na comunidade internacional, é amplamente utilizado o termo das “3-D” na 

defesa dos direitos humanos, sendo as ações de Documentar, Denunciar e Divulgar. 

Essa trilogia, que tem sido indicada pela ONG venezuelana Espacio Público (2008), se 

refere à “[…] um processo sistemático pelo qual uma memória histórica é construída 

sobre atos ou fatos que ameaçam a dignidade humana.”5 Enfatizando que, através desse 

processo documental, bancos de dados valiosos podem ser construídos para a 

identificação dos responsáveis das violações dos direitos humanos e a reparação das 

vítimas. 

 
3 Traduzido do original: los objetivos de la justicia transicional radican en su vínculo con juzgar a los 
perpetradores, revelar la verdad, tender un puente sobre las reparaciones, reformar las instituciones y 
promover la reconciliación.  
4 Traduzido do original: La justicia transicional se entiende como el esfuerzo por construir paz sostenible 
tras un período de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El 
objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de 
crímenes pasados, brindar reparaciones a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la 
reconciliación. 
5 Traduzido do original: Un proceso sistemático mediante el cual se construye una memoria histórica 
sobre actos o hechos que amenazan la dignidad humana. 
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Em consonância com essa argumentação, Frohmann (2006, p. 21) afirma que 

“[…] sem atenção à materialidade da informação, grande parte das considerações 

sociais, culturais, políticas e éticas, tão importantes para os estatutos da informação, se 

perdem.” O autor também destaca que “[…] não pode haver informação sobre algo do 

tipo X se este tipo não existir. E se o tipo não pode existir sem documentação, então a 

documentação é necessária para que haja informação sobre ele.” (FROHMANN, 2006, 

p. 27). Sendo essencial para um processo de justiça de transição, ter evidências para 

saber o que aconteceu, determinar responsabilidades e garantir às vítimas o 

esclarecimento da verdade, a reparação e a garantia da não repetição de crimes.  

Assim, compreende-se que o profissional da Ciência da Informação cumpre um 

papel diferencial na hora de documentar situações que vulneram direitos humanos, fato 

que tem um impacto profundo no cotidiano social e, portanto, na vida da humanidade. 

Dessa forma e sobre tal complexidade, as conexões entre o que se denomina Library 

and Information Science (LIS) e os direitos humanos foram realizadas a partir de duas 

abordagens que se complementam, definindo a primeira como “a informática dos 

direitos humanos” enfocada no acervo, organização e análise da informação sobre 

direitos humanos, enquanto a segunda abordagem se inclina para a ética da informação 

sobre direitos humanos, desde a coleta, organização, acesso e controle (MATHIESEN, 

2015, p. 1310).  

 

2.1.3 Fundamentos da Justiça de transição e vinculação com as Ciências da Informação 

 

No âmbito da defesa e proteção dos direitos humanos são amplas possibilidades 

de problematizar a importância de compreender o vínculo e complementaridade do 

direito à informação como fundamento na construção, proteção e difusão da memória 

entendida como um pilar para encontrar, conhecer, defender e divulgar a verdade que 

facilita o acesso e a execução da justiça para todos, e que só poderá ser alcançado 

quando for possível documentar as violações dos direitos humanos e tornar visíveis 

aquelas vozes que correm o risco de serem silenciadas ou apagadas da memória 

coletiva. Braman (2004), afirma que as lutas para preservar informações com o risco de 

serem destruídas ou invisíveis pelos regimes de informações (poder), têm como aliado a 

CI, cujos fundamentos e práticas permitem documentar eventos e processos históricos 

necessários à proteção e defesa dos direitos humanos e podem garantir mecanismos 

como a justiça de transição. 
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Frota (2019) nos ajuda a entender como um grande desafio das ciências sociais 

e, especialmente, da CI, qual seja, o fato atual e gritante de que “[…] as memórias 

sociais concorrentes e em conflito invadem o espaço público e as redes sociais”. 

Portanto, é importante um profissional consciente de seu papel na busca, resguardo, 

tratamento, mediação e divulgação das informações vinculadas aos direitos humanos e 

suas violações. Para a autora, existe uma “[…] necessidade social de publicização de 

informações relativas a violações de direitos humanos e de gestão e disseminação das 

memórias da repressão e da resistência […]” (FROTA, 2019, p.1). 

Ter direito a construção, reconhecimento, preservação e divulgação da memória 

tem uma forte vinculação com reivindicações do passado, promovidas pelos diversos 

atores sociais onde vítimas, familiares e ativistas dos direitos humanos interpelam ao 

Estado exigindo a defesa e garantia de tais para todos. Esse cenário faz necessário 

discussões que problematizam as noções da memória nos processos envolvidos na 

justiça de transição, entendendo esses processos segundo Vásquez (2003) como uma 

ação social que envolve práticas e relações humanas. Sobre tais práticas, Nora (1984) 

afirma que não há memória espontânea, por isso é preciso criar arquivos, manter 

aniversários, atas, documentos e outros atos que garantissem a gestão da memória. Em 

complementação a essas reflexões, Ferreira (2008, p. 6) destaca que “[…] a memória é 

requisitada pelos movimentos sociais como forma de libertação do horror e tomada 

simbólica do controle sobre esse passado.” 

O esclarecimento e reconhecimento da verdade e a elaboração da memória vai 

variar de acordo com o ator social que construa esses relatos, sendo que cada integrante 

da sociedade sente, vive e padece os horrores das violações dos direitos humanos de 

acordo com seu rol e condição na sociedade. Sobre isso, 

[…] não temos nada melhor que o testemunho em última análise, para 

assegurar-nos de que algo aconteceu, a que alguém atesta ter assistido 

pessoalmente, e que o principal, se não às vezes o único recurso, além de 

outros tipos de documentação, continua a ser o confronto entre 

testemunhos. (RICOUER, 2007, p. 156) 

 

Nesse sentido, os governantes e seus funcionários de seguridade tem uma 

percepção e experiência diferente no momento de contenção, controle e repressão dos 

conflitos sociais perante do cidadão comum que poderia estar motivado a lutar nas ruas 

pelos seus direitos ou se resguardar no seu lar pelo medo das políticas e práticas 

repressivas do Estado ou dos cidadãos, enquanto a comunidade internacional assiste 

pela mídia e pela impressa somente aquilo que os que ostentam o poder mediático 
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querem mostrar ao mundo. Sendo importante colocar diversas concepções onde, de 

acordo com Pollak (1989) “[…] memórias subterrâneas que, como parte integrante das 

culturas minoritárias e dominadas, se opõem a memória oficial.”  

Convém ressaltar quando Frota (2019) faz menção às colocações de Rabotnikof 

(2006), quando apresenta uma distinção conceitual entre memórias da política e 

políticas de memória. O primeiro conceito se refere àquelas que são narradas pelas 

vítimas e seus contemporâneos, assim como a construção do passado feita por aqueles 

atores que não fizeram parte desse momento histórico, mas reconstroem a memória a 

partir de testemunhos, lembranças, histórias e documentos. Por sua vez, as políticas de 

memória são medidas e práticas oficiais marcadas pela “justiça retroativa” e usadas pelo 

Estado para lidar com os fatos do passado que representaram violações aos direitos 

humanos. 

Destaca-se, nessas dimensões da memória, que a busca pela verdade abrange 

tanto conhecer e divulgar as violações de direitos humanos acontecidas, quanto que as 

injustiças e abusos sejam reconhecidos pelos Estados, perpetradores e cidadãos. Uma 

das principais consequências do esclarecimento e reconhecimento da verdade pode se 

tornar um contributo para que futuras gerações não permitam a reprodução de padrões, 

condutas e atuações que no passado foram causantes do sofrimento, percussão, 

estigmatização, criminalização, desaparições e mortes de pessoas vulneráveis por 

representar ameaça a sistemas de controle, formar parte de minorias, lutar pelos direitos 

e/ou expressar seu pensamento e opinião, dentre muitos outros motivos.  

Depois do conhecimento e reconhecimento da verdade nos contextos de justiça 

de transição, o direito internacional estabelece a obrigação para os Estados de garantir e 

prover a reparação das vítimas de violações de direitos humanos. Essas reparações 

podem ser realizadas mediante pagamentos compensatórios, bolsas de estudo, pensões, 

apoio psicológico para lidar com os traumas, inclusive mediante medidas simbólicas, 

como lugares de memória, monumentos, datas de comemoração etc. Sendo a 

reformulação das políticas públicas e proceder das instituições de segurança e governo 

pontos alvos para adoção de práticas e protocolos humanizados e cientes da sua 

responsabilidade pela garantia de não repetição das violações dos direitos humanos. 

As pessoas afetadas pela violência nem sempre se percebem como vítimas que 

têm direito à verdade, à justiça e à reparação, de cara, nesse cenário, Reátegui (2009), 

afirma que a memória tem um papel importante no tocante à gestação de uma 

consciência de direitos. Por isso, é bom considerar a informação documental como uma 
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base essencial para conhecer, promover e proteger os diversos direitos das pessoas em 

todo o mundo. “Embora a informação por si só não mude a realidade política, é uma 

pré-condição para a mudança e para uma tomada de decisão informada”, porque, por 

meio de mecanismos de organização e controle de informações bibliográficas, “[…] 

ativistas de direitos humanos, acadêmicos e documentalistas se beneficiarão 

imensamente com o acesso rápido a documentação abrangente e oportuna sobre os 

direitos humanos da ONU.” (WISEBERG, 1997, p. 362). 

Assim, enfatiza-se a necessidade de elaborar outras pesquisas que ampliem as 

investigações em torno das temáticas abordadas, compreendendo a relação entre a 

defesa dos direitos humanos no âmbito da Ciência da Informação. Desse modo, a 

próxima seção apresentará algumas discussões em torno desses vínculos e sua 

contribuição no desenvolvimento do protagonismo social por meio da mediação da 

informação, suas dimensões e ações mediadoras em diversos dispositivos 

informacionais.  

 

2.2 PROTAGONISMO SOCIAL COMO CONTRIBUTO DA MEDIAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO  

 

O acesso à informação, à democratização da educação e à promoção cultural, 

juntamente com a abertura de espaços para o intercâmbio de saberes e diversas 

experiências têm permitido a cada membro da sociedade conhecer, reconhecer e 

apropriar-se de espaços, valores, ideais, grupos, discursos, manifestações, lutas e 

costumes que, uma vez conscientizadas a partir do individual, podem ser expressadas, 

defendidas, divulgadas e compartilhadas, fazendo com que esses saberes e 

conhecimentos partilhados sejam reconfigurados coletivamente e ganhem uma nova 

ressignificação, acionando inclusive o protagonismo social.  

Viver em sociedade facilita ao indivíduo a construção e valorização da 

identidade coletiva e individual, onde os canais, linguagens e dispositivos culturais, de 

comunicação e informação têm um papel determinante na construção, uso, acesso e 

apropriação de informações e conhecimentos. Contudo, toda informação é produzida 

com uma intencionalidade (consciente ou inconsciente). Pode ter sido produzida com a 

intencionalidade de despertar consciências, ativar o pensamento e a ação crítica dos 
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cidadãos que compõem os grupos sociais, mas, por outro lado, podem ter sido 

produzidas com o objetivo de manipulação. 

Em complementação a essa colocação, destaca-se a contribuição de Perrotti 

(2017, p. 15) que afirma ser o protagonismo “[…] uma dimensão existencial 

inextricável. Significa resistência, combate, enfrentamento de antagonismos produzidos 

pelo mundo físico e/ou social e que afetam a todos.”  

Entendendo que o protagonismo representa essa luta frente a oposição de grupos 

ou sistemas de poder. Destacando-se que o comportamento dessa luta que caracteriza o 

protagonismo ultrapassa os interesses individuais para ter impacto no coletivo e 

sabendo-se que parte de um sistema formado de significados e identidades que 

representam ou adversam alguns integrantes, se faz necessário um espaço para a troca 

de debates e ideias que podem mudar, evoluir ou radicalizar-se no desenvolvimento das 

relações com o entorno e os envolvidos nas condições de “protagonismo-antagonismo”. 

Essa situação reflete a mesma encontrada pelo mesmo autor quando afirma que: 

O protagonista nem se recusa, nem assimila aprioristicamente o saber, 

a palavra do outro. Ele expõe-se, arrisca-se, coloca-se em diálogo 

permanente com a diferença, constrói o si mesmo na alteridade, em 

interlocução. Sua memória o protege, ainda que não se feche jamais 

nela mesma. O protagonista não é prisioneiro 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 informação de outrem, 

dá vida, carnalidade, imprime suas marcas aos signos, devolvendo-os 

ao espaço público de onde se originam. (PERROTTI, 2017, p. 23, 

destaque do autor) 

Gomes (2019) aborda a questão inserida na ação, defendo que o protagonismo 

social 

[...] representa, em sua essência, uma ação de resistência contra a 

opressão, discriminação, apartheid social, rejeição, desrespeito e 

negação ao diferente, por esta razão, não se pode falar em 

protagonismo, omitindo-se que este ao mesmo que resulta da ação 

mediadora também a impulsiona e, por conseguinte, também reflete 

na dimensão política desta ação. (GOMES, 2019, p.11, grifo nosso). 

Sendo esse protagonismo uma postura de pensamento e ação antes pontuais e de 

diversas questões da vida ligada a uma tomada de consciência do mundo e do próprio 

papel dentro dele, considerando os valores e princípios como motores que geram essa 

luta pelo respeito das próprias diferenças e dos outros. A esse respeito, encontra-se a 

seguinte colocação:   
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O protagonismo é um processo, uma conquista gradual e que, em 

tese, pode ser praticado por outros, através da busca do 

autoconhecimento, do exercício dos direitos e deveres, de modo a 

facilitar a inserção no coletivo, percebendo-se como agente de 

transformação social, responsável e consciente de seus próprios 

limites e possibilidades. (BITENCOURT, 2008, p. 50, grifo nosso) 

Percebemos assim que o protagonismo também surge dos aprendizados e 

conhecimentos dos sujeitos e sua própria condição, assim como dos aprendizados e 

conhecimentos construídos e apropriados através da interação e compreensão dos 

outros. Então, o protagonismo está vinculado com o desenvolvimento da pessoa como 

agente ou ator social com potencialidade para transformar as estruturas, pensamentos, 

sistemas e realidades do entorno onde esteja inserido, como uma condição de pleno 

exercício da cidadania, na defesa de situações que lhe afetam de forma individual e 

como parte do coletivo. Esta colocação vem ao encontro da afirmação de que “[…] 

aprendemos também não apenas com o diferente de nós, mas até com o nosso 

antagônico.” (FREIRE, 1997, p. 5, grifo nosso).  

Nesse contexto, no qual a apropriação da informação e construção de 

conhecimento é elaborado desde as experiências, é preciso a compreensão das 

diferenças à luz da alteridade. Sobre isso, Silva e Gomes (2014, p. 5) argumentam que: 

É precisamente nesse caráter de conflito entre o eu e o outro que é 

possível ʽpensar o ser para o outroʼ, uma vez que o conflito é subsídio 

sine qua non para o estabelecimento de múltiplas relações que podem ser 

situadas, por um lado, nos contextos de negação, domínio e posse e, por 

outro lado, nos contextos de reciprocidade que favorecem perspectivas 

efetivas a formação da consciência. 

A esse respeito também, tem-se a seguinte colocação: 

Atitude protagonista é um processo e não um estado. Não é algo dado ou 

comprado, mas conquistado. E uma atitude contínua de garantir as 

conquistas já feitas e de ampliá-las. No cotidiano, ser protagonista é um 

exercício de criação e recriação do espaço. É um movimento pessoal e 

coletivo, duas bases sem as quais o protagonismo não acontece. [...] A 

construção protagonista, dessa forma, não acontece num ambiente 

protegido dos embates sociais, mas na arena do cotidiano e em meio a 

todos os conflitos. (BITENCOURT, 2008, p.37). 

 

Por sua vez, Almeida Júnior, Belluzo e Brito (2021, p. 334-335) ao 

referenciarem Almeida Júnior (2017, p.53) para tratar da mediação da informação com 

uma ação que tem intencionalidades, assinalam que uma delas refere-se ao resgate da 
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visibilidade e dignidade de sujeitos em situação de rua, situando a importância do 

desenvolvimento do protagonismo quando afirmam que:  

[…] 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. 

Seguindo o mesmo raciocínio, podemos afirmar que, na prática, na mediação 

consciente o profissional da informação acaba correspondendo a ações próprias de um 

protagonista social. Resgatando que esse profissional precisa ter competências além da 

plena consciência sobre a importância da multirreferencialidade na sua atuação, como 

elemento facilitador na interpretação e compreensão dos contextos onde os sujeitos 

informacionais-usuários precisam dar resposta a suas interrogações e ter atendidas as 

necessidades de informação, para poder desconstruir-reestruturar-ressignificar seus 

pensamentos, agir como agentes ativos, dispostos e preparados a aplicar estratégias e 

dispositivos que facilitem a apropriação de informações. 

No âmbito da procura, uso e transferência como ações da mediação de 

informação para sua apropriação, os profissionais da informação como mediadores 

precisam incentivar e fortalecer nos seus usuários capacidades para observar, contrastar, 

comparar e analisar os contextos, através de conhecer, ter experiências interdisciplinares 

e diversas conexões com o mundo, para compreender as informações mediadas desde os 

cenários individuais, coletivos e globais como forma de integrar a pluralidade. Varela e 

Barbosa (2009, p. 200) afirmam que “[…] a multirreferencialidade se refere à 

pluralidade de olhares dirigidos a uma realidade, uma pluralidade de linguagens para 

traduzir esta mesma realidade e os olhares dirigidos a ela.”  

Sobre o protagonismo, no decorrer dos estudos, observou-se que Perrotti (2017) 

o define como uma conduta de resistência em favor dos interesses e direitos do coletivo 

e de luta consciente pela transformação de uma realidade opressora, isto é, uma luta que 

privilegia o público sobre o privado. Concordando com essa abordagem, Gomes (2020a, 

2020b) assevera que a conduta protagonista, porque enfrentará antagonismos, deve 

corresponder a uma posição sustentada pela coragem e determinação. Nesse sentido, a 

autora destaca que, em essência, o protagonismo social representa uma conduta de 

resistência e disposição de luta pelo direito do espaço crítico, pelo espaço da ação e pela 
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possibilidade do exercício da condição de sujeito político. Enfim, o protagonismo social 

se relaciona com a luta pelo direito de agir em direção ao interesse público e uma 

capacidade de enfrentar os desafios impostos por sistemas de poder que constantemente 

tentam refinar os mecanismos de controle da liberdade, investindo na redução dos 

espaços críticos que são vitais ao exercício do protagonismo social e vida ativa. 

Nesse sentido, Gomes (2017, destaque nosso), tomando Arendt (2007) como 

referência, explica que a verdadeira existência como vida na ação, que exige o espaço 

crítico e criativo, só é alcançada na interação com outros, na interação social. Gomes 

assinala, ainda, que na busca pela verdade, a reflexão em torno dela é essencial à vida 

ativa, quando labor, trabalho e ação se articulam. Destaca-se que o labor, o trabalho e 

a ação compõem as três condições necessárias para a existência humana, como é 

ilustrado na figura seguinte:  

Figura 3 – Condições para a existência humana segundo Hannah Arendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta sociedade contemporânea e do conhecimento, os cidadãos precisam da 

informação para poder conhecer e exercer seus direitos plenamente e poder fazê-lo pode 

impactar seu desenvolvimento no contexto social onde estejam inseridos. Então, essa 

informação precisa ser mediada da maneira mais clara possível, para que possa servir na 

evolução de cidadãos ativos e autônomos com capacidade não só de reconhecer e 

cumprir seus deveres, mas também com propriedade para reivindicar seus direitos como 

exercício da cidadania. 
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  Assim, o profissional da informação que participa desse processo em prol do 

exercício ativo da cidadania percebe a mediação da informação como uma ação de 

interferência e participação ativa, atuando além de um elo que vincula ao cidadão com a 

informação que precisa para satisfazer suas necessidades e, como afirma Almeida Júnior 

(2015), satisfazer essas necessidades pode, inclusive, gerar novas inquietações e 

conflitos. Dentro dessa ótica, a mediação ultrapassa uma função de ligação para com o 

apoio de um dispositivo mediador e se transforma numa triangulação ou intercâmbio de 

informações, significados e ressignificações entre o mediador e o usuário, como se 

mostra no modelo triádico de Perrotti e Pieruccini (2014). 

 

Figura 4 – Modelo triádico do dispositivo mediador 

 

Fonte: Adaptado de Perrotti e Pieruccini (2014, p. 14) 

Segundo Pieruccini (2007, p.2), o conceito de dispositivo como uma série de 

peças ou partes que constituem qualquer mecanismo ou aparelho, foi desenvolvido 

inicialmente por Foucault. Depois, o conceito foi ampliado, passando a significar 

elementos, tanto materiais e instrumentais, quanto processos e ações com determinados 

objetivos. Nesse sentido, Pieruccini (2007, p. 5) assinala que o dispositivo é  

 

[...] signo, mecanismo de intervenção sobre o real, que atua por meio de 

formas de organização estruturada, utilizando se de recursos materiais, 

tecnológicos, simbólicos e relacionais que atingem os comportamentos e 

condutas afetivas, cognitivas e comunicativas dos indivíduos. 
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Perante essa composição complexa dos dispositivos, a autora sinaliza que cada 

elemento é portador de signos e sentidos inseridos nos conteúdos que formam o 

dispositivo informacional e que, mediante um aporte, podem gerar a busca significativa 

da informação, o que gera um diálogo que atua na instância de mediação onde se 

relacionam o sujeito e o universo simbólico do dispositivo (“sujeito-dispositivo 

informacional”), que pode atuar de um jeito definitivo no processo de apropriação da 

informação ou estar direcionado à atuação como dispositivo voltado à oferta/acesso de 

informação, quando apenas reforçam a condição dos usuários como meros “receptores-

consumidores-culturais”.  

Ao discutir as contribuições de Pieruccini (2007) acerca dos dispositivos de 

mediação da informação, Gomes (2020b) destaca a importância da constituição do 

ambiente informacional como um dispositivo informacional dialógico, composto por 

uma diversidade de dispositivos mediadores, mas articulados de modo a contribuir para 

que o ambiente informacional cumpra sua função mediadora, tornando-se um ambiente 

acolhedor que instala as condições para que os sujeitos que forem ao encontro da 

informação sintam-se à vontade para exercer ações de interpelação, reflexão, debate e 

crítica. Nesse sentido, Gomes (2019b, 2020a, 2020b) retoma Vygotsky (1991) que em 

seus estudos constatou que as “ferramentas” utilizadas no processo de interação social, 

de exploração e contato com o meio cumprem um papel relevante para o processo 

cognitivo e de desenvolvimento intelectual, o que sustenta o alerta da autora para a 

necessidade do mediador atuar conscientemente tanto em relação às ações mediadoras, 

quanto na oferta de um repertório informacional diverso, utilizando a articulação de 

diversas linguagens, processos e instrumentos, de modo que o ambiente informacional 

no qual realiza sua ação se constitua em um ambiente informacional dialógico.  

Quadro 2 – Caracterização do dispositivo informacional dialógico 

 

Dispositivo informacional dialógico 

 

Funções mediadoras 

 

Domínio de linguagens  Transmissão (memória) e compartilhamento da 

informação para além do tempo e do espaço 

Domínio dos diversos dispositivos Assegura o processo de compartilhamento da 

informação e o espaço crítico para seu debate 

Diversidade no repertório informacional Oferta suporte às interfaces necessárias à interação 

social e ao estabelecimento de redes sociais 
Fonte: Adaptado de Gomes, (2020b) 
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Quando se analisa as características e funções mediadoras de um dispositivo 

informacional dialógico destacadas por Gomes (2019b, 2020a, 2020b), é possível 

observar o quanto ele pode proporcionar aos usuários melhores condições de exploração 

dos instrumentos, processos e produtos informacionais com competência crítica, como 

também de construção de espaços de interação nos quais sintam o conforto para o 

exercício da crítica, situação que, segundo a autora, propicia a geração de vínculos de 

pertencimento ao ambiente informacional, seja ele físico ou virtual. Além disso, a 

autora também ressalta que esses ambientes precisam possibilitar a própria produção 

cultural das camadas subalternizadas, que não contam com espaços e recursos para 

gerar e dar visibilidade à sua produção cultural.  

E, sobre esta reflexão, é prudente continuar aprofundando as discussões em 

torno do tema dos dispositivos como elementos que participam do tão necessário 

processo de mediação da informação para o desenvolvimento do protagonismo social, 

na perspectiva de ambientes informacionais que, como o OVSC, se ocupam do processo 

de geração de documentos que registram os protestos sociais, os quais manifestam as 

necessidades e reivindicações dos cidadãos, representando um espaço de luta em defesa 

dos direitos humanos. 

2.2.1 O papel do protagonismo social pelo viés dos protestos sociais como um direito 

humano de manifestação 

Os direitos humanos são fundamentos essenciais na constituição da maioria das 

sociedades do mundo e prova disso é o número de países membros que fazem parte de 

diferentes organizações que trabalham pela dignidade humana. Diante disso, e de 

acordo com os estatutos da CIDH, os Estados têm a tarefa e o dever de respeitar, 

proteger e garantir os direitos humanos. No entanto, hoje, muitas nações sofrem de 

indolência e desatenção de seus governantes, vendo como os planos e políticas públicas 

estão longe de acabar com o sofrimento e as necessidades dos cidadãos. Sob essa 

percepção, destacamos o seguinte posicionamento de Boaventura Santos (2020, p. 6): 

Em particular, a política, que devia ser a mediadora entre as ideologias 

e as necessidades e aspirações dos cidadãos, tem vindo a demitir-se 

dessa função. Se mantém algum resíduo de mediação, é com as 

necessidades e aspirações dos mercados, esse megacidadão informe e 

monstruoso que nunca ninguém viu nem tocou ou cheirou, um cidadão 

estranho que só tem direitos e nenhum dever.  



45 

 

 

 

Essa falta de atenção às necessidades do cidadão comum, gera toda uma série de 

questionamentos, reflexões, posicionamentos e ações individuais ou coletivas, na busca 

de atenção e resposta a essas demandas pela dignidade humana e, quando as lideranças 

e governantes não atendem adequadamente a essas demandas cidadãs, é possível o 

surgimento de protestos sociais onde a população mais vulnerável se torna protagonista, 

expressando demandas, conhecimento prévio de seus direitos e reflexão sobre seu papel 

na luta pela garantia de seus direitos.  

Nesse sentido, Gomes (2017, p. 38) afirma que “Somente a luta pelo 

protagonismo social pode representar um plano de resistência à redução do espaço 

crítico e da ação. Essa resistência implica tomada de posição consciente contra o 

silêncio e a mordaça, mas também contra o desrespeito ao outro, sua cultura, seu ponto 

de vista e sua subjetividade”.  

Inúmeras vezes essa resistência à redução do espaço crítico e da ação, é 

expressada pelos agentes sociais mediante protestos que, segundo o CDH-RELE (2016, 

p.4, tradução nossa) são manifestações que “[…] desempenham um papel decisivo na 

proteção e promoção de uma ampla gama de direitos humanos.”6 Compreendendo que o 

direito de protestar tem uma forte vinculação nas atividades na luta de outros direitos 

que precisam de reconhecimento e proteção para o exercício da cidadania. Porém, são 

muitos os governos que não aceitam o exercício da liberdade de opinião e expressão 

pelos protestos sociais, ordenando a repressão das manifestações, assim como a 

criminalização, persecução, detenção e até a morte dos manifestantes que tenham a 

coragem de posicionar-se de modo contrário aos seus interesses dos maiores poderes da 

sociedade. Ter esse posicionamento protagonista demanda:  

 

[...] uma atitude contínua de garantir as conquistas já feitas e de 

ampliá-las. No cotidiano ser protagonista é um exercício de criação e 

recriação do espaço. É um movimento pessoal e coletivo, duas bases 

sem as quais o protagonismo não acontece. Por isso, ele se processa 

numa teia de relações. É a ação de cada indivíduo somada às ações dos 

demais, resultando em possibilidades muito maiores de realizações 

potenciais criativos individuais, o que isoladamente isso não é 

facultado. (BITENCOURT, 2008, p. 37) 

 

 
6 Traduzido do original: desempeñan un papel decisivo en la protección y promoción de una amplia gama 

de derechos humanos 
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Dentro das sociedades democráticas, as demandas dos diversos atores sociais 

bem organizados, que vão desde ativistas de direitos humanos, trabalhadores e até 

políticos, são organizadas e expressadas de formas distintas e por meio de estratégias 

que vão desde a denúncia, até a pressão direta em conglomerados. Porém, também 

existem os protestos espontâneos, nos quais a participação pode ser massiva ou 

individual e sem que o cidadão faça parte de uma organização associativa ou de algum 

grupo específico. Também a CIDH, no seu Informe sobre la situación de las Defensoras 

y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas (2006), considerou como 

formas tradicionais de protesto o fechamento de ruas, panelaços, concentrações, assim 

como diversas expressões artísticas, esportivas, culturais etc. Por sua vez, a Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión (RELE, 2019, p. 7): 

[...] reconhece que o protesto desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento e fortalecimento dos sistemas democráticos, é 

apoiado por instrumentos interamericanos no campo dos direitos 

humanos e tem um papel fundamental para permitir a participação do 

cidadão em consultas e eleições. Também podem contribuir para o 

pleno gozo dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais. [...] As manifestações têm um papel fundamental na 

participação do cidadão, o que nos permite solicitar explicações do 

governo e expressar o voluntariado como parte dos processos 

democráticos.7 (CIDH-RELE, 2019, p. 7, tradução nossa)  

 

Da mesma forma, em diversas ocasiões, a CIDH considerou que expressar 

opiniões, divulgar informações e iniciar ações de demandas coletivas são os principais 

objetivos dos protestos, os quais estão contemplados no direito à liberdade de expressão 

e, neste contexto, os defensores de direitos humanos e as ONGs desempenham um papel 

importante na proteção dos manifestantes, construindo canais de diálogo, mapeando, 

compilando, documentando e fiscalizando as ações dos agentes públicos contra os 

manifestantes, jornalistas e outros membros da sociedade envolvidos nos protestos.  

 

 
7 Traduzido do original: [...] reconoce que la protesta juega un papel fundamental en el desarrollo y el 

fortalecimiento de los sistemas democráticos, se encuentra protegida por los instrumentos interamericanos 

en materia de derechos humanos y juega un rol fundamental para viabilizar la participación ciudadana en 

las elecciones y los referendos. Asimismo, pueden contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. [...] Las manifestaciones desempeñan un papel esencial en la 

participación pública, pues permiten exigir cuentas a los gobiernos y expresar la voluntad del pueblo 

como parte de los procesos democráticos”. 
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Paralelamente, a liberdade de publicação e acesso à informação pelos canais 

tradicionais e pela Internet é parte essencial do exercício do referido direito à liberdade 

de expressão e, por isso, o Estado deve proteger e garantir os critérios de registro e 

acesso a essas informações produzidas. Nesse contexto, como está estabelecido na 

Declaração de princípios sobre liberdade de expressão (2000) e se mostra na figura 

seguinte:  

 

Figura 5 – Princípios do direito à liberdade de expressão associados à informação e ao 

direito à manifestação 

 

Esse contexto sociocultural ratifica a relevância do profissional da informação 

cujo âmbito de ação tem vinculação com a defesa dos direitos humanos. Essa situação 

reflete a mesma encontrada por Gomes (2014, p.49) quando apresenta o agente 

mediador da informação como aquele que “Medeia polos (instâncias sociais, sujeitos 

sociais e dispositivos culturais), fazendo-nos compreender que este é também um 

protagonista, um protagonista do processo de mediação e, consequentemente, um 

protagonista social.” Apontando que o protagonismo facilita e ressalta a resistência e 

luta dos diversos grupos excluídos do âmbito social, onde a informação pode ser 

considerada um bem simbólico e material cujo acesso efetiva o exercício da cidadania. 

Em conformidade com Morigi, Vanz e Galdino (2002, p.142), o profissional da 

informação: 
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[…] trabalha com a informação, o elemento que, como já afirmado 

anteriormente, permite a todos o ajuste ao mundo exterior, de forma 

legítima e coerente, conquistando o status de cidadãos. O seu dever 

enquanto cidadão ou enquanto profissional é agir como catalisador e 

difusor da informação na comunidade onde atua. 

Essas premissas desses autores são convergentes com a afirmação de Farias e 

Varela (2017, p. 93),  

Mediar o processo de dinamização do protagonismo social em 

moradores de uma comunidade requer do mediador autoconhecimento 

profissional, e o entendimento de que ele é o principal protagonista de 

todas as ações implantadas no campo de pesquisa. Além disso, o 

mediador deve ter em mente que estas ações devem ser realizadas 

sempre em conjunto, e de forma dialógica com todos os sujeitos 

envolvidos. 

 

É justamente essa consciência do quanto é importante essa dimensão dialógica 

na ação mediadora dos profissionais da informação, que pode assegurar o acesso, o 

entendimento, a ressignificação e apropriação da informação, como um compromisso 

também transformador da ação mediadora, para que ela não consista em um falar dos-

com-pelos outros, mas sim consista em uma ação que oportuniza um encontro com a 

informação, onde os dispositivos adotados sejam diversificados e inclusivos, de modo a 

proporcionar as condições de análises críticas em torno da informação acessada, dentro 

de um ambiente de acolhimento e propício às interações livres, sem censura e no qual o 

exercício de respeito à alteridade ocorra. Nessa ótica, vem à tona a fala do autor 

Boaventura Santos (2020, p. 9-10), que chama a atenção sobre a necessidade da 

consciência e compromisso dos intelectuais e mediadores, quando este afirma que:  

Tal como aconteceu com os políticos, os intelectuais também 

deixaram, em geral, de mediar entre as ideologias e as necessidades e 

as aspirações dos cidadãos comuns. Mediam entre si, entre as suas 

pequenas-grandes divergências ideológicas. Escrevem sobre o mundo, 

mas não com o mundo. São poucos os intelectuais públicos, e também 

estes não escapam ao abismo destes dias [...] os intelectuais devem 

aceitar-se como intelectuais de retaguarda, devem estar atentos às 

necessidades e às aspirações dos cidadãos comuns e saber partir delas 

para teorizar. De outro modo, os cidadãos estarão indefesos perante os 

únicos que sabem falar a sua linguagem e entender as suas 

inquietações (BOAVENTURA SANTOS, 2020, p. 9-10) 

 

 Dentro dessa percepção, Gomes (2017, p. 27) assinala que o protagonismo social 

representa um caminho humanizador do mundo, por se dar em bases de uma construção 
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de relações éticas que promovem espaços críticos para o diálogo, a criatividade, 

inclusão e respeito pela alteridade como elementos importantes na defesa dos direitos 

humanos. Sendo fundamental para o desenvolvimento do protagonismo social e para a 

existência desse espaço crítico, que a produção, acesso, uso e apropriação de 

informações importantes sejam garantidos por meio da mediação consciente da 

informação que, ao alcançar suas cinco dimensões (dialógica, estética, formativa, ética e 

política), poderá fazer com que os sujeitos encontrem a informação e interajam com ela 

e em torno dela, com a possibilidade maior de expandir seu desenvolvimento 

intelectual, cultural, humano e social, como assinalou Vygotsky (2000).  

Desse modo, percebe-se a relevância da inclusão neste estudo das proposições 

de Gomes sobre as dimensões da mediação da informação, cujo alcance reforça a 

potência dessa ação como colaboradora do desenvolvimento do protagonismo social, 

cuja importância é essencial para o estabelecimento e defesa de uma cultura dos direitos 

humanos. 

2.3 PERCEPÇÕES CONCEITUAIS SOBRE INFORMAÇÃO E MEDIAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 

A sociedade atual é caracterizada pela constante busca, uso e troca de 

informação, como atributo indispensável e presente em todos os âmbitos da vida, tanto 

na esfera acadêmica e profissional quanto no fazer do lar e outros afazeres da esfera 

social. A esse respeito, Marteleto (2007, p.14) considera que a informação “[...] é 

artefato material e simbólico de produção de sentidos, fenômeno da ordem do 

conhecimento e da cultura.”.  

Sob ótica semelhante, Capurro (2003) e Hjørland (2002) assinalam a 

compreensão da informação como signo, visto a partir de uma concepção subjetiva, mas 

não individual, sendo que cada indivíduo interpreta a realidade no interior de situações 

sociais específicas que formam parte do entorno onde ele mora, trabalha e se 

desenvolve, cumprindo diversas funções na sociedade. 

Nesse sentido Gomes (2014, 2020b), considera que na construção do conceito 

social de informação os estudos feitos por muitos pensadores, como Brookes (1980) e 

Mikhailov (1983), acrescentaram camadas e elementos em prol da compreensão da 

informação como um fenômeno social, promotor de transformações nas estruturas 

objetivas ou subjetivas do indivíduo, se caracterizando como resultado de atividades 

sociais que produzem conhecimento e transformam realidades, aspecto que a autora 
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também destaca ter sido observado no estudo de Wersig (1993) que apontou a 

informação como conhecimento em ação.  

Outro ponto importante a ser ressaltado diz respeito à Internet e suas vantagens 

como uma estrutura telemática em rede que permite a circulação veloz das informações, 

conhecimentos e de diversas versões interpretativas da realidade, que podem resultar 

transformadas pelos dos interesses e perspectivas individuais, de grupos e esferas de 

poder, que distorçam a realidade dos fatos. A rede Internet gera oportunidades para a 

produção e o compartilhamento de informações verídicas, mas também permite que 

estejam disponíveis e sejam divulgadas informações imprecisas e/ou falsas, 

ultrapassando fronteiras territoriais e temporais para seu acesso e uso. No entanto, 

Araújo (2018, p.44), por sua vez, chama atenção refletindo que o mero acesso não 

representa qualidade, embora tenhamos acesso a um mundo de informações, as pessoas 

não são “[...] mais humanas, justas e solidárias [...]”. Para tanto, o autor acrescenta à sua 

afirmação as considerações de Bauman (2015), ao frisar que as sociedades em todo o 

mundo continuam sofrendo pela má distribuição das riquezas, intolerância política, 

racial e de gênero, além de problemas ambientais, de saúde coletiva e guerras. 

Em consonância com essa afirmação, Mattelart (2006) questiona as expectativas 

em torno das promessas de um mundo mais solidário e democrático como resultado 

natural da instauração da sociedade da informação. Nessa mesma perspectiva, Chauí 

(2006) afirma que não basta a sociedade ter acesso à informação, mas sim é preciso ir 

mais longe para que “o conhecimento disponível tenha impacto na sociedade-

humanidade”. Considerações que fazem necessário um posicionamento de consciência e 

prática por parte dos profissionais da informação e de seu papel na sociedade atual.  

Essa situação remete a uma reflexão acerca das práticas profissionais na Ciência 

da Informação (CI), que Santos Neto (2019a), em sua tese, afirma estar ocorrendo no 

campo da Ciência da Informação, onde aumenta o interesse por abordar a teoria e 

prática da mediação, ligada à responsabilidade-labor-poder do profissional da 

informação como mediador, que trabalha pela vinculação entre os mais diversos 

suportes informacionais, os usuários e o bibliotecário como mediador. Nesse sentido, 

Santos Neto (2019) destaca a contribuição da abordagem teórica de Shera (1973), na 

qual este autor alerta que:  
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O papel do bibliotecário, então, é o de um mediador entre homem e livro, 

onde o livro é um termo genérico que inclui todos os registros 

gráficos, e é sua especial responsabilidade operar nessa complexa 

mediação entre registro e mente humana.8 (SHERA, 1973, p 88, destaque 

nosso, tradução nossa) 

 

Ressalta-se que nessa complexa mediação fundamentada numa concepção 

cognitivista e pragmática do usuário, muitas vezes o bibliotecário acaba atuando a partir 

de ideias preconcebidas quanto às fontes e recursos informacionais, como também em 

relação às demandas informacionais dos usuários, o que torna limitada a relação entre o 

bibliotecário, os registros de informação e os usuários. Dessa forma, interessa também 

compreender como a situação vem se alterando e se ela corresponde ao que apontada 

Furtado (2004) quando afirma que os usuários passaram de receber informações 

recuperadas e sistematizadas pelos outros, para tornar-se em usuários criadores, autores, 

editores, organizadores e emissores das informações que são de seu interesse.  

Da mesma forma, na visão de Castells (1999), no atual contexto tecnológico os 

usuários podem se converter em criadores, em geradores de informação. Contudo, cabe 

a pergunta: trata-se de um usuário consciente do impacto social dessas informações 

disponíveis e disseminadas? Ou trata-se de um usuário que precisa do apoio da 

mediação da informação para compreender a origem, veracidade, uso e intencionalidade 

dessas informações? Todos esses questionamentos também devem ser feitos no âmbito 

dos fazeres do profissional da informação.  

Por outro lado, no meio desta sociedade hiper informatizada temos pessoas e 

usuários acostumados a consumir informações quase prontas, que eles não questionam 

nem validam, sobre as quais não refletem como sujeitos conscientes do seu papel e 

lugar no mundo, facilmente passando a acreditar nesses conteúdos como verdade e, 

mais do que isso, compartilhando-as indiscriminadamente.  

Essa consciência é importante e levará o sujeito a uma posição mais crítica 

frente à informação, o que permitirá uma leitura crítica do conteúdo. Como entende 

Freire (2005, 2008), o homem se torna um sujeito consciente da sua capacidade de 

intervir em seu entorno para transformar sua realidade, na medida em que se torna capaz 

de fazer uma leitura do mundo, de fazer a leitura da palavra e por meio dela fazer a 

 
8 Traduzido do original: The role of the librarian, then, is that of a mediator between man and book, 
where book is a generic term that includes all graphic records, and it is his special responsibility to 
operate in that complex association of record and human mind. 
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leitura do mundo e de refazer a própria leitura que fazia antes desse mundo. Para tanto, 

o exercício da problematização é fundamental e deve ser constante, envolvendo 

questões como: Quem? Onde? Quando? Por quê? E para que são espalhadas ou 

apagadas certas informações. 

Essa abordagem pode ser considerada próxima àquela adotada por Almeida 

Junior (2015a), quando ele afirma que o mundo como lhe conhecemos vem sendo 

apresentado a partir das vivências e olhares dos outros “mediadores de nossas vidas”, 

sendo todos eles familiares, amigos, vizinhos, colegas de curso e/ou trabalho, cujas 

experiências vividas, contadas ou informadas contribuem a nosso olhar e agir no dia a 

dia, nos tornando todos sujeitos informacionais na construção e apropriação da 

informação. Nesse sentido, o autor sinaliza, desde a visão freiriana, que “nosso 

conhecimento se constrói mediado e, da mesma forma, somos mediadores na construção 

de conhecimento dos outros”.  

Até este ponto resulta extremamente importante sublinhar que, esta pesquisa e a 

análise que dela decorrerá, têm como aporte o conceito de mediação da informação de 

Almeida Junior (2015a), expressa por ele como:  

[…] é toda ação de interferência - realizada em um processo, por um 

profissional da informação e na ambiência de equipamentos informacionais -

, direta ou indireta; consciente ou inconsciente; individual ou coletiva; 

visando a apropriação de informação que satisfaça, parcialmente e de 

maneira momentânea, uma necessidade informacional, gerando conflitos e 

novas necessidades informacionais (ALMEIDA JÚNIOR, 2015a, p 25). 

Outrossim, para o autor é oportuno ressaltar a mediação como uma ação de 

interferência que não se pode confundir com manipulação. Portanto, ao abordar o limite 

da mediação entre interferência e manipulação, Santos Neto (2019a, p. 311) refere-se à 

uma percepção de ação colaborativa que precisa ter princípios éticos visto que o 

processo mediador envolve aspectos sociais e culturais que interferem no imaginário 

dos sujeitos. Sujeitos que ao receber as informações mediadas conseguem gerar novos 

conflitos nas suas ideias e percepção do mundo, pelo que têm maiores possibilidades de 

refletir e, uma vez apropriados das informações mediadas, assumir um posicionamento 

a partir de uma tomada de consciência, que lhe permita agir para transformar seus 

pensamentos, ações e realidades.  
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2.3.1 Categorias e ações da mediação de informação 

 

Ao abordar as categorias e ações da mediação de informação compreendidas 

como resultado do estabelecimento de relações sociais em torno da informação, se 

acaba colocando em evidência os postulados do Relatório Delors da Unesco (1996, 

destaque nosso), aprender a conhecer- aprender a fazer- aprender a conviver- aprender 

a ser, como elementos que têm relação com as ações mediadoras exercidas pelos 

profissionais de informação que agem como mediadores, já que essas ações também são 

marcadas pelas competências para ir além da transmissão de saberes, buscando o 

apreender a aprender e o pensar sobre o mundo, preparando para o trabalho e relações 

com o coletivo, para a revalorização das responsabilidades e potencialidades próprias e 

dos outros, numa convivência com respeito aos valores do coletivo e com respeito à 

alteridade. 

Sob ótica semelhante, autores como Carvalho, Nascimento e Bezerra (2018, p. 

478) afirmam que: 

[…] mediação no campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação não se 

reduz a um ato de intermediação, mas envolve todas as ações que podem ser 

realizadas dentro e fora de um ambiente de informação com base em 

elementos como a cultura, educação e informação desencadeando 

transformações na vida da comunidade, assim também como na vida do 

mediador (CARVALHO; NASCIMENTO; BEZERRA, 2018, p. 478) 

 

 

Por outro lado, Almeida Júnior (2016) alerta que toda ação sem sustentação 

teórica se transforma em simples ativismo, assim também posturas teóricas sem a ação 

são meros discursos sem prática. A respeito, o autor pontua a reflexão de Gadotti na 

abordagem da filosofia freiriana fundamentada no pensamento lutador da “práxis”, ou 

seja, “ação-reflexão”, onde práxis é ação transformadora.” (GADOTTI, 2016, p.20). 

Outra contribuição importante na compreensão das ações da mediação da 

informação foi formulada por Santos Neto (2019a, p. 321) ao considerá-las como de 

“responsabilidade social”, que têm um “caráter pragmático” que vai além da postura 

mecanicista e técnica, centrando-se na apropriação da informação de maneira crítica e 

qualificada. Desta maneira, é preciso reconhecer que o fazer cotidiano dos profissionais 

da informação não é imparcial, nem tampouco o emprego de dispositivos técnicos e 

documentais, para o atendimento das necessidades informacionais.  

Nesse sentido, Almeida Junior (2015) alerta que todas as etapas do trabalho com 

a informação devem ser objeto de reflexão e avaliação pautadas nas bases teóricas 
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(práxis), inclusive os espaços e ambientes nos quais essas ações são realizadas, sejam 

físicos ou virtuais, de maneira a se construir uma ambiência adequada ao contato do 

usuário com a informação. 

Buscando focalizar a mediação no âmbito do fazer informacional, Almeida 

Júnior categoriza a mediação como implícita e explícita, compreendendo a primeira 

como ações e atividades que não precisam da presença do usuário, por serem ações de 

cunho técnico. Dentre estas, destaca a seleção dos materiais que compõem o acervo; 

todo processo técnico para organização e representação da informação; arranjo e 

sinalização do acervo, gestão do ambiente informacional etc. Seguidamente, a mediação 

explícita corresponde àquelas ações relacionadas aos processos de interação direta com 

os usuários, envolvendo desde as ações de caráter pedagógico de formação do usuário 

até outras voltadas à disseminação, acesso, uso e apropriação da informação, nas quais 

impera a interação-comunicação entre o mediador e mediando, sendo o que acontece 

nos serviços de informação e referência, em resumo, são atividades nas quais ocorre o 

contato direto com o usuário, tais como: ações culturais, palestras, cursos, etc.  

Em perspectiva próxima, mas já focalizado novamente na reformulação do 

conceito de mediação da informação, onde destacam os termos: interferência, processo 

e apropriação, o supracitado autor propõe que sejam inseridas duas categorias 

(mediação intrínseca da informação e mediação extrínseca da informação), 

representadas no Quadro 3 da seguinte forma: 

Quadro 3 – Categorias da mediação de informação 

1.- Categoria intrínseca da mediação da informação ligada ao fazer do profissional da informação, 

classificadas entre:  

Mediação explícita da informação 

Evidencia-se a inevitável associação entre o 

fazer profissional da informação e a mediação. 

Neste caso, o que atinge ao atendimento ao 

público, desde um consciente planejamento e 

estudo prévio para construir e atender a gestão 

de serviços de atendimento, além de 

desenvolver ações para a formação de 

usuários.   

Mediação implícita da informação 

Entendida como aquela mediação que ocorre no fazer 

dos processos e práticas informacionais associado aos 

serviços internos. Mesmo que no meio da cotidianidade 

da prática profissional pode de jeito inconsciente passar 

despercebido sem ser considerado como mediação. 

Porém, é preciso destacar como aquelas atividades e 

práticas profissionais estabelecidas em manuais, normas, 

diretrizes, instrumentos e tabelas de classificação, 

precisam sim de atos reflexivos e tomadas de decisão 

por parte do profissional que as desenvolve.  

2.- Categoria extrínseca da mediação da informação conduz a uma percepção mais relacionada à 

disseminação da informação, que precisa a estruturação do atendimento, além de propor ações de 

educação de usuários, mas também às ações destinadas a apoiar a apropriação da informação pelo 

usuário, que, na compreensão do autor, não estão relacionadas à disseminação. 

Fonte: Adaptação de Almeida Júnior (2006, 2008, 2009, 2015a, 2015b) 
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Outro detalhe importante vinculado à mediação da informação, e que é bem 

ressaltado por Debray (2000, 2001, grifo nosso), se refere à comunicação considerando-

a como ação de compartilhamento com e para os outros, e que tem uma função de 

transporte no espaço, através dos dispositivos de mediação. Assim, a transmissão tem 

uma função de transporte no tempo, possibilitando acesso e encontro de sujeitos imersos 

em tempos, culturas e realidades diferentes. 

Assim, na mediação da informação, a comunicação tem uma relevância especial, 

sendo um processo em que a interação com os outros é o fator que permite dar sentido e 

significado à informação, como elemento indispensável para a apropriação da 

informação mediada. Sobre isso, Pieruccini (2007, p. 4) acentua a importância da 

construção de identidade e da criação de significado diante da informação, como 

elementos constitutivos e necessários ao processo da apropriação da informação, que 

precisa ser gerada em espaços abertos ao diálogo crítico, com abertura a novos 

conhecimentos e olhares.  

Quando se analisa todos esses aspectos levantados pelos autores citados, 

observa-se que a mediação da informação contém, em si mesma, dimensões que não 

devem ser confundidas com categorias de ações mediadoras e sim como potência de 

qualquer categoria de mediação. Nesse sentido, Gomes (2019a, 2019b, 2020a, 2020b) 

distingue as categorias de ações mediadoras contidas no conceito formulado por 

Almeida Junior de mediação implícita (indireta), explícita (direta), inconsciente e 

consciente, das dimensões que a autora defende como elementos constitutivos ou 

potencialmente constitutivos da mediação da informação.  

2.3.2 Dimensões da mediação de informação 

 

Como contribuição à construção de abordagens teóricas acerca da mediação da 

informação, Gomes (2014, 2016, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b) tem defendido que 

esta é constituída de cinco dimensões que, quando alcançadas, a tornam uma ação 

efetiva quanto à sua maior intencionalidade, que é o desenvolvimento do protagonismo 

social. 

Considerando que a mediação da informação é importante para que o trabalho 

do OVSC colabore para o desenvolvimento de uma cultura de defesa dos direitos 

humanos e do protagonismo social, compreendeu-se como fundamental observá-la no 

contexto desta pesquisa, considerando as abordagens de Gomes acerca das dimensões 
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da mediação da informação, que precisam ser compreendidas e alcançadas no trabalho 

com a informação, para que este contribua efetivamente para o protagonismo social. 

Nesse sentido, Gomes (2014, 2016, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b) também 

defende que o alcance dessas dimensões demanda a mediação consciente da 

informação. Para isso, o exercício da práxis em torno de todas as ações mediadoras é 

fundamental. Desse modo, o exercício da crítica, do debate, da reflexão, enfim, o 

processo dialógico e de problematização é fundamental tanto na ação mediadora, quanto 

na sua própria avaliação por parte do mediador. 

Para Gomes (2014, 2016, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b), a mediação 

consciente da informação exige um mediador que toma consciência do seu papel, da sua 

responsabilidade social e se coloca aberto ao permanente processo de conscientização e 

de sua constituição como sujeito da ação transformadora de si e da realidade em que 

atua.  

Figura 6 – Características da mediação consciente da informação 

 
Fonte: Elaboração da autora (2021) adaptada de Gomes (2020b) e Almeida Junior (2009) 

 

Desse modo, como já foi destacado, a análise dessas dimensões da mediação da 

informação consistiu em um dos focos de interesse da pesquisa, por se compreender que 

a apropriação da informação, que colabora para a transformação de estruturas, 

representa uma potência da mediação, cuja efetivação é dependente do nível do alcance 

das dimensões pelas ações mediadoras realizadas. Assim, Gomes (2014, 2016, 2017, 

2019a, 2019b, 2020a, 2020b) vem defendendo que a mediação da informação e suas 

dimensões devem ser compreendidas como um importante fundamento da Ciência da 

Informação e tem buscado pesquisar e apresentar proposições acerca dos elementos 

constitutivos das dimensões da mediação da informação, assim como do papel da 
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mediação consciente para o alcance das dimensões, que permitirá à ação mediadora 

concretizar a sua principal intencionalidade de colaborar com o protagonismo social. 

Refletindo sobre os atributos e enlaces das dimensões da mediação da 

informação como processo de comunicação necessário em toda interação humana, 

entende-se o diálogo como ação que permite a geração, confrontação, troca e 

compartilhamento de experiências, sentimentos, emoções e conhecimentos. Gomes 

(2014, 2020b), quando desenvolve os estudos acerca da dimensão dialógica, afirma 

que o diálogo é a base da mediação, sendo que permeia o desenvolvimento das ações 

nas outras dimensões, caso contrário, não havendo diálogo, não ocorre mediação e sim 

manipulação e/ou imposição. No diálogo, o mediador tenta se situar no lugar do outro, 

procurando entender seu contexto e, em consequência, ter maior clareza das 

necessidades e interesses do sujeito envolvido na ação mediadora. Gomes (2020b, p. 11) 

defende que ao reconhecer, respeitar e validar as interações, manifestações, 

interpelações e expressões de todos os envolvidos, o mediador estará assegurando o 

respeito à alteridade, fazendo com que a mediação da informação se caracterize como 

uma “ação que se realiza com o outro e não para ou sobre o outro.” 

Seguindo nas reflexões acerca das proposições de Gomes (2014, 2016, 2017, 

2019a, 2019b, 2020a, 2020b), pode-se dizer que a dimensão estética é alcançada 

quando a comunicação é fluida e se desenvolve com acolhimento e conforto emocional, 

facilitando o acesso, o uso e o processo de apropriação, porque nessas condições torna-

se possível o estabelecimento de laços de confiança, cooperatividade e 

compartilhamento de saberes, conhecimentos, sentimentos e experiências entre as partes 

envolvidas. 

Dessa maneira, o encontro de agentes mediadores-informações-dispositivos 

exercendo o ato comunicativo mediante uma linguagem comum, precisa da construção e 

disponibilidade de uma ambiência crítica e confortável, onde os agentes possam sentir a 

liberdade de se expressar sem censura ou rejeição aos seus depoimentos em relação às 

informações que são apresentadas na ação mediadora. Nessa situação, a dimensão 

estética da mediação da informação começa a ser alcançada pela possibilidade da 

construção do sentimento de pertencimento ao grupo, espaço e comunidade onde está 

ocorrendo a mediação. Outro aspecto que se relaciona ao alcance da dimensão estética, 

refere-se ao processo de intensificação do debate, do exercício da crítica, do 

fortalecimento do ambiente problematizador para que haja o debate de ideias, dos 
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contrastes e análise crítica das ideias, condição ainda mais importante no contexto 

contemporâneo de excesso de circulação e compartilhamento de informações falsas. 

A partir dessa reflexão é que Gomes (2020b) defende que quando na mediação 

da informação ocorre com o exercício da crítica, em um nível de conforto para debater 

com liberdade de expressão e interpelação em um espaço aberto a todos, a dimensão 

estética começa a ser alcançada, ampliando-se as possibilidades de os envolvidos na 

ação mediadora experimentarem o “conflito cognitivo” que pode provocar a 

desconstrução, revisão e análise, que poderá, no alcance da dimensão formativa, 

modificar, alterar ou transformar os conhecimentos prévios. Gomes (2020b, p. 5) 

destaca ainda que a experiência do “conflito cognitivo” do qual fala, se relaciona ao 

conflito informacional apontado no conceito de mediação da informação de Almeida 

Júnior (2015). E Gomes (2020b, p.5, grifo da autora) também ressalta que “[…] no 

alcance intenso da dimensão estética, a mediação da informação adentra a sua 

dimensão formativa.” No alcance da dimensão formativa é que a mediação da 

informação contribui para que os sujeitos construam e reconstruam conhecimentos. 

Essa concepção teórica sobre as dimensões da mediação da informação, que 

deixa clara a sua intencionalidade de possibilitar a apropriação da informação que nasce 

do processo coletivo de construção do conhecimento, aproxima os mediadores e os 

sujeitos envolvidos na ação mediadora da abordagem da educação libertadora proposta 

por Freire (1997) que, ao tratar da mediação no processo pedagógico, afirma que: 

“[...] ensinar já não pode ser este esforço de transmissão do chamado saber 

acumulado, que faz uma geração à outra, e aprender não é a pura recepção 

do objeto ou do conteúdo transferido.” (FREIRE, 1997, p.5).  

  

Portanto, concordando com as contribuições citadas, a exposição a novas 

informações, conhecimentos e experiências permite aos sujeitos o estímulo à 

criatividade, reflexão, análise, interpelação e discussão do contexto como ações que 

podem gerar mudanças do pensamento a partir da interação com o outro. Desse modo, a 

mediação da informação pode promover a procura de outras fontes de informação, além 

de uma troca de sentimentos, emoções e posicionamentos por parte dos envolvidos, cuja 

conduta ou desenvolvimento pode resultar na transformação de antigas estruturas do 

pensamento, estruturas sociais e atitudes tanto individuais, quanto coletivas. 

Por outro lado, Gomes (2020b) afirma que o alcance das dimensões dialógica, 

estética e formativa necessita do alcance da dimensão ética que, segunda a autora, deve 
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ser tratada como o eixo articulador das demais dimensões, porque o seu alcance é que 

assegura que a mediação da informação não seja desviada dos seus princípios, 

transformando-se em uma ação manipuladora. Conforme Gomes (2014, 2020b), a 

dimensão ética afasta a mediação da manipulação que Almeida Junior (2015) alerta que 

deve ser evitada na ação de interferência. A mediação da informação é uma ação de 

interferência efetivada com o outro e não para o outro. 

 Segundo Gomes (2020b), a dimensão ética da mediação da informação atua é 

alcançada na articulação das demais dimensões e deve ser considerada como eixo 

articulador do alcance delas. Quando a dimensão ética é plenamente alcançada, todos os 

agentes envolvidos na ação mediadora assumem uma conduta respeitosa em relação ao 

outro, ao diferente e aos interesses sociais e coletivos. Mas a autora também afirma que 

os mediadores, atentos à dimensão ética, precisam considerar a importância da sua 

postura profissional cautelosa, tomando consciência quanto a sua responsabilidade 

social e sua necessária conduta cidadã. E este é mais um aspecto que motiva Gomes 

(2014, p. 53) a defender que a mediação da informação está ligada ao cuidar. E, para 

tratar da mediação da informação na perspectiva do cuidar, Gomes (2020b, p. 17) cita 

Boff (2013) que associa o cuidar à atitude de “[…] manter-se inquieto, indignado e 

preocupado com a realidade de exclusão dos outros.” Assim, tomando as reflexões de 

Boff (2013) como referência, Gomes (2020b) entende como alcances do cuidar a não 

manipulação das informações, o respeito às particularidades de pensamentos, crenças e 

comportamentos dos envolvidos na mediação da informação, desde que estes não 

representem agressões, violências e desrespeito aos interesses coletivos, abrindo e 

garantindo espaços para o debate, onde os compartilhamentos tenham sempre como 

princípio a necessária valorização dos interesses sociais, interesses coletivos. Assim, 

Gomes (2020b) argumenta que a mediação da informação também representa o cuidar 

da tolerância, atenção, dedicação e diligência, constituindo-se em um contributo à luta e 

à conquista da justiça social. 

Essa tomada de consciência por parte do mediador da informação o colocará em 

condições de refletir sobre as intencionalidades da ação de interferência, suas práticas e 

contextos, sustentando a realização da mediação consciente. Na medida em que a 

intencionalidade originária da mediação da informação é compreendida, ocorrem as 

condições para a mediação consciente, que, por sua vez, favorece o alcance articulado 

das outras quatro dimensões da medicação da informação (dialógica, estética, formativa 

e ética) e, segundo Gomes (2020b), quando isso acontece, a mediação da informação 
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alcança a sua dimensão política, quando tanto os mediadores, quanto os sujeitos que 

participam da ação de interferência tomam consciência sobre seu papel no mundo, da 

sua condição de sujeitos políticos. E, ainda refletindo sobre o alcance da dimensão 

política, Gomes (2016, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b) defende que esta representa 

uma repercussão da mediação da informação nas concepções de vida e de mundo dos 

envolvidos, abrangendo suas próprias ações na vida cotidiana e fazer social, 

repercussões que lhes permitirão assumir a condição de protagonistas sociais, tomando 

parte do que a autora denomina de processo humanizador do mundo. (GOMES, 2016, 

2017, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b).  

Tomando-se Almeida Júnior (2009) como referência, no tocante à dimensão 

política, observa-se novamente a relevância da mediação consciente, tão necessária no 

desenvolvimento do trabalho dos profissionais da informação durante a mediação, a 

partir de sua própria condição de sujeito político, que do seu lugar de fala e de práxis se 

assume lutador pela democracia, liberdade de expressão e acesso à informação, 

memória e justiça, dentre outros valores e princípios que formam a dignidade humana, 

assumindo compromisso com o social e atuando em favor dele e, como defende Gomes 

(2020b, p. 17), trabalhando pelo alcance da dimensão política da mediação da 

informação, o que a tornará mais efetiva quanto a sua intencionalidade de contribuir 

com o protagonismo social. 

Nesse sentido, pode se inferir que a dimensão política é alcançada no processo 

de mediação da informação quando os agentes mediadores experimentam e manifestam 

que as ações mediadoras facilitaram atos de reflexão e autorreflexão que os levem a se 

juntar e atuar com o coletivo, contribuindo verdadeiramente para o fortalecimento do 

protagonismo social, expressado na luta pelo benefício da coletividade, pela construção 

de um mundo mais humano, justo e que se importa com a dignidade, atenção, cuidado e 

bem-estar do outro, como bandeira de luta, preparando-se para resistir às oposições, às 

críticas, aos questionamentos e ataques, tudo por respeito e zelo pela democracia, paz e 

desenvolvimento humano. 

Nesta perspectiva, os profissionais da informação precisam assumir e cumprir 

seu papel social eticamente e com rigor, consciente de que a informação é uma 

construção social coletiva que envolve identidade, experiência, emoções e 

conhecimentos que ultrapassam a esfera individual até impactar o coletivo e isso precisa 

de um tratamento e olhar respeitoso em relação às ações mediadoras manifestadas pelos 

sujeitos envolvidos e que mostram as posturas assumidas, a consciência política, além 
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do fazer dialógico, criativo, afetivo, de alteridade e resistência alcançado depois dos 

novos olhares e percepções da realidade proporcionadas pela participação na mediação 

da informação tanto dos sujeitos mediadores quanto os sujeitos que participam da 

mediação da informação. 

Por último, Gomes (2020b, grifo nosso) referenciando os postulados de Gramsci 

(1997, 2013) convida a refletir sobre “[…] a consciência quanto ao necessário exercício 

da práxis colocam em pauta a urgência da formação do mediador como um intelectual 

orgânico da área.”, sem necessariamente pensar nesse intelectual como um sujeito 

privilegiado que pertence a uma classe elitista e sim como um sujeito social consciente 

de seu papel e responsabilidade na sociedade, enfim, como um sujeito que entende o 

impacto que seu próprio ser-saber-fazer pode gerar na sociedade, se comprometendo 

com o exercício da práxis e da problematização para colaborar com o processo de 

apropriação da informação, podendo também contribuir com o reconhecimento, resgate 

e fortalecimento das lutas da coletividade, assegurando o espaço de voz, participação e 

inclusão dos cidadãos. Enfim, colaborando com a construção de um mundo mais justo e 

inclusivo.  

A partir da análise do referencial teórico relacionado à abordagem sobre as 

dimensões de Gomes (2014, 2016, 2017, 2019, 2020ª, 2020b) e do referencial empírico 

relacionado aos resultados da pesquisa de Jesus (2021), intitulada “Dimensões da 

mediação da informação em projeto de extensão para leitura: o caso do Projeto 

Lapidar”, foi elaborado o Quadro 4 com um elenco de possíveis indicadores do alcance 

das dimensões da mediação da informação. 
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Quadro 4 – Possíveis indicadores do alcance das dimensões 

Dimensão dialógica Dimensão formativa 

- Reconhecimento e respeito à alteridade (respeito 

às diferenças, assegurando o espaço de voz a todos 

os interlocutores) 

- Construção de espaço de reflexão e debate entre 

os diferentes segmentos sociais, oportunizando 

revelações mútuas de realidades distintas. 

- Estímulo ao exercício da crítica (assegurando a 

permanência da dialogia no processo, permitindo 

interpelação, expressão, manifestação e interação) 

- Divulgação nos dispositivos de comunicação para 

o compartilhamento social dos fatos relatados e 

documentados. 

- Constante atualização do conteúdo nos 

dispositivos. 

- Organização dos conteúdos nos dispositivos de 

modo a ser facilmente identificado e repercutido 

pelo leitor. 

- Indicar as ações que estimulam o exercício da 

crítica. 

Manifestações que demonstrem que ocorreu uma 

desestabilização dos seus conhecimentos prévios 

(daqueles que tinham antes da informação 

acessada por meio do OVCS e que gerou conflito 

cognitivo – conflito informacional). 

Exercício da problematização nos debates em 

torno das informações acessadas. 

Demonstração de prazer no processo de reflexão 

gerado na troca e debate das informações. 

Manifestação de criatividade (exposição de 

interpretações e ressignificações indicativas de 

alguma expansão do conhecimento). 

 

 

 

 

Dimensão estética Dimensão Ética 

- Ação de interferência consciente para a 

construção de uma ambiência de acolhimento e 

conforto para o encontro dos sujeitos sociais com a 

informação. 

- Adoção de atitudes e comportamentos conscientes 

voltados à construção do sentimento de 

pertencimento pelos que buscam a informação no 

OVCS. 

- Promover a geração de conhecimento a partir da 

troca de saberes e experiências entre os sujeitos 

sociais que buscam informação no OVCS 

- Estímulo à criatividade e alteridade. 

- Espaço para expressão das ideias e emoções 

vividas pela mediação sem censura ou rejeição. 

- Adoção da articulação de diversas linguagens e 

dispositivos informacionais para ofertar um 

repertório informacional que represente a 

diversidade e estimule a dialogia no coletivo social. 

- Estímulo a ações coletivas e interacionistas.  

-Manifestações que expressem o prazer obtido nas 

interações promovidas pelo OVCS e pela troca de 

conhecimentos e saberes (que acaba assegurando a 

permanência do processo dialógico). 

-Manifestação de prazer pelo conhecimento que 

pôde construir a partir das ações mediadoras do 

OVCS. 

- Tem atenção na validação, veracidade e 

tratamento das informações mediadas, com plena 

consciência dos possíveis impactos no público. 

- Conduta do mediador em manter abertura e 

disponibilidade para com os diferentes usuários. 

- Conduta e ações para conhecer o outro, a 

diversidade de interesses e as necessidades 

informacionais dos diversos contextos da 

comunidade.  

- Manifestações de respeito ao outro, ao diferente, 

por parte dos sujeitos que acessam as informações 

e os mediadores (manifestação de respeito à 

alteridade) 

- Manifestações e condutas de respeito à 

coletividade por parte dos agentes mediadores e 

seus usuários. 

- Conduta e manifestações que demonstrem a 

valorização dos interesses do coletivo, dos valores 

e princípios inclusivos e de justiça social por parte 

dos agentes mediadores e seus usuários. 

- Condutas e manifestações que demonstrem o 

estado de atenção, zelo, dedicação e diligência em 

relação ao outro por parte dos agentes mediadores 

e seus usuários. 

Dimensão política 

- Conseguem tomar consciência de sua própria condição como sujeitos políticos. (usuários e mediadores) 

- Se afastam do discurso de neutralidade para se assumir uma postura pela luta de uma causa. (usuários e 

mediadores) 

- Assumem compromisso com o processo humanizador do mundo. (usuários e mediadores) 

- Assumem posição de protagonistas sociais. (usuários e mediadores) 
Fonte: Elaboração da autora (2021) baseada em Gomes (2020b) e Jesus (2021)  
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Observando as contribuições das pesquisas citadas anteriormente, é possível 

perceber a necessidade de ampliação de estudos que vinculem os contributos da Ciência 

da Informação à proteção e defesa dos direitos humanos, como também ao 

fortalecimento do desenvolvimento do protagonismo social, apoiando e participando do 

projeto humanizador do mundo, o que justificou a realização deste estudo, que consistiu 

no levantamento exaustivo das ações de mediação da informação realizadas pelo 

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, identificando aquelas que 

contribuem com o desenvolvimento de uma cultura de defesa dos direitos humanos e de 

desenvolvimento do protagonismo social. A partir da escolha do caso do OVCS, 

passou-se à seleção da literatura para compor o referencial teórico e empírico do estudo 

e ao estabelecimento do traçado metodológico da pesquisa, apresentado na próxima 

seção.
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3 TRAÇADO METODOLÓGICO DO ESTUDO  

 

A seleção dos procedimentos metodológicos para o desenvolvimento de uma 

pesquisa científica, precisa ter em consideração o método que, da melhor maneira, 

possibilite a obtenção das informações necessárias à formulação da resposta ao 

problema e objetivos traçados na investigação.  

A pesquisa tem como origem a inquietação da pesquisadora que a faz indagar e 

refletir sobre a realidade e o seu entorno. Para sua compreensão, pautou-se em 

pressupostos teóricos e empíricos indispensáveis à construção de qualquer 

conhecimento. Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 83) método é “[...] o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.” 

Nesse sentido, esta investigação buscou responder ao seguinte problema: a 

partir da compreensão quanto à relevância da mediação para a preservação e 

disseminação da informação no processo em defesa dos direitos humanos, como o 

OVCS desenvolve tais atividades de mediação da informação em defesa dos direitos 

humanos e pelo desenvolvimento do protagonismo social?   

Ao responder a este problema, busca-se atingir o objetivo geral de verificar e 

analisar como a mediação da informação vem sendo realizada pelo OVCS em defesa 

dos direitos humanos e pelo desenvolvimento do protagonismo social. 

Para alcançar este objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) mapear, descrever e categorizar as ações de mediação da informação 

realizadas pelo OVCS; 

b) verificar o nível de alinhamento dessas ações de mediação da informação do 

OVCS com o desenvolvimento de uma cultura em defesa dos direitos 

humanos e do desenvolvimento do protagonismo social; 

c) identificar qual é a percepção de mediação da informação que têm os agentes 

mediadores do OVCS e a sua aproximação com as concepções teóricas 

vigentes na Ciência da Informação. 
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Para alcançar esses objetivos se desenvolveu o delineamento da pesquisa com a 

definição do método e das técnicas adotadas, assim como a definição do universo e os 

critérios de seleção da amostra. Com esses elementos centrais da pesquisa definidos, 

passou-se à construção dos instrumentos de coleta dos dados e ao estabelecimento dos 

procedimentos que foram empregados para a coleta, o tratamento e a análise das 

informações necessárias ao desenvolvimento do estudo. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Quanto ao nível da investigação, a pesquisa se caracteriza como descritiva e foi 

realizada a partir da adoção do método do estudo de caso, associado aos métodos 

documental e participante. O estudo de caso foi adotado com a finalidade de 

investigar a experiência de mediação da informação realizada pelo OVCS, considerando 

as características holísticas e significativas da sua realidade. Conforme referencia 

Balcázar (2010, p. 172, tradução nossa), “O estudo de caso é o estudo da particularidade 

e complexidade de um caso singular, a fim de entender sua atividade e circunstâncias 

importantes”.9  

Por sua vez, o método documental foi utilizado na análise do Site e das redes 

sociais, Twitter e Instagram, do OVCS, assim como, de documentos e produtos de 

informação por ele gerados. Essa análise permitiu a identificação das ações mediadoras 

feitas pelos membros do OVCS, e também verificar o nível de alinhamento dessas ações 

mediadoras com o desenvolvimento de uma cultura de defesa dos direitos humanos e do 

protagonismo social. 

Por fim, a adoção do método participante justifica-se em razão da pesquisadora 

integrar a equipe do OVCS e vivenciar o cotidiano da realização das ações mediadoras 

que foram estudadas. Como ressalta Martins (1996), a pesquisa participante “[...] 

proporciona uma aproximação ao cotidiano dos indivíduos e das suas representações 

sociais, da sua dimensão histórica, sociocultural, dos seus processos”.  

No que se refere ao processo de obtenção das informações, adotou-se as técnicas 

de observação direta, na sua vertente de participação virtual das atividades 

 
9 Traduzido do original: El caso de estudio es el estudio de la particularidad y complejidad de un caso 

singular, con el fin de comprender su actividad y circunstancias importantes 
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desenvolvidas pelo OVCS, e a técnica de aplicação de questionário e entrevistas junto 

aos agentes mediadores do Observatório. 

Quanto ao tratamento e a análise das informações, concluída a etapa de 

coleta, estas foram categorizadas e organizadas para realização da análise a partir da 

articulação das abordagens quantitativa e qualitativa. Com a adoção dessas 

abordagens, buscou-se identificar as recorrências e tendências que o tratamento 

quantitativo permite, como também as particularidades significativas no contexto, por 

meio da análise qualitativa dos eventos observados. 

   

3.1.1 Ambiente de investigação e participantes da pesquisa  

 

O ambiente de investigação é o Observatório Venezolano de Conflitos Social 

(OVCS), um projeto que desde 2011 começou a funcionar como uma Organização Não 

Governamental, cujas ações estão ligadas às práticas documentais para a defesa dos 

direitos humanos, com o propósito de visibilizar as demandas da população venezuelana 

quanto a restituição ou manutenção dos seus direitos.  

Durante a última década, o OVCS formou um acervo documental composto por 

91.357 (noventa e um mil, trezentos e cinquenta e sete) documentos que registram os 

protestos realizados pela população nas ruas venezuelanas, número totalizado até o mês 

de setembro de 2021. No entanto, esse conjunto documental segue em crescimento, já 

que o trabalho de documentação desses eventos de caráter reivindicatório segue em 

desenvolvimento. 

A amostra delimitada para este estudo é constituída pelas ações desenvolvidas 

pelo OVCS entre junho de 2019 e junho de 2021. Nesse recorte amostral, realizou-se a 

observação direta das ações desenvolvidas pelo OVCS, assim como foram realizadas 

entrevistas junto aos profissionais que pertencem a Unidade de Monitoramento, 

Documentação, Investigação, bem como junto àqueles que integram a Unidade de 

Comunicação e Difusão. Destaca-se que o OVCS conta com um coordenador geral 

formado na área da Biblioteconomia, que também atua no exercício da docência. A esta 

coordenação geral estão subordinadas as duas Unidades nomeadas anteriormente, com 

equipes multidisciplinares, compostas por bibliotecários, arquivistas, jornalistas, 

advogados, economistas, administradores, designers gráficos, professores e estudantes 

universitários.  



67 

 

 

No que tange especificamente à composição da Unidade de Monitoramento, 

Documentação e Investigação, o OVCS conta com uma equipe de 12 pessoas, sendo 

coordenado por um profissional bibliotecário, como se pode verificar no Quadro 5. 

Quadro 5 – Composição profissional da Unidade de Monitoramento, Documentação e 

Investigação do OVCS  

Cargos Quant. Especialidades profissionais Quant. 
 

Coordenador da Unidade de 

Monitoramento, Documentação e 

Investigação 

1 Biblioteconomia 1  

Assistentes de investigação 5 

Administração 1 
 

Arquivologia 1 
 

Biblioteconomia 2 
 

Direito 1 
 

Monitores 6 

Administração 1  

Arquivologia 1  

Economia 1  

Educação em línguas estrangeiras 1  

Saúde 2  

Total de integrantes 12  12  
 

Fonte: Elaboração da autora (2021) 

 

Já a Unidade de Comunicação e Difusão é composta por 4 pessoas, como se 

verifica no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Composição profissional da Unidade de Comunicação e Difusão do OVCS 

 

Cargos Quant. Especialidades profissionais Quant. 
Coordenador da Unidade de 

Comunicação e Difusão. 

1 Jornalista 1 

Responsável pelas redes sociais e 

investigadora. 
1 Jornalista 1 

Jornalista responsável pelo 

desenvolvimento de comunicações 

e investigações. 

1 Jornalista 1 

Designer gráfico e diagramação 1 Designer gráfico 1 
Total de integrantes 4  4 

    

    Fonte: Elaboração da autora (2021) 
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3.1.2 Técnicas e instrumentos de coleta dos dados 

 

Para atingir o primeiro objetivo específico de mapear, descrever e categorizar as 

ações de mediação da informação realizadas pelo OVCS, foram elaborados 02 

formulários (Apêndices A e B), para o registro dos dados coletados mediante a 

observação direta referentes às ações desenvolvidas, inicialmente, pela Unidade de 

Mapeamento e Investigação, e, posteriormente, pela Unidade de Comunicação e 

Difusão durante o período de tempo entre junho de 2019 e junho de 2021. Além disso, 

para orientar a observação na identificação e o registro das informações nos 

formulários, foi criada uma lista de indicadores, de maneira a facilitar o processo de 

tratamento, descrição e análise dos elementos constitutivos das dimensões da mediação 

da informação observados nessas ações mediadoras realizadas pelo OVCS. 

Seguidamente, conforme o método documental, esses mesmos formulários foram 

utilizados para o registro de informações obtidas a partir da adoção do método 

documental para análise do tanto do Site, quanto dos perfis do Twitter e Instagram do 

OVCS, assim como de documentos e produtos de informação por ele gerados.  

Igualmente, com o interesse de obter maiores esclarecimentos sobre as ações de 

mediação da informação realizadas pelo OVCS, foi elaborado um questionário cujas 

questões visaram a obtenção de informações fornecidas pelos 16 agentes mediadores do 

OVCS (Apêndice C). É importante salientar que cada questionário foi encaminhado 

com uma mensagem apresentando a pesquisa, acompanhada do termo de autorização 

para o uso das informações a serem prestadas pelos respondentes do trabalho.  

Na etapa seguinte da pesquisa, para responder ao segundo objetivo específico, 

realizou-se uma análise cruzada das informações registradas nos Formulários 

(Apêndices A e B) com as respostas do Questionário (Apêndice C), em associação com 

o referencial teórico referente aos eixos temáticos da pesquisa, o que possibilitou a 

construção de uma análise comparativa que permitiu identificar o nível de 

alinhamento das ações mediadoras quanto ao alcance de contribuir com uma 

cultura em direitos humanos e para o desenvolvimento do protagonismo social. 

Para alcançar o terceiro objetivo específico, as informações obtidas com a 

aplicação do questionário (Apêndice C) eram insuficientes. Observou-se a necessidade 

de oferecer aos participantes da pesquisa algum contato com uma síntese das 
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abordagens conceituais e teóricas acerca da mediação da informação focalizadas neste 

estudo (Apêndice D), de maneira que estes pudessem refletir e expor se sua percepção 

acerca dela antes da participação na pesquisa tinha alguma aproximação com 

essas concepções teóricas vigentes na Ciência da Informação durante a realização da 

entrevista, que se realizou a partir do roteiro semiestruturado exposto no Apêndice E. 

 

Quadro 7 – Técnicas, instrumentos da coleta dos dados por objetivos 

Objetivo geral: Verificar e analisar como a mediação da informação vem sendo realizada pelo 

OVCS em defesa dos direitos humanos e pelo desenvolvimento do protagonismo social 

Objetivos específicos Técnicas Instrumentos Amostra 

a) mapear, descrever e 

categorizar as ações de 

mediação da informação 

realizadas pelo OVCS; 

 

b) identificar o nível de 

alinhamento dessas ações 

de mediação da 

informação do OVCS 

com o desenvolvimento 

de uma cultura em defesa 

dos direitos humanos e do 

desenvolvimento do 

protagonismo social; 

  

c) identificar qual é a 

percepção dos agentes 

mediadores do OVCS 

sobre mediação da 

informação e qual a sua 

aproximação com as 

concepções teóricas 

vigentes na Ciência da 

Informação. 

 

1.- Observação 

direta sistemática. 

 

 

1.- Dois (2) 

Formulários para 

registro das 

informações 

observadas em cada 

Unidade do OVCS  

(Apêndices A e B). 

 

Ações mediadoras 

realizadas pelo 

OVCS e seus 

agentes mediadores 

(membros) 

 

 

2.- Aplicação de 

questionário. 

 

2.- Questionário  

(Apêndice C) 

 

 

3.- Aplicação de 

Entrevista. 

 

 

3.- Quadro síntese das 

abordagens 

conceituais e teóricas 

acerca da mediação da 

informação (Apêndice 

D) e roteiro 

semiestruturado para 

realização da 

entrevista junto à 

equipe do OVCS 

(Apêndice E). 

Nota: Para atingir os objetivos, as técnicas e instrumentos aplicados foram os mesmos 

sinalizados no quadro. Destaca-se que a partir dos instrumentos puderam ser registradas as 

informações necessárias para o alcance dos três objetivos específicos. Fonte: Produção pela 

autora (2021). 
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3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS  

 

O primeiro passo referente à essa etapa foi o contato com a equipe do 

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, apresentando a pesquisa para obter a 

autorização necessária e começar a observação e coleta dos dados. Seguidamente, foi 

realizada a observação direta sistemática, que auxiliou a descrição, por meio dos 

formulários (A e B), proporcionando o registro das informações coletadas. Para isso, 

primeiro, houve o mapeamento inicial das ações de mediação de informação realizadas 

pelo OVCS. Posteriormente, procedeu-se à categorização dessas ações mediadoras em 

relação a seu caráter implícito ou explícito, além de identificar indicadores do alcance 

das dimensões da mediação da informação. 

A segunda etapa consistiu na aplicação do questionário (C) e foi realizada pela 

internet, utilizando a ferramenta Formulários do Google e compartilhando com os e-

mails obtidos na etapa anterior de observação. O questionário foi encaminhado com 

uma mensagem apresentando a pesquisa, bem como o termo de autorização para o uso 

das informações prestadas pelos respondentes neste trabalho. A partir dos questionários 

respondidos, obteve-se, mesmo que em dimensão reduzida, a percepção dos agentes 

mediadores, em relação a questões vinculadas aos conceitos da mediação da informação 

e fundamentação teórica da Ciência de Informação. 

Nesse sentido e para obtenção de informações complementares a respeito das 

informações coletadas previamente, foi apresentado um quadro sínteses dos principais 

conceitos abordados na pesquisa, tentando esclarecer lacunas ou desconhecimento dos 

eixos temáticos e, posteriormente, foram realizadas as entrevistas, com auxílio da 

plataforma virtual Zoom, possibilitando um feedback entre a pesquisadora e os agentes 

mediadores do OVCS. A realização de tal etapa resultou na obtenção e registro das 

percepções e noções dos agentes mediadores acerca da mediação da informação, do seu 

aporte teórico no âmbito da Ciência da Informação, assim como do conceito, alcance e 

fortalecimento do protagonismo social. Estas últimas duas etapas foram cumpridas no 

período entre os meses de abril e setembro de 2021. 
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3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os procedimentos de análise dos dados coletados foram realizados a partir da 

adoção das abordagens quantitativa e qualitativa para interpretação das informações 

obtidas. Para isso, foi necessária uma leitura atenta de todas as informações registradas 

nos formulários durante as sessões de observação direta, das respostas dos agentes ao 

questionário, assim como da transcrição dos depoimentos compartilhados pelos 

participantes durante a realização das entrevistas. Essa leitura possibilitou o 

estabelecimento de estratégias para a organização desse conjunto de informações que 

são identificadas dentro das categorias de análise constituídas com base nos objetivos 

traçados.  

Posteriormente, parte das informações foram quantificadas para verificação das 

ocorrências, recorrências e tendências. Com relação à terceira etapa, realizou-se uma 

análise qualitativa de informações relevantes, independentemente do seu número de 

ocorrências no contexto e período analisado. Nesse processo, também se fez uma 

análise qualitativa, para identificar trechos significativos desses depoimentos, que estão 

destacados neste trabalho, demonstrando ilustrativamente os resultados obtidos. Com 

isso, os dados e informações levantadas e organizadas possibilitaram o desenvolvimento 

das Tabelas e Gráficos apresentados na próxima seção, buscando responder a cada um 

dos objetivos propostos para esta pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Com base nos dados coletados e tratados, foi possível verificar e analisar como 

a mediação da informação vem sendo realizada pelo Observatorio Venezolano de 

Conflictividad Social em defesa dos direitos humanos e pelo desenvolvimento do 

protagonismo social. Assim, esta seção foi dividida em quatro subseções, em que os 

resultados são apresentados de acordo com os objetivos traçados para a pesquisa.  

Na primeira subseção, apresenta-se o OVCS como objeto de investigação desta 

pesquisa, sua missão, visão, composição, estrutura e alcances. Na segunda subseção, 

traz-se uma abordagem sobre as ações de mediação da informação realizadas pelo 

OVCS que foram mapeadas e se destinam tanto à descrição quanto à sua categorização 

da mediação de informação presente nas ações desenvolvidas pelo OVCS.  

Além disso, a verificação do nível de alinhamento dessas ações de mediação da 

informação do OVCS com o desenvolvimento de uma cultura em defesa dos direitos 

humanos e de desenvolvimento do protagonismo social são apresentados na terceira 

subseção. Na última subseção, são apresentadas as percepções de mediação da 

informação que foram identificadas entre os agentes mediadores do OVCS e a sua 

aproximação com as concepções teóricas vigentes na Ciência da Informação. 

4.1 PROBLEMATIZAÇÃO DAS ORIGENS DA PESQUISA PARA A 

APRESENTAÇÃO DO CASO DO OBSERVATORIO VENEZOLANO DE 

CONFLICTIVIDAD SOCIAL 

Ao longo da história contemporânea da Venezuela, o exercício do direito à 

participação e à manifestação pacífica desempenhou um papel importante na conquista 

de direitos e no atendimento de reivindicações que passaram a cumprir um papel de 

termômetro para medir a rejeição ou aceitação de políticas públicas e dos sistemas 

governamentais. Vários processos sociais e políticos foram documentados na 

Venezuela, onde os protestos populares tiveram um papel de protagonismo. 

Dentro desta ótica, ocorreu uma significativa onda de protestos entre 27 de 

fevereiro e 3 de março de 1989, conhecida como “El Caracazo”, sinalizado por López 

Maya e Lander (2000) como um episódio violento que mostrou a resistência do povo 

venezuelano e sua rejeição às políticas de reestruturação e ajuste econômico, que 

também desencadearam dois Golpes de Estado fracassados, liderados por Hugo Rafael 
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Chávez Frías em 1992, e a remoção do presidente Carlos Andrés Pérez em 1993. Tais 

eventos impactaram o imaginário social venezuelano, revelando o poder reivindicativo 

dos protestos populares.  

Logo a seguir, o presidente Rafael Caldera, em 1997, diante de uma crise 

financeira, foi forçado a implementar a “Agenda Venezuela”, compreendida por López 

Maya (2000) como o pacote de medidas econômicas neoliberais que, entre outras 

coisas, geraram: o aumento dos interesses bancários; a desvalorização da moeda; o 

controle de preços dos produtos da cesta básica que, juntamente com a queda nos preços 

do petróleo, foram fatores que aumentaram as já acentuadas desigualdades sociais, 

facilitando a vitória de Hugo Rafael Chávez Frías nas eleições presidenciais de 1998. 

“Foi Chávez quem apresentou ao eleitorado a proposta mais afastada do 

neoliberalismo”10 (LÓPEZ MAYA; LANDER, 2009, p.41-50, tradução nossa), e, 

enquanto esteve no poder, seguiu estabelecendo políticas de inclusão social e de 

oposição e resistência enérgica ao neoliberalismo, implementado imediatamente uma 

reforma constitucional, seguida de uma série de programas sociais para beneficiar a 

população de baixa renda. No entanto, suas medidas sofreram uma oposição política 

construída por uma aliança entre o setor empresarial e a administração da indústria do 

petróleo, que constantemente criticaram e atacaram as políticas do presidente Chávez. 

Em consequência, Chávez “[...] reagiu radicalizando suas posições. Em 

novembro de 2001, ele promulgou 49 leis de uma só vez.”11 (ELLNER, 2003, p.14, 

tradução nossa). Diante desse cenário político, a oposição como num ato de 

desobediência-resistência permaneceu em protesto entre os dias 11 e 13 de abril de 

2002. Nesse curto período, Chávez renunciou à Presidência e reapareceu horas depois, 

chamando as ações da oposição de golpe de Estado.  

Posteriormente, a oposição venezuelana convocou uma greve nacional de 24 

horas que começou no dia 2 de dezembro de 2002 e durou até 3 de fevereiro de 2003. 

Até então conhecida como a greve mais longa acontecida no país, os opositores ao 

governo que fizeram a greve a chamavam de “Parada Cívica Nacional”, enquanto foi 

classificada pelo governo como “Sabotagem Petroleira” ou “Golpe Petroleiro”. Mas, 

 
10 Traduzido do original: Fue Chávez quien presentó al electorado la propuesta más alejada del 
neoliberalismo 
11 Traduzido do original: “Chávez reaccionó radicalizando sus posiciones. En noviembre de 2001 decretó 
49 leyes de un solo golpe.” 
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em 15 de agosto de 2004, foi realizado um referendo de revogação do processo eleitoral 

para revogar o mandato presidencial de Chávez, conforme registram as disposições da 

Gazeta Eleitoral nº 202 de 25/06/2004 e segundo estabelecido na Constituição de 

República Bolivariana da Venezuela (CRBV) em seus artigos 72 e 233. Os resultados 

do processo eleitoral deram a vitória ao Presidente Chávez, que obteve 59% dos 

votos, tendo sido ratificado em sua função e conseguindo fortalecer seu projeto político 

conhecido como “Revolução Bolivariana”. 

É essencial ressaltar que, para a celebração do processo eleitoral acima 

mencionado, os opositores do governo tiveram de apresentar ao Conselho Nacional 

Eleitoral (CNE) as assinaturas de pelo menos 20% (2.436.083) dos eleitores registrados 

perante o órgão eleitoral, que eram a favor de uma consulta para a retirada do 

Presidente.  

De acordo com o exposto pelo Centro Carter no seu Relatório de Observação 

Integral do Referendo de Revogação Presidencial na Venezuela (2005, p.14), 

aproximadamente 3,4 milhões de venezuelanos teriam assinado as atas eleitorais 

solicitando o referendo de revogação. Depois de conhecer os resultados a favor do 

Presidente Chávez, os dados dos eleitores foram expostos na chamada “Lista de 

Tascón”, um instrumento de discriminação, segregação, perseguição e punição contra 

dissidências políticas. 

Sobre esse assunto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em 

seu depoimento datado de 8 de fevereiro de 2018, ressaltou que o referendo de 

revogação foi realizado em um contexto dominado pela instabilidade e polarização 

política, caracterizado por inúmeras ações de intolerância à dissidência. A publicação 

da identidade dos signatários na “Lista Tascón” procurou intimidar e desencorajar a 

participação e dissidência política, favorecendo o cenário de perseguição e 

discriminação contra opositores do governo. 

A esse respeito, encontramos contínuos e sistemáticos atos de repressão e abuso 

de poder das esferas governamentais. Centenas de venezuelanos foram mortos, presos, 

perseguidos politicamente e exilados por pensarem de maneira diferente. Esta colocação 

vem ao encontro das denúncias expostas em setembro de 2020 no Relatório da Missão 

Internacional Independente de Esclarecimento de Fatos sobre a República Bolivariana 

da Venezuela. Na percepção de Paul Seils (2020) “A vigilância dos protestos e o 
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sistema para sua autorização são profundamente preocupantes. O sistema é projetado 

para prevenir e desencorajar reuniões pacíficas, muitas vezes pelo exercício da 

violência.”12 

Diante disso, o Programa de Educação e Ação Venezuelana para os Direitos 

Humanos (PROVEA), em seu Relatório Especial intitulado Protestos, Direitos 

Humanos e Repressão (1989-2017) (2017, p. 15), explica o contexto e as características 

dos protestos em massa que inundam continuamente as ruas da Venezuela. Do mesmo 

jeito, o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, por meio de seu 

Relatório sobre violações de direitos humanos na Venezuela (2019, p.6, tradução 

nossa), sinaliza como “[...] nos últimos anos o governo tentou impor uma hegemonia da 

comunicação ao impor sua própria versão dos fatos e criar um ambiente que restringe a 

mídia independente.” 

Concorda-se que punições contra opositores não é aceitável, mas, por outro lado, 

também deve-se ponderar que a mentira e a ação desestabilizadora da vida social na 

Venezuela para destituir um presidente eleito democraticamente pelo seu povo também 

não corresponde a uma ação democrática. Assim, mesmo concordando com esse 

relatório quando ele afirma que o governo tentou “[...] impor sua própria versão dos 

fatos [...]”, parece inadequado desconsiderar que também a oposição tenta impor sua 

própria versão dos fatos, insistindo em propaganda política em âmbito nacional e 

internacional para disseminar a ideia de que ocorreu fraude nas eleições presidenciais, 

quando isso não ficou constatado, desconsiderando ainda que o referendo popular 

reafirmou o Presidente Chávez como presidente eleito. 

Certamente a oposição deve ter o seu direito de manifestação assegurado, assim 

como a imprensa deve ser livre, no entanto, não se pode ofuscar condutas indevidas, 

venham elas de onde vierem, exatamente por se compreender que assegurar os direitos 

humanos implica em trabalhar com a verdade e lutar por ela, lutando contra 

manipulações que, venham de onde vierem, signifiquem investimentos contra o bem-

estar social, em ações que desrespeitem as escolhas, os interesses e os direitos do 

coletivo. 

 
12 Traduzido do original: “La vigilancia de las protestas y el sistema para su autorización son 
profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones 
pacíficas, a menudo mediante el ejercicio de la violencia.” 
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Nesse sentido, a aferição da veracidade das informações relacionadas aos fatos e 

episódios sociais e sua documentação para conhecimento de todos cumpre um papel 

fundamental na sociedade em geral e no contexto venezuelano. Assim, embora se 

concorde que a oposição tenha aberto uma campanha de desqualificação da eleição 

democrática de um presidente, em processo eleitoral sem desvios e que, de fato, 

representou o desejo majoritário do povo venezuelano de eleger, em sua maioria, o 

Presidente Chávez, não se pode concordar com normas restritivas do espaço de 

expressão dos seus opositores. Na verdade, tais restrições acabaram por gerar um 

ambiente propício a debates que desviam o foco sobre os verdadeiros interesses do povo 

da Venezuela. 

No decorrer das últimas duas décadas tornou-se cotidiano controlar e punir a 

liberdade de expressão, através da promulgação de leis para censurar, limitar e 

sancionar a mídia, jornalistas, cidadãos comuns e defensores/ativistas de direitos 

humanos, que ousavam contradizer ou criticar as políticas do governo, que age 

fundamentado juridicamente pela Lei de Responsabilidade Social em Rádio e Televisão 

(RESORTE), aprovada pela Assembleia Nacional da Venezuela (ANV), e em vigor 

desde 7 de dezembro de 2004. Nessa ótica, observou-se em junho de 2019, um exemplo 

breve e recente dessa situação consultando o sistema de monitoramento de alertas do 

Instituto Prensa e Sociedade Venezuela (IPYS Venezuela), o qual afirma que foram: 

“[...] pelo menos 340 casos de violação da liberdade de expressão e acesso à 

informação, ocorridos entre 1º de janeiro e 27 de junho.”13 

Conforme já mencionado, pode-se entender que as informações têm sido 

utilizadas por quem detém o poder para garantir-controlar a estabilidade política e 

social do País. Além disso, o acesso a fontes oficiais tornou-se cada vez mais difícil, 

enquanto o tratamento e a disseminação de informações foram mais censurados e 

controlados, situação que gerou sérias consequências contra aqueles que pensam 

diferentemente, acabando por impedir o exercício da crítica, socialmente importante, na 

tentativa de barrar as ações dos opositores ao governo.  

No caso das informações bloqueadas ou censuradas na Venezuela, a Relatoria 

Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (RELE-CIDH), em seu Relatório Anual (2019, p. 259) alertou para a 

 
13 Traduzido do original: “al menos 340 casos de violación a la libertad de expresión y acceso a la 
información, ocurridos entre el 1 de enero y el 27 de junio”. 
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preocupação de se interromper a implementação contínua e sistemática de estratégias de 

controle e vigilância da comunicação entre cidadãos venezuelanos nas redes sociais. Da 

mesma forma, a instituição mencionada rejeitou o bloqueio de canais internacionais de 

televisão, da rede de rádio e a suspensão de determinadas transmissões de programas 

por sentença da Comissão Nacional de Telecomunicações (CONATEL), conforme 

detalhado por Uribarrí e Díaz (2019, p. 17). Além disso, o IPYS em seu Balanço 

Especial 881: a lista de censura digital na Venezuela (2019) apontou como essa parte 

do cenário venezuelano gera alarme internacional com relação à censura digital exercida 

pela empresa estatal Companhia Anónima Nacional Telefones da Venezuela (CANTV), 

através do bloqueio sistemático da mídia, destacando as agressões sofridas contra 

jornalistas durante a execução de seu trabalho. 

Esse cenário, para os profissionais de Ciência de Informação (CI), remete a uma 

reflexão de Gomes (2014) quando ela afirma que a mediação de informação é um 

desafio profissional que exige de um sujeito “protagonista social” que esteja ciente de 

seu papel como ator social, ético e socialmente responsável, destacando que entre suas 

responsabilidades também se inclui dar materialidade às informações que, conforme 

aponta Frohmann (2006), permite a documentação que assegura as condições para 

divulgação e preservação de memórias. A partir dessa concepção, também se pode 

defender que esse processo de materialização das informações (documentação) oferece 

as bases probatórias nos processos da justiça de transição, que realmente exigem 

verdade, para se fazer justiça e a reparação às vítimas, elementos importantes na defesa 

dos direitos humanos. 

Outro ponto importante a ser ressaltado diz respeito ao protagonismo social que, 

conforme Perrotti (2017) e Gomes (2017, 2020), se dá por meio da atuação de sujeitos 

sociais conscientes que optam pelos interesses e valores do coletivo, conscientes do 

poder do coletivo, capazes de ações transformadoras da sua realidade, privilegiando o 

interesse público, o que inclui o direito de acesso à informação, podendo enfrentar 

oposições com grande coragem. 

  Em face à situação descrita, uma equipe de profissionais da CI, comunicação 

social, direito e outras disciplinas, estavam interessados em estudar sistematicamente o 

conflito social na Venezuela -representado em protestos-, interligado ao uso das 

tecnologias da informação (TIC), a partir de uma abordagem pautada em princípios da 

CI, trabalhando em conjunto para consolidar uma iniciativa capaz de gerar informações 
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e análises da situação de conflito do país, com fundamentos acadêmicos rigorosos que 

facilitassem o desenho de políticas públicas comprometidas com o respeito, defesa dos 

direitos humanos e a dignidade humana. 

 O Observatorio Venezolano de Conflictividad Social é uma Organização Não 

Governamental independente, fundada em 2011, com sede na Venezuela. O ano de 

2012 marca oficialmente seu registro como associação civil frente às instâncias 

administrativas e legais, alinhado aos parâmetros estabelecidos pela Constituição da 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV). No documento de criação consta que a 

Instituição foi criada sob os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, dedicado 

ao mapeamento de documentação, divulgação, promoção e defesa dos direitos humanos 

na Venezuela. Desde então, e até setembro de 2021, por meio do trabalho que continua 

desenvolvendo cotidianamente, o OVCS já formou um acervo documental de 91.357 

(noventa e um mil trezentos e cinquenta e sete)14 registros documentais dos protestos 

realizados nas ruas venezuelanas, destacando-se que quase 70% (mais de 55.000) desses 

protestos contam entre as principais motivações a exigência de condições que permitam 

viver com dignidade, com acesso aos serviços básicos como água potável, gás 

doméstico, energia elétrica e salários suficientes que garantam a alimentação e 

manutenção da família venezuelana.  

Figura 7 – Número de protestos documentados pelo OVCS no período 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OVCS, Informe Anual de Conflictividad Social en Venezuela (2020) 

 
14 Ver  Site do Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS): una década promoviendo y 
defendiendo los derechos humanos. Disponível em:  
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/el-observatorio-venezolano-de-
conflictividad-social-ovcs-una-decada-promoviendo-y-defendiendo-los-derechos-humanos  

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/el-observatorio-venezolano-de-conflictividad-social-ovcs-una-decada-promoviendo-y-defendiendo-los-derechos-humanos
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/el-observatorio-venezolano-de-conflictividad-social-ovcs-una-decada-promoviendo-y-defendiendo-los-derechos-humanos
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/el-observatorio-venezolano-de-conflictividad-social-ovcs-una-decada-promoviendo-y-defendiendo-los-derechos-humanos
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/el-observatorio-venezolano-de-conflictividad-social-ovcs-una-decada-promoviendo-y-defendiendo-los-derechos-humanos
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/el-observatorio-venezolano-de-conflictividad-social-ovcs-una-decada-promoviendo-y-defendiendo-los-derechos-humanos
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/el-observatorio-venezolano-de-conflictividad-social-ovcs-una-decada-promoviendo-y-defendiendo-los-derechos-humanos
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Também no seu Informe Trimestral de Conflitividad Social en Venezuela 2020, 

o OVCS reafirma sua posição dizendo:  

[...] Não vamos parar de insistir que nosso relatório de conflito não é 

apenas um indicador de violação de direitos, mas também um mapa que 

revela as preocupações dos venezuelanos, suas necessidades e procura de 

soluções de forma pacífica. Provando que existe um povo que continua 

em movimento e em constante busca de melhor qualidade de vida.15 

(OVCS, 2021, p.25, tradução nossa) 

 

Nos seus estatutos de fundação, destaca-se que o objeto da associação sem fins 

lucrativos se dirige à educação, ao estudo e à pesquisa da sociedade venezuelana. A fim 

de apoiar as comunidades e instituições do Poder Popular da República Bolivariana da 

Venezuela na obtenção de uma melhor qualidade de vida, enquadrada nos planos de 

desenvolvimento da Nação e na Constituição da República Bolivariana da Venezuela.  

Além de colaborar proativamente na defesa e no desenvolvimento dos direitos 

humanos, a Associação não apoiará qualquer partido político ou grupo que represente 

interesses particulares e não se identificará com nenhuma ideologia política ou 

tendência política.  

Quanto à missão do Observatório, esta busca promover e defender o direito a 

uma vida digna para todas as pessoas, fundamentados no estudo do contexto 

venezuelano, para identificar e interpretar os elementos que afetam o desenvolvimento 

das demandas de direitos humanos através da manifestação e reunião pacífica. Além 

disso, a ONG assume o compromisso de realizar atividades de advocacia sustentadas no 

desenvolvimento de linhas de pesquisa, com ênfase nos direitos à manifestação e à 

reunião pacífica, considerados como elementos que contribuam para a consolidação do 

Estado de Direito e garantia de uma vida digna para todas as pessoas. Nessa linha 

reflexiva, o Observatório tem como visão ser o eixo central das instituições dedicadas 

ao estudo e à compreensão do direito à manifestação e reunião pacífica na Venezuela. 

Nesse sentido, para seu funcionamento, o OVCS desenha propostas de pesquisa 

vinculadas a seu mandado, visão e missão direcionadas ao fortalecimento institucional, 

por meio do mapeamento, documentação, a análise e problematização dos conflitos 

 
15 Traduzido do original: No dejaremos de insistir en que nuestro informe de conflicto no es solo un 
indicador de violaciones de derechos, sino también un mapa que revela las preocupaciones de los 
venezolanos, sus necesidades y la búsqueda de soluciones de manera pacífica. Demostrando que hay un 
pueblo que sigue en movimiento y en constante búsqueda de una mejor calidad de vida. 
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sociais que acontecem na Venezuela. Essas propostas relacionadas a linhas de pesquisa 

são submetidas a editais e apresentadas em instâncias internacionais de cooperação tais 

como a União Europeia, corpos diplomáticos internacionais devidamente autorizados e 

com competência para atuar na Venezuela, assim como acordos com Universidades, 

outras ONG interessadas na proteção e defesa dos direitos humanos. 

Esse processo de postulação em editais é feito quando as instâncias mencionadas 

anteriormente publicam suas convocatórias a determinados projetos, que são 

comparados com as linhas de pesquisa trabalhadas no OVCS. Contudo, somente quando 

os Órgãos cooperantes têm interesse pelas propostas de projetos e pesquisas oferecidas 

pelo OVCS são exigidas as atas constitutivas, registros de informações financeiras, 

contas bancárias, referências de outras ONGs, além de relatórios prévios que sustentem 

o trabalho que ofertado. Quando são cumpridos os requisitos exigidos pelos órgãos 

interessados é que se alcança a aprovação e o financiamento das propostas desenhadas e 

executadas para fortalecer a presença e o funcionamento do OVCS. Nesse sentido, é 

importante assinalar a contribuição ao trabalho em defesa dos direitos humanos que se 

alcança pela cooperação de universidades e seus estudantes, que atuam como 

voluntários no exercício prático realizado por estudantes universitários.  

Como mencionado na subseção que descreve o ambiente de investigação e 

participantes desta pesquisa (ver subseção 3.1.1), o grupo de integrantes do OVCS, no 

período de observação (julho 2019 a julho 2021) em sua Unidade de Mapeamento, 

Documentação e Investigação, foi formado por 06 estudantes dos cursos de 

Arquivologia, Administração, Direito, Economia, Educação em línguas estrangeiras e 

Saúde; profissionais formados nos campos de Biblioteconomia - 02 deles são 

coordenadores oficiais do OVCS-, Arquivologia (1) e Administração (1). Nesse 

período, os integrantes da Unidade de Mapeamento, Documentação e Investigação de 

OVCS foram 12. 

No segundo grupo, a Unidade de Comunicação e Difusão foi formado de 04 

agentes mediadores, 01 Designer e 03 jornalistas -um jornalista responsável pela 

Unidade e duas agentes mediadoras que concentram suas atividades na elaboração de 

produtos e serviços de informação mediados pelas redes sociais do OVCS, além de ter 

contato direito com os usuários que demandam informações. 
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Inicialmente, foram identificadas seis etapas que integram o processo de 

mediação da informação realizadas pela Unidade de Mapeamento, Documentação e 

Investigação – OVCS, destinadas à qualificação dos agentes mediadores, ao 

planejamento das ações de mediação da informação, ao processo de execução das ações 

mediadoras, à verificação e, também, à criação de conteúdos e acompanhamento 

durante as ações da mediação da informação e depois delas serem executadas. 

Conforme se pode observar na Figura 8. 

Figura 8 – Etapas que integram o processo de mediação da informação  

 

Fonte: Elaboração da autora (2021). 

Cada um dos membros que formam a equipe do OVCS precisa ter um perfil 

comprometido com uma cultura de direitos humanos (eixo que será descrito melhor na 

segunda subseção deste capítulo), o qual é analisado no momento da entrevista de 

seleção. Além disso, é preciso que os candidatos e membros do OVCS tenham interesse 

pela leitura, habilidades de escrita, análise e acompanhamento do contexto social, 

econômico, cultural e político do país. Outro fator importante para formar parte da 

equipe do observatório é ter equipamento técnico -celular e notebook- e conexão à 

Internet, tendo em consideração que a comunicação é diária e em todo momento que 

seja preciso. 
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Após a aprovação no processo seletivo e entrevista, cada membro passa por um 

processo formativo, composto pela participação em workshop, cursos e demais 

estratégias pedagógicas que facilitem e potencializem as competências informacionais 

necessárias para alcançar a primeira etapa de qualificação como monitor ou assistente 

de investigação da Unidade de Mapeamento, Documentação e Investigação (UMDI) 

– OVCS.  

Seguidamente, junto com a Coordenação da UMDI, segundo as necessidades 

operativas e competências informacionais, é a etapa de planejamento de ações ou 

plano de trabalho, onde cada agente mediador recebe suas responsabilidades e tarefas, 

assim como lhe são atribuídos 01 ou 02 estados da Venezuela, para o estudo, 

conhecimento e apropriação das informações relacionadas aos acontecimentos do 

estado. A ideia é que o monitor saiba tudo o que ocorre no estado atribuído, de modo 

que possa conhecer as necessidades cidadãs, as respostas das autoridades, as demandas 

sociais e cada fato que ocorre diariamente. Essa apropriação de informação facilita as 

análises e, inclusive, a ter perspectivas de possíveis conflitos no futuro. 

Durante a terceira etapa de execução, os monitores podem contar com uma 

rede de apoio, formada pelos monitores antigos e os coordenadores -Geral e da UMDI-. 

Todos são inseridos em grupos de WhatsApp para manter uma comunicação constante, 

que vai desde tirar dúvidas, receber instruções e esclarecimentos, até compartilhar 

situações de interesse para a equipe. Além disso, a Coordenadora da UMDI revisa, 

verifica e acompanha o trabalho que cada monitor desenvolve numa base de dados 

previamente desenhada e criada para a descrição, registro e atualização diária das 

manifestações documentadas. 

É importante salientar que cada registro passa por uma etapa de verificação 

rigorosa antes de ser aceito e compilado na base de dados consolidada, que é o coração 

que fundamenta o trabalho que desenvolve o OVCS. Após a verificação, se inicia a 

etapa de criação de conteúdos informacionais para apresentar os dados coletados e, 

principalmente, a análises desses dados que são compartilhados e difundidos em forma 

de relatórios, infografias, mensagens, entrevistas, participação em eventos acadêmicos, 

na rede de defensores de direitos humanos e todo público que possa ter interesse. 

Destaca-se, a etapa de acompanhamento feito em todo o processo e que é fundamental 

para manter essa conexão com o que está acontecendo em tempo real no país e na vida 

dos envolvidos no processo mediador. 
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Para compreender as etapas e bem mais essas ações de mediação da informação, 

buscou-se identificá-las e analisá-las a partir do próprio fluxo que as coloca em foco e 

execução pelo grupo. Enfim, a observação foi feita a partir do próprio caminho de 

execução das ações realizadas no OVCS. Nas próximas subseções, apresentam-se essas 

ações dentro das duas unidades ou eixos identificados e estudados (UMDI e UCD). 

4.2 AÇÕES DE MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO REALIZADAS PELO OVCS  

Nesta subseção, apresentam-se os resultados obtidos por meio da observação 

direta sistemática para mapear, descrever e categorizar as ações de mediação da 

informação realizadas pelo Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, tanto na 

Unidade de Mapeamento, Documentação e Investigação quanto na Unidade de 

Comunicação e Difusão.  

4.2.1 Ações de mediação da informação realizadas na Unidade de Mapeamento, 

Documentação e Investigação do OVCS 

 

Inicialmente, com o mapeamento das ações mediadoras foi constatado que 

podem se classificar em 06 ações principais e 21 ações secundárias, situadas no eixo de 

ação vinculado diretamente com o trabalho desenvolvido pelos 12 membros da Unidade 

de Mapeamento, Documentação e Investigação do OVCS. Conforme o Quadro 8. 
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Quadro 8 – Mapeamento das ações mediadoras realizadas pela Unidade de Mapeamento, 

Documentação e Investigação UMDI – OVCS 

 

Ação mediadora principal  

Ação mediadora secundária 
Mediação explícita Mediação implícita 

 

Desenvolvimento e 

facilitação de cursos, 

palestras e workshops 

para membros do 

OVCS 

 -Pesquisa e produção dos conteúdos da 

capacitação; 

-Treinamento e capacitação dos monitores 

para garantir que tenham e possam 

desenvolver as competências informacionais 

necessárias para fazer parte da UMDI. 

  

 

 

Mapeamento dos 

protestos 

 

-Identificação da informação; 

-Seleção e avaliação das fontes de 

informação; 

-Busca de informação; 

-Seleção da informação; 

-Verificação da informação;  

-Representação de informação; 

-Descrição de informações em bancos de 

dados; 

-Ordenação da informação; 

-Registro de informações em bancos de 

dados; 

-Acompanhamento da informação. 

 

 

 

 

 

Elaboração de 

relatórios e outros 

produtos de 

informação 

 

-Recuperação, acesso e apropriação da 

informação; 

-Classificação (filtros) dos dados para a 

formação do relatório; 

-Processamento de dados coletados no 

mapeamento; 

-Análise de informação; 

-Construção de informação. 

Atenção direta aos 

usuários internos do 

OVCS -Agentes 

mediadores da UCD- 

 -Mapeamento dos protestos; 

-Recuperação, acesso e apropriação da 

informação. 

 Atenção indireta aos 

usuários externos do 

OVCS. 

Mapeamento dos protestos; 

-Recuperação, acesso e apropriação da 

informação. 

Representação do 

OVCS em reuniões, 

congressos, assembleias 

e outros eventos na 

área dos direitos 

humanos. 

 -Porta-voz; 

-Advocacia internacional. 

 

   Fonte: Elaboração da autora (2021). 
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A partir da representação do Quadro 8, é possível constatar que uma das 

primeiras ações mediadoras realizadas no Observatorio Venezolano de Conflictividad 

Social volta-se à formação dos monitores e assistentes de investigação em capacitação e 

os que já pertencem à Unidade de Mapeamento, Documentação e Investigação, por 

meio do desenvolvimento e facilitação de cursos, palestras e workshops para 

membros do OVCS, visando apresentar a estrutura, propósitos e alcances da ONG, 

bem como o passo a passo do trabalho de mapeamento dos protestos na Venezuela, 

entendendo que essa ação é o coração da ONG. Além disso, esses cursos palestras e 

workshops foram conduzidos e organizados pela Coordenação Geral juntamente com 

Coordenação da UMDI, ambas as instâncias contam com a chefia de bibliotecários que, 

com anos de experiência, conseguiram apresentar as 6 etapas para alcançar as ações de 

mediação da informação realizadas na UMDI.  

Figura 9 – Oferta acadêmica dos Cursos, palestras e workshops oferecidos pelo 

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 

 

Fonte: OVCS, jul. 2019. https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/derechos-humanos/oferta-academica-
de-cursos-y-talleres-en-el-segundo-semestre-de-2019  

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/derechos-humanos/oferta-academica-de-cursos-y-talleres-en-el-segundo-semestre-de-2019
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/derechos-humanos/oferta-academica-de-cursos-y-talleres-en-el-segundo-semestre-de-2019
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Os palestrantes que contribuíram na oferta acadêmica dos cursos, palestras e 

workshops oferecidas pelo Observatorio Venezolano de Conflictividad Social no 

segundo semestre do ano 2019, foram pesquisadores, especialistas e/ou profissionais 

que falaram voluntariamente sobre suas experiências e vivências em relação à defesa e 

proteção dos direitos humanos e sua vinculação com a Ciência da Informação, a 

seguridade holística para pessoas defensoras dos direitos humanos e os processos de 

Justiça de Transição. Na edição observada neste estudo, houve 06 atividades formativas 

(cursos, palestras e workshops) com duração entre 02 e 08 horas, tanto na modalidade 

virtual, quanto na presencial, em diversos espaços acadêmicos e seguros localizados na 

cidade de Caracas, na Venezuela.  

Os participantes ficaram animados com as responsabilidades e tarefas expostas, 

questionaram com interesse a coleta, tratamento e alcance dos dados, demonstrando 

interesse em conhecer mais a temática dos direitos humanos e a aplicação de 

fundamentos da Ciência da Informação para cumprir com a Documentação, Denúncia e 

Difusão das violações dos direitos humanos na Venezuela e sua exigência com protestos 

de rua. Além disso, os participantes em formação e capacitação também questionaram 

sobre as fontes de informação e as ações relativas à verificação, avaliação e análise 

documental, demonstrando interesse em desenvolver um trabalho com ética e 

responsabilidade. 

Nesses encontros acadêmicos, os convidados e participantes compartilharam 

seus conhecimentos, práticas e experiências, que contribuíram na formação, capacitação 

e execução de práticas de pessoas defensoras de direitos humanos, em que a mediação 

da informação se faz presente como um elemento necessário. Também é interessante 

registrar que, no desenvolvimento dos encontros formativos, houve diálogos sobre seus 

respectivos conteúdos e foi possível identificar a percepção dos participantes no acesso 

a esses conhecimentos e experiências. Além disso, os envolvidos no processo formação 

e capacitação manifestaram interesse em conhecer mais sobre os temas discutidos, 

para compreender e ressignificar as ações realizadas com a informação dentro do 

OVCS, o que é um reflexo da população venezuelana que se expressa nos protestos de 

rua. 
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Interfere-se que as explanações feitas pelos participantes quanto à sua própria 

responsabilidade social e importância do seu trabalho no contexto de Emergência 

Humanitária Complexa que atravessa o país apontam para a existência de apropriação 

da informação, como resultado da abordagem teórica e prática feita nas atividades 

formativas.  

Quanto à ação principal de mapeamento dos protestos, os elementos 

constitutivos da mediação da informação são identificados durante a busca, 

mapeamento e documentação feita sobre situações em que se violam os direitos 

humanos e, em consequência, os cidadãos expressam suas reivindicações em protestos 

sociais realizados nos 23 estados e no Distrito Capital da Venezuela. Poder-se-ia 

denominar essa ação mediadora de informação como propícia para o debate reflexivo 

do contexto venezuelano e de pautas para a revisão das fontes de informação com 

validade, rigor e pertinência, para ser considerada no processo de mapeamento. 

Também é interessante registrar que os participantes são convidados a questionar, 

sugerir, modificar, melhorar, eliminar ou acrescentar alguma atividade ou etapa do 

processo de mapeamento olhando para o progresso e evolução. 

Vale ressaltar que no período de capacitação e preparação (etapa de 

qualificação) dos participantes foram apresentadas as ações secundárias de mediação da 

informação que formam a importante ação de mapeamento dos protestos na 

Venezuela, como demonstrado na Figura 10.  
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Figura 10 – Ações secundárias de mediação da informação para o Mapeamento dos 

protestos no Observatorio Venezuelano de Conflictividad Social  

 

 
   Fonte: Elaboração da autora (2021). 
 

Essas ações secundárias são explicadas tanto no seu contexto teórico, quanto a 

partir de experiências empíricas dos assistentes relacionados com o trabalho de 

mapeamento de protestos, que, inicialmente, identificaram quais informações 

precisavam sobre os protestos ocorridos na Venezuela. Logo depois, necessitam fazer a 

seleção e avaliação para assegurar o uso de múltiplas fontes de informação, tendo 

não menos de 260 fontes distintas de informação, pois evita o viés que pode ser obtido a 

partir de uma única visão, em decorrência de poder correr riscos com apenas um tipo e 

fonte de informação. Esse entendimento de identificar o quê? E onde? faz com que a 

busca e seleção de informação seja mais precisa, atendendo aos requerimentos para 

garantir a verificação. 

Observa-se que para a representação da informação foi elaborada uma lista de 

descritores e palavras-chaves, visando o emprego de uma linguagem normalizada que 

facilite tanto a descrição quanto o registro das informações no banco de dados, que 

foi desenhado especialmente para a ordenação, atualização e acompanhamento das 
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informações vinculadas ao mapeamento dos protestos na Venezuela. Ao fazer a 

qualificação e o planejamento das ações de mediação da informação na UMDI, é 

exaltado o valor e a importância de que os membros do OVCS alcançam ao se apropriar 

da informação vinculada, primeiro, com as bases dos direitos humanos, os princípios de 

documentação e biblioteconomia, além de reconhecer os aspectos da vida diária dos 

venezuelanos, especialmente dos que tomam as ruas em protestos. 

Evidenciam-se que a busca, coleta, verificação e tratamento dos dados e 

mediação indireta das informações feitas durante o mapeamento dos protestos são 

atividades que integram o agir mediador, como condições importantes para poder 

alcançar a Elaboração de relatórios e outros produtos de informação (ação 

mediadora feita conjuntamente entre as duas unidades), em atenção e cooperação aos 

mandatos da Organização dos Estados Americanos e ao Escritório do Alto 

Comissariado para os Direitos Humanos, como órgãos que precisam do apoio e trabalho 

de ONG como o OVCS, para desenvolver e publicar relatórios especiais sobre a 

situação existente e observada dos direitos humanos nos Estados membros.  

Outra contribuição importante que a elaboração de relatórios e outros produtos 

de informação produzidos pelo OVCS podem proporcionar, consiste em um espaço e 

ambiente favoráveis para conhecer, compartilhar, ressignificar e refletir sobre as 

distintas realidades que vários grupos de uma mesma sociedade podem experimentar e, 

assim, segundo suas próprias perspectivas, trabalhar e fazer escolhas para atingir as 

mudanças ou transformações que possam considerar necessárias para seu entorno.  
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Figura 11 – Relatórios por mês publicados no Site Observatorio Venezuelano de 

Conflictividad Social 

 

 
Fonte: OVCS, 2021. https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/categoria/tendencias-de-la-

conflictividad  

 

Nesse sentido, é importante sinalizar que todos os membros do OVCS 

participam da elaboração desses relatórios mensais, especiais e outros produtos de 

informação. Em primeiro lugar, os monitores da Unidade de Mapeamento, 

Documentação e Investigação, mapeiam os protestos, sistematizando as informações e 

discutindo entre todos os membros as fontes de informação mais apropriadas, para logo 

depois debater as tendências de conflito social no país e as respostas das autoridades 

frente às demandas sociais por direitos humanos. Para exemplificar essa ação, durante 

as reuniões online realizadas com a participação de todos os membros do OVCS, cada 

um tinha a oportunidade de expressar suas descobertas, recomendar recursos de 

informação e aproveitar o exercício da crítica, debate e interação.  

Os participantes também sinalizaram sua emoção ao olhar que suas observações 

e depoimentos fizeram parte das publicações, como expressão que divulga e resguarda 

as vozes dos mais desfavorecidos (o que dizem os cidadãos que participam dos 

protestos mapeados pela equipe do OVCS).  

https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/categoria/tendencias-de-la-conflictividad
https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/categoria/tendencias-de-la-conflictividad
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Figura 12 – Relatórios e demais produtos de informação disponibilizados 

 
  

Fonte: @OVCSocial (2021). https://twitter.com/OVCSocial 

 

 

Pode-se ainda afirmar que na criação e funcionamento do Observatorio 

Venezolano de Conflictividad Social, um dos objetivos da ONG tem sido proporcionar 

uma atenção aos usuários (cidadãos, acadêmicos, jornalistas, ativistas, trabalhadores, 

políticos e autoridades) mediante elementos e recursos para o acesso e uso, análise, 

apropriação e compartilhamento de informações relacionadas com os conflitos sociais e 

seu impacto nos direitos humanos dos venezuelanos. Para que isso ocorra, tem sido 

necessário assegurar o acesso aos relatórios e outros produtos de informação, mas, 

principalmente, com a disponibilização e discussão dos conteúdos em dispositivos de 

comunicação da web social.  

Agora bem, no caso dos próprios integrantes do OVCS, os integrantes da 

Unidade de Mapeamento, Documentação e Investigação são os responsáveis por atender 

as necessidades informacionais da equipe que forma a Unidade de Comunicação e 

Difusão (UCD) e a Coordenação Geral, para que eles sejam diretamente os responsáveis 

https://twitter.com/OVCSocial
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por atender e assessorar os usuários do OVCS (responsabilidade que vai ser detalhada 

mais adiante). 

Figura 13 – Produtos de informação disponibilizados na conta de Instagram do 

OVCS 

 
Fonte: OVCS (2021). https://www.instagram.com/observatoriodeconflictos/  
 

Outra contribuição importante nas ações de mediação da informação realizadas 

pelos agentes mediadores que formam a Unidade de Mapeamento, Documentação e 

Investigação é a representação do OVCS em reuniões, congressos, assembleias e 

outros eventos na área dos direitos humanos, o que implica, em primeiro lugar, a 

postura e compreensão do lugar de fala reconhecida como ação de mediação 

consciente da informação, sendo que o agente mediador precisa reconhecer que as 

informações mediadas na sua representação não são uma manipulação da realidade 

venezuelana, mas sim ações do cuidado com os outros depois de problematizar o 

contexto social onde ocorrem os protestos e de conseguir se apropriar das informações 

que provam a vulnerabilidade dos direitos humanos dos manifestantes, informações 

que, analisadas, permitem que o agente mediador no exercício da práxis assuma e ocupe 

sua condição de sujeito político que luta pelo cuidado, proteção, respeito e defesa dos 

direitos humanos.  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/observatoriodeconflictos/
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Figura 14 – Representação do OVCS em reunião virtual com a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no marco do #180PeríodoCIDH 

 
   Fonte: CIDH (2021). https://twitter.com/CIDH/status/1409634635089281026?s=20 

 

No percurso dos dois anos de observação direta das ações mediadoras realizadas 

pelo OVCS, se registraram participações dos membros mediadores tanto em audiências 

e reuniões com organismos internacionais que defendem direitos, como em jornadas de 

formação e capacitação no campo, além da representação do OVCS em rodas de 

conversa com outras ONGs venezuelanas, entrevistas a jornais e a canais de televisão, 

sempre visibilizando a exigência de condições e ações que assegurem uma vida digna 

para todos os venezuelanos que tomam as ruas em ações de protesto pelo respeito de 

seus direitos humanos. 

 

 

 

https://twitter.com/CIDH/status/1409634635089281026?s=20
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4.2.2 Ações de mediação da informação realizadas na Unidade de Comunicação e 

Difusão do OVCS 

 

Quanto ao segundo eixo de ação vinculado às ações mediadoras realizadas 

especialmente pelos 04 membros da Unidade de Comunicação e Difusão do OVCS, 

foram mapeadas 06 ações principais, e 15 ações secundárias, que são apresentadas no 

Quadro 9.  

Quadro 9 – Mapeamento das ações mediadoras realizadas pela Unidade de Comunicação 

e Difusão UCD – OVCS 

 

Ação mediadora principal  

Ação mediadora secundária Mediação explícita Mediação implícita 

 

 

 

Elaboração de relatórios 

e outros produtos de 

informação 
 (Dimensões Dialógica,  

Formativa e Estética) 

-Busca de informação na Unidade de 

Mapeamento, Documentação e 

Investigação (UMDI) do OVCS e 

outras fontes de informação; 

-Recuperação, acesso e apropriação 

da informação; 

-Classificação (filtros) dos dados para 

a formação do relatório; 

-Processamento de dados coletados 

no mapeamento; 

-Avaliação da informação; 

-Análise de informação; 

-Construção e desenvolvimento de 

conteúdo para relatórios e redes; 

-Desenho e criação de infográficos; 

-Elaboração de relatórios, além de 

outros produtos e serviços de 

informação. 

 

 

Difusão em redes 
(Dimensões Dialógica, Estética, 

Ética e Política) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disseminação seletiva 

de informação 
(Dimensões Dialógica, Estética, 

Ética e Política) 
 

 

 

  

Desenho e execução de 

estratégias de 

comunicação 
(Dimensões Dialógica, Estética, 

Ética e Política) 

-Contato com a mídia e jornalistas 

para a publicação do relatório; 

-Coordenação de tours de mídia; 

-Assessoria do porta-voz e 

posicionamento das principais 

mensagens. 

Atenção e assessoria 

especializada para 

usuários 

(Trabalhadores, 

ativistas de direitos 

humanos, comunidades 

com vulnerabilidade, 

acadêmicos etc.) 
(Dimensões Dialógica, Estética, 

Ética e Política) 

  

 

 

-Advocacia junto aos governos para a 

defesa dos direitos humanos;  

-Acompanhamento de grupos 

vulneráveis por meio da 

documentação de casos apresentados 

por grupos ou processos de demandas 

de direitos; 

-Porta-voz. 
Representação do 

OVCS em reuniões, 

congressos, assembleias 

e outros eventos na 

área dos direitos 

humanos. 
(Dimensões Dialógica, Estética, 

Ética e Política) 

 

   Fonte: Elaboração da autora (2021). 
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Analisando as 06 atividades principais da Unidade de Comunicação e Difusão, 

torna-se possível identificar que 03 delas (elaboração de relatórios, atenção aos usuários 

e representação do OVCS em reuniões e eventos vinculados aos Direitos Humanos) 

evidenciaram a interligação com as ações mapeadas e descritas na seção anterior 

relacionada com a Unidade de Mapeamento, Documentação e Investigação. Nesse 

sentido, aqui vão ser abordados os elementos diferenciais dados pela segunda Unidade 

do OVCS que é alvo do estudo.  

Ressalta-se que a formação acadêmica e experiência profissional dos 04 agentes 

mediadores que formam a Unidade de Comunicação e Difusão do OVCS está 

diretamente vinculada com o jornalismo e com a informação, funções que a diferencia 

da Unidade de Mapeamento, Documentação e Investigação. É preciso ressaltar, ainda, 

essa interlocução-interação-comunicação-tratamento direto com os usuários do OVCS, 

quer dizer, uma mediação explícita da informação entre os integrantes da Unidade de 

Comunicação e Difusão do OVCS e os usuários, que permeia a ação dialógica, 

desenvolvida num ambiente virtual e contribui para a acessibilidade de informações, 

comunicação das necessidades dos sujeitos informacionais e para a interação entre todos 

os envolvidos no processo mediador. 

Essa proximidade com o público-alvo junto à experiência e práxis profissional 

fazem um diferencial no momento de pensar, desenvolver e criar os conteúdos para 

atingir a Elaboração de relatórios e outros produtos de informação, originados a 

partir do prévio mapeamento dos protestos e sistematização dessas informações já 

materializadas pela Unidade de Mapeamento, Documentação e Investigação.  

Evidenciam-se que a Unidade de Comunicação e Difusão é responsável pela 

difusão de informações por meio de dispositivos de comunicação da web, direcionada 

aos grupos sociais vulneráveis, às comunidades acadêmicas, aos jornalistas e às outras 

ONGs interessadas nas ações de mediação da informação com potência para propiciar 

uma consciência crítica e cidadã, agregando conhecimentos sobre acontecimentos 

ocorridos cada dia no país e que atentam contra a dignidade humana dos venezuelanos 

que precisam participar de protestos para ter sua voz visibilizada, na esperança de 

receber atenção e respostas por parte das autoridades competentes.  

Além disso, essas informações disponibilizadas poderiam ser utilizadas na 

elaboração de políticas públicas e tomada de decisões acertadas e efetivas para atingir as 
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necessidades do povo que protesta, como já são aproveitadas em encontros com as 

comunidades afetadas e redes de apoio que utilizam essas informações para realizar 

questionamentos, sugerindo e planejando atividades educativas e de diálogo que 

facilitem atos reflexivos onde possam surgir sugestões de mudanças e progresso.  

Em perspectiva próxima, mas já focalizada nas observações registradas na 

Unidade de Comunicação e Difusão, destaca-se a ação mediadora da disseminação 

seletiva da informação, atenção e assessoria especializada para usuários, em 

atenção a requerimentos específicos e mais pontuais que são realizados particularmente 

através de solicitação de produtos e serviços de informação encaminhados pelo e-mail, 

Chats Direto de Twitter, Instagram, WhatsApp ou Telegram da ONG. 

Quanto ao processo de interlocução-comunicação entre usuários e os agentes 

mediadores do OVCS são pensadas, criadas e executadas diversas estratégias de 

comunicação, contemplando os elementos o quê? Para quê? Para quem? Como? 

Quando? E onde? Como se pode ver na Figura 15  

Figura 15 – Elementos contemplados na criação e execução das estratégias de 

comunicação no OVCS 

 

   Fonte: Elaboração da autora (2021) 

 

Com a criação e execução de estratégias de comunicação como ação de 

mediação de informação do OVCS, onde com a manifestação da criatividade, a 

exposição de interpretações e ressignificações, procura-se expandir seu alcance, 

denunciar, transmitir e divulgar fatos que afetam a vida dos cidadãos, principalmente no 

desfrute de seus direitos humanos. Por exemplo, no mês de janeiro de 2019 
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documentou-se 2.573 protestos, equivalentes a 86 manifestações por dia em toda a 

Venezuela, com um lamentável saldo de 35 pessoas mortas durante a repressão aos 

protestos.  

Considerando a gravidade da situação e as grandes quantidades de informações 

apagadas ou canceladas na mídia tradicional, o OVCS promoveu uma estratégia de 

comunicação na qual convidava os cidadãos a participar ativamente no processo de 

documentação e visibilidade dos protestos, por meio dos dispositivos de comunicação 

da web, como se pode observar na Figura 16. 

Figura 16 – Estratégia de comunicação para promover a participação cidadã na 

documentação e visibilidade dos protestos 

 

Fonte: OVCS, 2019. https://www.instagram.com/p/BuOq_e8HTV5/   

 

Visando sempre essas estratégias como uma oportunidade para apoiar grupos 

sociais, estabelecer vínculos de trabalho e de colaboração com outras ONGs, assim 

como para ter visibilidade nos canais e dispositivos da mídia que verdadeiramente 

estejam interessados na defesa dos direitos humanos. Além de poder abrir espaços para 

a reflexão e o diálogo com plataformas para aproveitar as informações e oferecer um 

valor agregado aos sujeitos informacionais que requeiram dela em diversos contextos.  

https://www.instagram.com/p/BuOq_e8HTV5/
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Por outro lado, e como foi sinalizado na seção da Unidade de Mapeamento, 

Documentação e Investigação, a representação do OVCS em reuniões, congressos, 

assembleias e outros eventos na área dos direitos humanos também implica para a 

Unidade de Comunicação e Difusão a postura e compreensão do lugar de fala 

reconhecida como ação de mediação consciente da informação e fortalece ainda mais 

esse sentimento de pertencimento à ONG, dando espaço para a expressão de ideias, 

emoções vividas, situações descobertas e conhecimentos reconstruídos por meio do 

exercício da práxis, sem preconceitos pelas diferenças, medo da censura ou rejeição. 

Ressaltando o cuidado, zelo e atenção na validação, veracidade e tratamento das 

informações mediadas, com plena consciência dos possíveis impactos no público e a 

visibilidade do OVCS. 

Figura 17 – Representação do OVCS no 173º Período de Sessões da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OVCS, 2019. https://www.instagram.com/p/B3ZsLQQHTIV/  

 

Refletindo sobre as ações de mediação da informação que foram mapeadas e 

cuja descrição e categorização foi apresentada anteriormente, é preciso ressaltar como o 

uso de dispositivos de comunicação facilitam o trabalho e interação dos membros do 

OVCS, que encontram no ambiente virtual esse espaço e ferramentas para desenvolver 

seu trabalho pela luta e defesa dos direitos humanos. Esses dispositivos de comunicação 

também são uma oportunidade para o acesso e compartilhamento de informações, 

https://www.instagram.com/p/B3ZsLQQHTIV/
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experiências, interpretações e ressignificações expressadas mediante diálogos e 

produtos de informação, nas quais podem ser executadas as ações de mediação da 

informação anteriormente sinalizadas.  

Portanto, é possível afirmar como uma ação planejada pelo OVCS, o uso dos 

dispositivos de comunicação da web para disponibilizar relatórios, produtos e serviços 

de informação, assim como para apresentar e discutir conteúdos relacionados à 

mediação da informação feita a partir dos problemas vinculados aos Direitos 

Econômicos Sociais Culturais e Ambientais (DESCA) além dos Direitos Civis e 

Políticos (DCP) vivenciados pelos venezuelanos.  

Sob a inspiração dessas informações mediadas, é importante dizer que quanto às 

interações entre os próprios membros do OVCS e seus usuários, seja presencialmente 

ou por meio dos dispositivos de comunicação, foram elementos que subsidiaram a 

elaboração de ações mediadoras que emergiram após os encontros, diálogos e debates, 

pelo que fica evidente a presença de ações mediadoras com alto alcance da dimensão 

dialógica e formativa, que promovem a conscientização dos sujeitos envolvidos no 

processo mediador, em especial, aos integrantes do Observatorio Venezolano de 

Conflictividad Social, que, qualificados para proteger e defender os direitos humanos, 

são capazes, conscientes e responsáveis de documentar as violações desses direitos, 

passando a refletirem, experimentando sentimentos, ressignificação dos saberes, 

analisando situações do contexto social, escrevendo, apresentando, compartilhando e 

divulgando seu trabalho pela defesa dos direitos humanos.  

Nessas ações de mediação da informação realizadas no OVCS, identificou-se 

um alinhamento com o desenvolvimento de uma cultura em defesa dos direitos 

humanos e do desenvolvimento do protagonismo social, elementos que serão 

apresentados na próxima subseção. 

4.3 AS AÇÕES DE MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO REALIZADAS PELO OVCS E 

SEU NÍVEL DE ALINHAMENTO COM UMA CULTURA EM DEFESA DOS 

DIREITOS HUMANOS E DO DESENVOLVIMENTO DO PROTAGONISMO 

SOCIAL 

Feito o mapeamento, descrição e categorização das ações de mediação da 

informação realizadas pelo Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 

proporcionados na subseção anterior, nesta subseção, serão apresentados os resultados 

que especificamente responderam ao segundo objetivo específico da pesquisa, os quais 
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foram obtidos e analisados a partir dos registros das observações diretas e das respostas 

ao questionário aplicados junto aos membros do OVCS.  

Tomou-se como referência os postulados da Organização das Nações Unidas 

(2012), para entender o conceito da educação em direitos humanos e para identificar 

indicadores que auxiliassem a análise quanto ao alcance de uma cultura pelos direitos 

humanos, guiando-se também pelas ações da Corte e Comissão Interamericana dos 

Direitos Humanos, assim como as funções do Escritório do Alto Comissionado para os 

Direitos Humanos. Com base nessas observações e respostas, foi possível estabelecer os 

indicadores e verificar o nível de alcance nessas ações mediadoras e se potencialmente 

elas vêm colaborando para o desenvolvimento do protagonismo social.  

Os resultados apresentados aqui se dividem em dois blocos: o primeiro 

relacionado aos indicadores de alcance das ações de mediação da informação realizadas 

no OVCS, voltadas para o desenvolvimento de cultura pelos direitos humanos, e o 

segundo, aos indicadores para verificar o alcance dessas ações mediadoras no OVCS 

para o desenvolvimento do protagonismo social. 

 

4.3.1 As ações de mediação da informação realizadas pelo OVCS e seu alinhamento 

com o desenvolvimento de uma cultura pelos direitos humanos 

 

A cultura pelos direitos humanos se constrói fundamentada na educação em 

direitos humanos, educação entendida como o conjunto de atividades educativas, de 

capacitação e difusão da informação, que não somente proporciona conhecimentos 

sobre os direitos humanos e os seus mecanismos de proteção, visto que para o 

desenvolvimento de uma cultura em direitos humanos é preciso a transmissão, a 

apropriação e a execução de aptidões e atitudes para garantir que os direitos humanos de 

todos sejam respeitados.  

Por essa compreensão da cultura em direitos humanos e refletindo sobre as 

ações de mediação da informação realizadas no OVCS, tomou-se como referência as 

funções e ações executadas pelos órgãos internacionais e mundialmente reconhecidos 

por seu trabalho na defesa dos direitos humanos para estabelecer os indicadores 

necessários que permitam verificar o segundo objetivo desta pesquisa. A partir da 

observação direta e com o apoio do questionário aplicado por esta pesquisadora, foi 
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possível identificar 07 ações que todos os agentes mediadores registraram como parte de 

seu trabalho no OVCS e que se alinham com o desenvolvimento de uma cultura pelos 

direitos humanos proposta e exercida pelos órgãos com competência na matéria. 

Conforme pode se observar no Quadro 10. 

Quadro 10 – Ações de mediação da informação alinhadas com o desenvolvimento de uma 

cultura em direitos humanos que foram registradas e reconhecidas pelos membros do 

OVCS 

 

Registro das ações de mediação da informação alinhadas com o 

desenvolvimento de uma cultura pelos direitos humanos que foram 

reconhecidas pelos membros do OVCS 

- Investigação, documentação e mapeamento de situações que violam os 

direitos humanos e se expressam em protestos sociais. 

- Estudo, análise e interpretação de dados quantitativo-qualitativos. 

- Elaboração de relatórios e outros produtos de informação. 

- Disseminação geral e disseminação seletiva da informação processada. 

-Defesa (Advocacy) para a defesa dos direitos humanos em órgãos 

internacionais e governos. 

- Acompanhamento de grupos vulneráveis por meio da documentação de 

casos apresentados por grupos ou processos de demandas de direitos. 

- Alertar, por meio de denúncias, comunicações ou pronunciamentos, em 

caso de detecção ou possibilidade de violação de direitos humanos. 

     Fonte: Elaboração da autora (2021). 

  Desse modo, também com o apoio dos depoimentos coletados por meio do 

questionário, foram coletados os depoimentos dos agentes mediadores do OVCS, com 

considerações quanto a uma aproximação das ações de mediação da informação que 

eles realizam e sua afinidade com o desenvolvimento de uma cultura pelos direitos 

humanos. Portanto, parte das interlocuções mais significativas se destacam no Quadro 

11. 
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Quadro 11 – Percepção dos agentes mediadores do OVCS quanto às ações de mediação da 

informação que apoiam o desenvolvimento de uma cultura pelos direitos humanos 

 

Ação de mediação da informação alinhada a uma 

Cultura pelos Direitos Humanos 

 

Depoimentos dos agentes mediadores 
Mediação  

Explicita 

Mediação  

Implícita 
 

“Por meio da documentação de protestos e situações de 

conflito, obtém-se uma visão de comportamento e 
exercício do direito à manifestação pacífica. Além disso, e 

com base no contexto da criminalização do protesto 

pacífico como política, o mapeamento constante e 
contínuo da manifestação também nos permite observar a 

resposta do Estado e identificar padrões de repressão.” 

(Respondente 15) 

  
Investigação, documentação e 

mapeamento de situações que 

violam os direitos humanos e 

se expressam em protestos 

sociais. 

 

 

 

 

Estudo, análise e 

interpretação de dados 

quantitativo-qualitativos  

 

“O trabalho realizado gera informação e estatísticas que 

são tidas em consideração na luta pela dignidade dos 

cidadãos, fundamentalmente o respeito e as suas 
liberdades.” (Respondente 16) 

 

“Conversamos, nos encontramos, monitores da 
organização e demais integrantes têm oficinas sobre a 

perspectiva dos direitos humanos e o que são ou não são 

direitos humanos.” (Respondente 12)  

  

 

 

Elaboração de relatórios e 

outros produtos de 

informação. 

 
“A informação devidamente documentada e classificada é 

útil na elaboração de relatórios que contribuam para a 

defesa dos direitos dos cidadãos.” (Respondente 15) 
 

“Isso implica que sejam publicados relatórios periódicos 

para conhecer a realidade do país e poder fazer referência 
a organismos internacionais. Isso mostra se o país não está 

cumprindo com suas obrigações internacionais de direitos 

humanos que contratou ao assinar tratados 
internacionais.” (Respondente 4) 

 

Disseminação geral e 

disseminação seletiva da 

informação processada. 

 

  

“Ajuda a quantificar e divulgar os motivos dos protestos 
cidadãos, dando visibilidade ao que aflige a população 

perante as entidades nacionais e internacionais.” 

(Respondente 8) 

 

Defesa (Advocacy) para a 

defesa dos direitos 

humanos em órgãos 

internacionais e 

governos. 

 

 

“Por meio do acompanhamento, mapeamento e registro 

dos protestos no país, a entidade expõe a realidade dos 

conflitos e deficiências dos venezuelanos. Gerar produtos 
de informação real que se exponha nacional e 

internacionalmente a fim de divulgar tal situação” 

(Respondente 7) 
 

 

Acompanhamento de 

grupos vulneráveis por 

meio da documentação de 

casos apresentados por 

grupos ou processos de 

demandas de direitos. 

 

 

 

“Por meio do acompanhamento, mapeamento e registro 

dos protestos no país, a entidade expõe a realidade dos 
conflitos e deficiências dos venezuelanos.” (Respondente 

7) 

 

Alertar, por meio de 

denúncias, comunicações 

ou pronunciamentos, em 

caso de detecção ou 

possibilidade de violação 

de direitos humanos. 

 

 

“A informação recolhida permite não só documentar os 

acontecimentos que afetam os venezuelanos e que se 
convertem em violação dos seus direitos humanos, mas 

também se torna um apelo às autoridades para resolver os 

problemas (falta de serviços públicos, desemprego, 
habitação, saúde, alimentação, transporte, etc.), bem como 

servir de insumo para os organismos multilaterais na 

avaliação das condições de vida dos cidadãos e fazer suas 
respectivas recomendações ao Estado venezuelano.” 

(Respondente 2) 

Fonte: Elaboração da autora (2021). 
Nota: A partir deste trecho do texto, as menções aos participantes da amostra serão feitas com a indicação de números, para 

assegurar o sigilo quanto à identificação pessoal desses participantes. 
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 4.3.2 As ações de mediação da informação realizadas pelo OVCS e seu alinhamento 

com o desenvolvimento do protagonismo social. 

 

  Na tentativa de alcançar uma compreensão mais clara sobre o nível de 

alinhamento das ações de mediação da informação realizadas no Observatorio 

Venezolano de Conflictividad Social com o desenvolvimento do protagonismo social, 

buscou-se analisar quais das ações de mediação da informação que foram mapeadas 

apresentavam elementos que auxiliam ou identificam a existência de algum alinhamento 

com uma possível colaboração com o desenvolvimento do protagonismo social. 

Por sua vez, os processos inerentes à mediação da informação proporcionam ao 

sujeito condições de, a partir do encontro com a informação, ressignificar e refletir, 

dentre outras coisas, sobre as lutas sociais, o próprio lugar no mundo e sobre os outros 

no mundo quanto a experiências.  

Neste sentido, é importante ressaltar a tomada de consciência e a atitude 

protagonista de lutar e defender as causas do coletivo, por um bem-estar maior ao bem-

estar individual que caracteriza a caminhada dos sujeitos que acreditam e trabalham em 

prol da causa humanizadora do mundo, que, como dito antes, caracteriza o mediador da 

informação e são o fundamento para realizar as primeiras duas ações identificadas no 

OVCS, tais como a investigação, documentação e mapeamento de situações que 

violam os direitos humanos e se expressam em protestos sociais, sendo preciso 

tornar essas informações como foco de estudo, análise e interpretação de dados 

quantitativo-qualitativos, lhe sendo atribuídos uma ressignificação, donde se prioriza a 

utilidade coletiva, procurando assegurar o espaço de voz de todos, o acesso e 

apropriação das informações por meio da elaboração de relatórios e outros produtos 

de informação, com potencial de gerar reflexões, debates, tomadas de consciência e, 

principalmente, promover ações a favor da inclusão e justiça social das maiorias 

excluídas ou subalternizadas. 

Na luta pelas direitos sociais, pelas liberdades e melhorias da qualidade de vida, 

os agentes mediadores do OVCS assumem seu lugar de fala e de responsabilidade social 

na luta contra a desinformação e o silenciamento, pelo que realizam contínuas ações de 

difusão e disseminação seletiva das informações, como sujeitos sociais cientes da 

importância de disponibilizar e cuidar os espaços para promover ações de diálogo, sem 

censura ou manipulação como princípio da problematização, no qual o exercício da 
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crítica e o respeito à alteridade podem possibilitar uma tomada de consciência e atitude 

capaz de gerar transformações. 

Ressaltando que esses espaços de diálogo onde o respeito e cuidado pelo outro 

são elementos importantes e auxiliam aos agentes mediadores do OVCS no processo de 

Defesa (Advocacy) para a defesa dos direitos humanos em órgãos internacionais e 

governos. Entretanto, o OVCS realiza o acompanhamento de grupos vulneráveis por 

meio da documentação de casos apresentados por grupos ou processos de demandas de 

direitos, a partir do compartilhamento de conhecimentos e experiências que provocam 

questionamentos e, até mesmo, novas interpretações que podem criar laços de 

confiança, solidariedade e sentimentos de pertencimento com potência de transformar 

estruturas, pensamentos e ações.  

Por outra parte, as responsabilidades assumidas pelos membros do OVCS 

consiste também em gerar alertas em caso detectar ou ter suspeita de violações aos 

direitos humanos, ação que procura cuidar valores, dispositivos e até práticas em favor 

da coletividade, por meio do respeito à alteridade e luta pela justiça social. Para ilustrar 

melhor essa compreensão, no Quadro 12 são apresentadas as ações identificadas na 

pesquisa, com depoimentos dos membros mediadores que ilustram características do 

desenvolvimento do protagonismo social nas ações mediadoras do OVCS. 
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Quadro 12 – Identificação de ações de mediação da informação que apoiam o desenvolvimento do protagonismo social a partir dos depoimentos dos membros do 

OVCS 

 

Ação de mediação de informação alinhada a uma cultura 

pelos direitos humanos 
 

Características /indicadores do desenvolvimento do 

protagonismo social 

 
 

Depoimento(s) Mediação 

Explicita 

Mediação 

Implícita 

 
 

Investigação, documentação e 

mapeamento de situações que 

violam os direitos humanos e 

se expressam em protestos 

sociais. 

- Ações que favorecem e priorizam a esfera pública e 
coletiva acima do privado e individual. 

- Ações de resistência contra a opressão, discriminação, 
desrespeito e negação ao diferente. 

- Ações que potencializam e asseguram a preservação da 

memória social para a troca e retomada de conhecimentos 
em qualquer momento. 

“O OVCS é uma organização criada não só para investigar e medir o índice 
de conflito (protestos) no país, mas também para contribuir para a 

visibilidade e denúncia de violações de direitos humanos e respectiva 
promoção e defesa.” (Respondente 9) 

 

 

 
 

 

 

 

Estudo, análise e 

interpretação de dados 

quantitativo-qualitativos. 

 

- Espaço de problematização necessário para o exercício da 

crítica e a apropriação da informação capaz de gerar 
transformações. 

- Ações que possibilitam a ressignificação de condutas e 

determinar mudanças de posturas por parte de uma 
coletividade 

“Damos valor acrescentado às informações sobre protestos, porque não só 

replicamos informações, na verdade nos preocupamos pela busca dessas 

informações, compartilhamos com a equipe para que possa ser uma 
informação verificada, logo após fazemos registros, e então podemos 

elaborar estatísticas e análises, para fazer um resumo, um relatório que foi 

discutido anteriormente entre várias pessoas, e então o relatório é 
público atinge nível nacional e internacional, pode ter um impacto.” 

(Respondente 3)  

 
 

 

 
Elaboração de relatórios e 

outros produtos de 

informação. 

 

 
 

- Ação de compartilhar informações e conhecimentos. 
- Sujeito consciente de que sua ação mediadora assegura o 

espaço de voz a todos. 

“No caso dos relatórios e reportagens, é a visão geral, atual e focada na 
perspectiva em defesa dos direitos humanos. Além disso, é realizada uma 

curadoria informativa para divulgação de informações por meio de redes.” 

(Respondente 12) 

 

 

Disseminação geral e 

disseminação seletiva da 

informação processada. 

 

 

 

- Preocupa-se e trabalha na luta pelo combate da 

desinformação. 
- Os sujeitos mediadores assumem seu lugar de fala e 

compreendem a importância de lutar contra o silenciamento. 

“Nós (OVCS) visualizamos e difundimos as informações com risco de 

serem silenciadas e apagadas da memória social, com o fechamento da 

mídia, com todos os jornalistas amordaçados, com a avalanche de 
desinformação veiculada pelas redes sociais, mas sobretudo aquele cenário 

no OVCS continuamos trabalhando em mostrar os motivos, a realidade 
social e econômica de quem sai para protestar.” (Respondente 3) 

    Fonte: Elaboração da autora (2021) 
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Quadro 12 – Identificação de ações de mediação da informação que apoiam o desenvolvimento do protagonismo social a partir dos depoimentos dos 

membros do OVCS 

CONTINUAÇÃO 

Ação de mediação de informação alinhada a uma cultura pelos 

direitos humanos 
 

Características /indicadores do desenvolvimento do 

protagonismo social 

 
 

Depoimento (s) Mediação 

Explicita 

Mediação 

Implícita 

 
 

Defesa (Advocacy) para a 

defesa dos direitos 

humanos em órgãos 

internacionais e governos. 

 
 

- Os agentes mediadores assumem com consciência e 
responsabilidade as intencionalidades de seu trabalho. 

- Ações de diálogo para promover o exercício da 

crítica, considerando o espaço de problematização 
necessário para a apropriação da informação capaz de 

promover uma tomada de consciência capaz de gerar 

transformações. 

 
“Faço pesquisas para relatórios temáticos especiais, represento a 

organização como porta-voz a nível nacional e internacional, agrego aos 

relatórios mensais perspectivas analíticas e de direitos humanos.” 
(Respondente 11) 

 

Acompanhamento de 

grupos vulneráveis por 

meio da documentação de 

casos apresentados por 

grupos ou processos de 

demandas de direitos. 

 

 

 

 

- Ação de interferência e não de intervenção, como 

“ação que se realiza com o outro e não para ou sobre o 
outro” (GOMES, 2020b, p. 11) 

- Contribui para uma sociedade ativa na construção 

humanizadora do mundo. 

 

“ajuda aos manifestantes a defenderem seus direitos e, desta forma, os 

organismos internacionais estão cientes das demandas dos cidadãos que 
participam nos protestos.” (Respondente 1) 

 

 
 

 

 

 
Alertar, por meio de 

denúncias, comunicações 

ou pronunciamentos, em 

caso de detecção ou 

possibilidade de violação de 

direitos humanos. 

 
 

 
- Ações de cuidado com o outro. 

- Luta pelo respeito à alteridade e fortalecimento da 

justiça e inclusão social. 
- Protege os valores, dispositivos e práticas 

socioculturais que preservam e garantem direitos a 

favor da coletividade. 

“tentar fazer as pessoas descobrirem o que está acontecendo, e para mim é 
importante, porque as pessoas descobrem através do OVCS o que está 

acontecendo “vejam senhores em Caracas somos reis” em outros estados não 

há eletricidade nem gasolina, meses sem ver água, e isso só é visualizado 
detalhadamente pelo OVCS, e há pessoas que se agruparam tentando refletir e 

dar a conhecer os problemas do país, mas não são tão articulados como nós 

para o que é notícia se reflete mais” (Respondente 3) 

Fonte: Elaboração da autora (2021) 
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4.4 A PERCEPÇÃO DOS AGENTES MEDIADORES DO OVCS SOBRE MEDIAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO E QUAL É SUA APROXIMAÇÃO COM AS CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

VIGENTES NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

 

Analisando as informações obtidas nas observações diretas e, especialmente, depois da 

aplicação do questionário, observou-se que antes da realização da entrevista seria preciso 

proporcionar aos agentes mediadores do OVCS um quadro síntese formado pelos principais 

conceitos da Ciência da Informação que são abordados nesta pesquisa, de modo que pudesse 

identificar qual é a percepção dos agentes mediadores do OVCS sobre a mediação da 

informação e qual é sua aproximação com as concepções teóricas vigentes na Ciência da 

Informação. 

Passando-se à análise das informações obtidas por meio do questionário e das 

entrevistas, ocorreu a leitura de todas as transcrições, primeiro buscou-se identificar 

informações passíveis de quantificação que foram apresentadas em 9 tabelas. Nas demais 

questões abertas, o conteúdo foi analisado qualitativamente, para extração de menções ou 

exemplos feitos pelos membros mediadores do OVCS que melhor representassem ou 

caracterizassem as percepções deles com relação às questões de compreensão, contato e 

interação com autores e seus textos, bem como participação em eventos, aulas e palestras da 

área. 

Feito isto, os dados foram tratados quantitativamente e qualitativamente gerando 

tabelas e quadros para a apresentação dos dados e, também, selecionados os depoimentos 

ilustrativos das percepções dos participantes da amostra obtida pela pesquisadora, de modo 

qualitativo, que são apresentados nesta subseção. 

Ao abordar os membros do OVCS para conhecer suas percepções e conhecimentos 

quanto à mediação da informação e sua aproximação com as concepções teóricas vigentes na 

Ciência da Informação, dos 16 participantes da amostra desta pesquisa, 87,5% (14) se 

acercaram aos postulados do campo, como pode ser observado na Tabela 1, contra apenas 

6,25% (1) que associou o conceito com o campo do Direito e resolução de conflitos e outros 

6,25% (1) que manifestou não ter noção sobre o conceito.  
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Tabela 1 – Percepção e vinculação do conceito da mediação de informação 

Percepção quanto à área de 

vinculação do conceito da 

mediação de informação  

Unidade de 

Mapeamento, 

Documentação e 

Investigação 

Unidade de 

Comunicação 

e Difusão 

 

Total 

 

N % N % N % 

Ciência de Informação 10 62,5% 4 25% 14 87,5% 

Direito (Resolução de conflitos) 1 6,25%   1 6,25% 

Não sabe 1 6,25%   1 6,25% 

Total geral     16 100,0% 
Fonte: Elaboração da autora (2021). 

 

Como se pode constatar nas Tabelas 1 e 2, os integrantes da Unidade de 

Comunicação e Difusão, em sua totalidade, associam a mediação da informação com o campo 

da Ciência da Informação, o resultado pode ser a formação acadêmica dos membros da UCD, 

cuja composição é de 03 jornalistas e 01 Designer Gráfico, todos com ampla experiência no 

campo da comunicação social, em contraste da interdisciplinaridade que caracteriza a 

formação acadêmica dos membros da Unidade de Monitoramento, Documentação, 

Investigação. 

Tabela 2 – Mediação da informação como objeto de estudo da Ciência da Informação 

Considera a mediação da 

informação como objeto de 

estudo da Ciência da 

Informação 

Unidade de 

Mapeamento, 

Documentação e 

Investigação 

Unidade de 

Comunicação 

e Difusão 

 

Total 

N % N % N % 

Sim 11 68,75 4 25% 15 93,75% 

Não 1 6,25%   1 6,25% 

Total geral     16 100,0% 
Fonte: Elaboração da autora (2021). 

   

Contudo, para melhor avaliar o tipo de conteúdo lido e conhecido pelos membros do 

OVCS, sentiu-se a necessidade de verificar a natureza dos textos, materiais e autores que eles 

vincularam com a Ciência de Informação para ter essa percepção da mediação da informação, 

obtendo-se como resposta a estas questões que apenas 4 (25%) dos membros manifestou 

conhecer e ter analisado literatura da área. Conforme Tabela 3, ao analisarmos que na 

Unidade de Monitoramento, Documentação, Investigação, 03 dos membros são formados em 

Biblioteconomia e Arquivologia, faz sentido esse resultado.  
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Tabela 3 – Contato com literatura da Ciência da Informação sobre mediação da informação 

Conhece ou analisou 

anteriormente a esta 

pesquisa a literatura da 

Ciência da Informação sobre 

mediação da informação 

Unidade de 

Mapeamento, 

Documentação e 

Investigação 

Unidade de 

Comunicação 

e Difusão 

Total  

 

N % N % N % 

Sim 3 18,75% 1 6,25% 4 25% 

Não 9 56,25% 3 18,75% 12 75% 

Total geral     16 100,0% 
Fonte: Elaboração da autora (2021). 

   

No que tange aos títulos e autores que os membros do OVCS mencionaram e que eles 

associaram com a literatura da mediação da informação desde a perspectiva da Ciência da 

Informação, o resultado foi a menção de 10 autores com os títulos ou temáticas abordadas, 

como demonstrou o Quadro 13.  

 

Quadro 13 – Relação de títulos e autores conhecidos pelos membros do OVCS e que eles 

associam com a literatura da mediação da informação na perspectiva da informação Ciência da 

Informação 

Autores Títulos 

ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo F. de 

(Brasil) 

-A mediação de informação e leitura informacional 

- Mediação e informação (Como sinalizado na resposta) 

CASTELLS, Manuel  

(Espanha) 

A era da informação 

GARCÍA, Marco, F. J.  

(Espanha) 

Avanços e perspectivas em sistemas de informação e 

documentação no ambiente digital 

LAKOFF, George.  

(Estados Unidos) 

Livros sobre linguagem e política 

MARTÍN BARBERO, Jesús  

(Espanha) 

Dos meios às mediações 

PÁEZ URDANETA, Irazet  

(Venezuela) 

-Gestão da inteligência, aprendizado tecnológico e 

modernização dos desafios e oportunidades do trabalho 

informacional. 

-Comunicação, linguagem humana e organização do código 

linguístico. 

-Informações para o progresso da América Latina. 

PIRELA MORILLO, Johann  

(Venezuela) 

Da comunicação documental informativa à comunicação 

cognitiva. Perspectivas teóricas dos processos de mediação em 

organizações do conhecimento 

PULIDO DAZA, Nelson Javier 

(Colômbia) 

O papel das bibliotecas como agentes mediadores 

RAMÍREZ, David. (México) O conceito de mediação na sociedade do conhecimento 

SERRANO, Manuel Martín.  

(Espanha) 

Mediação social 

        Fonte: Elaboração da autora. (2021) 
        Nota: Os nomes dos autores e títulos são sinalizados no quadro respeitando as respostas recebidas.  
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Além disso, foi possível identificar as nacionalidades dos autores sinalizados pelos 

membros do OVCS. A Espanha teve o maior número de indicações, com 40% (4) da 

preferência, enquanto a segunda maior indicação foi pelos autores da Venezuela com 20% (2) 

das menções, seguidos de uma menção para Colômbia 10% (1), para o Brasil 10% (1), para os 

Estados Unidos 10% (1) e para o México 10% (1). Tudo conforme se observa na Figura 18. 

 

Figura 18 – Nacionalidade dos autores que os membros do OVCS vincularam as teorias da 

mediação da informação 

 
    Fonte: Elaboração da autora (2021). 

 

 

Embora os discentes tenham delineado já conhecer autores e que efetuarem leituras 

em livros e artigos acadêmicos sobre a mediação da informação desde a perspectiva da 

Ciência de Informação, buscou-se também verificar primeiro se eles participaram de eventos 

com temáticas relacionadas ou dedicadas à mediação da informação. Neste sentido, constatou-

se, conforme Tabela 4, que dos 16 membros do OVCS, só 07 informaram ter assistido ou 

participado de um evento que abordou a temática da mediação da informação, sendo que 

apenas 25% destes (4) pertencem à Unidade de Monitoramento, Documentação, Investigação, 

enquanto os outros 18,75% (3) são da Unidade de Comunicação e Difusão.   

Tabela 4 – Presença dos membros do OVCS em alguma aula, palestra ou workshop onde se 

abordou a mediação da informação na perspectiva da Ciência da Informação 

Assistiu alguma aula, 

palestra ou workshop onde se 

abordou a mediação da 

informação na perspectiva da 

Ciência da Informação 

Unidade de 

Mapeamento, 

Documentação e 

Investigação 

Unidade de 

Comunicação 

e Difusão 

 

Total  

 

N % N % N % 

Sim 4 25% 3 18,75% 7 43,75% 

Não 8 50% 1 6,25% 9 56,25% 

 

Total geral 

    16 100,0% 

Fonte: Elaboração da autora. (2021) 
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 Buscando identificar o tipo de evento e temáticas abordadas através dos quais os 

membros do OVCS tomaram conhecimentos sobre a existência de literatura e autores que 

relacionaram com a mediação da informação desde a perspectiva da Ciência de Informação, 

foi solicitado aos 07 membros que indicassem a temática discutida e o tipo de evento que 

afirmaram ter assistido, conforme apontou o Quadro 14.  

Quadro 14 – Tipos de eventos que os membros do OVCS participaram e que associam com a 

literatura da mediação na perspectiva da Ciência da Informação 

Tipo de Evento Temas abordados 

Eventos relacionados ao 

Sindicato dos 

Trabalhadores da Imprensa 

Tratamento de informações 

políticas 

Palestras e conferências na 

Universidade Central de 

Venezuela 

Ciência da Informação 

Palestras e conferências na 

Universidade os Andes  

Ciência da Informação 

Aulas na Universidade 

Central de Venezuela 

Ciência da Informação 

Workshop do OVCS Documentação em Direitos 

Humanos 

Workshop e Foros de ONG 

que protegem os direitos 

humanos 

Justiça de transição, memória e 

direito à informação 

       Fonte: Elaboração da autora (2021) 

Nota-se que a Universidade Central de Venezuela (UCV) e a Universidade dos Andes 

(ULA) contaram com a maior e mais diversa tipologias de eventos reconhecidos pelos 

membros do OVCS, destacando-se as aulas, as palestras e conferências. Em segundo lugar, 

estão os Workshop e Foros organizados por ONGs que protegem os direitos humanos 

(incluindo o OVCS) e, por último, atividades vinculadas ao Sindicato dos Trabalhadores da 

Imprensa. Sublinhe-se, ainda, que as temáticas abordadas foram sobre Ciência de Informação, 

Tratamento de informações políticas, Direitos Humanos, Justiça de Transição, Memória e 

Direito à informação. 

Até esta etapa de apresentação dos resultados da pesquisa, o estudo buscou 

informações sobre a percepção dos membros do OVCS quanto à mediação da informação, 

procurando conhecer as fontes de informação que facilitaram a construção dessa percepção. 

Contudo, é importante apresentar os depoimentos e manifestações dos membros do OVCS 

sobre as temáticas centrais desta pesquisa. Para ter conhecimento dessa percepção, foi 

perguntado aos discentes se eles se assumiram ou não como mediadores da informação, 

justificando seu depoimento. Das respostas obtidas, apenas 18,75% (3) membros do OVCS 
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manifestaram não se considerar como mediadores de informação, contra 81,25% (13) dos 

membros que se assumem como mediadores de informação, conforme demonstra a Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Percepção dos membros do OVCS quanto ao seu papel de mediadores da informação 

 

 

Se assume como mediador da 

informação 

Unidade de 

Mapeamento, 

Documentação e 

Investigação 

Unidade de 

Comunicação 

e Difusão 

 

Total  

N % N % N % 

Sim 10 62,5% 3 18,75% 13 81,25% 

Não 2 12,5% 1 6,25% 3 18,75% 

Total geral     16 100,0% 

Fonte: Elaboração da autora (2021) 

 

 Quanto aos depoimentos para justificar o fato de assumir sua postura e exercício da 

práxis como mediadores da informação, deve-se ressaltar que eles foram observados tanto 

durante o desenvolvimento das ações mediadoras do OVCS, quanto na aplicação do 

questionário. Pode-se destacar, ainda, que na realização das entrevistas com os agentes 

mediadores do OVCS, ocorreram manifestações em função das percepções desses membros 

quanto a identificar-se como mediadores da informação pelas ações que desenvolvem como 

integrantes do OVCS, conforme se pode observar nos exemplos expostos no Quadro 15. 
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Quadro 15 – Percepção dos membros do OVCS quanto às ações que realizam como mediadores 

da informação 

 

Manifestações assumindo sua condição como mediador de informação 

“Todas as atividades visam a promoção e defesa dos direitos humanos, o 

fortalecimento do Estado de Direito e uma vida digna para todos. O OVCS, 

seguindo a sua missão e visão, propôs-se fortalecer a promoção e defesa dos 

direitos humanos na Venezuela e ao mesmo tempo promover a consolidação de 

uma cultura de direitos humanos. Esta cultura é promovida por meio da educação e 

capacitação em diferentes setores do país como educação, setor dos trabalhadores, 

sindicalistas, ONGs, jornalistas entre outros. Também com a relação das 

instituições de ensino superior a nível nacional e internacional, além das relações e 

transferência de informações com órgãos como o Escritório do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos.” (Respondente 1 - Bibliotecário) 

(Mediação implícita e explícita)  

 

Assumo minha postura como mediador da informação quando procuro, sistematizo 

e analiso as informações plasmadas nos relatórios, que se baseiam em fatos reais 

que afligem os venezuelanos, que servem de consulta pública para entender o que 

está acontecendo no contexto social e como pode ser resolvido em benefício dos 

afetados. (Respondente 5. Jornalista - UDM) 

(Mediação implícita e explícita) 

Atuo como mediador de informação quando faço as ações de controle, organização, 

descrição, seleção, conservação, armazenamento e processamento de informações, 

a mediação ocorre direta ou indiretamente em espaços onde o usuário nem mesmo 

está presente (Respondente 7. Arquivista -UMDI) 

(Mediação implícita) 

“Mediamos as informações a partir do momento em que identificamos as 

informações de um protesto, passamos a verificar, selecionar, registrar, 

compartilhar e divulgar. A apropriação e disseminação da informação são 

importantes para satisfazer uma necessidade de informação” (Respondente 12. 

Bibliotecária -UMDI) 

(Mediação implícita e explícita)  
        Fonte: Elaboração da autora (2021) 

  Ao observar o Quadro 15, percebe-se, no comentário do Respondente 12, seu estado 

de consciência quanto à vinculação das ações que realiza no OVCS com as ações de mediação 

implícita e explícita que menciona e admite realizar os membros do OVCS, em atenção a 

satisfazer necessidades informacionais, ressaltando a importância da apropriação e 

disseminação da informação. Quanto ao comentário realizado pela Respondente 5, chama a 

atenção a determinação de fazer o processo de curadoria da informação, o qual afeta a 

sociedade através do conhecimento público de informações pela procura de melhorias para os 

excluídos e afetados. 

  Quanto aos demais comentários apresentados no Quadro 15, foram feitos por dois 

agentes de mediação formados nas áreas da Biblioteconomia e Arquivologia e, analisando 

essas falas, é possível perceber que conhecem as bases teóricas da Ciência da Informação para 
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afirmar que seu trabalho em prol dos direitos humanos concorda com a conduta e exercício da 

práxis de um mediador da informação. 

  No que diz respeito ao protagonismo social e observando o total de ocorrências 

apresentadas na Tabela 6, convém registrar que, embora tenha sido possível identificar um 

entendimento fraco do conceito em 50% (8) dos membros do OVCS, outros 37,5% (6) dos 

agentes medidores demonstraram um entendimento mediano do conceito, contra 12,5% (2) 

dos membros que, por seus depoimentos, mostraram um entendimento forte sobre a 

concepção do protagonismo social.  

Tabela 6 – Nível de entendimento conceitual quanto ao protagonismo social 

 

Nível de entendimento 

conceitual quanto ao 

protagonismo social  

Unidade de 

Mapeamento, 

Documentação e 

Investigação 

Unidade de 

Comunicação 

e Difusão 

 

Total  

N % N % N % 

Forte 2 12,5% 0  2 12,5% 

Meio 4 25% 2 12,5% 6 37,5% 

Fraco 6 37,5% 2 12,5% 8 50% 

Total geral     16 100,0% 

Fonte: Elaboração da autora (2021) 

Porém, considerou-se contraditório que mesmo sendo manifestado pela metade 50 (8) 

dos membros mediadores do OVCS um entendimento fraco do conceito do protagonismo 

social, 100% (16) dos atores que compõem a amostra desta pesquisa confirmaram que 

consideram a mediação da informação como um contributo para o desenvolvimento do 

protagonismo social, como se pode observar na Tabela 7. 

Tabela 7 – Percepção quanto ao contributo da mediação da informação ao desenvolvimento do 

protagonismo social 

Considera que a mediação da 

informação contribui no 

desenvolvimento do 

protagonismo social  

Unidade de 

Mapeamento, 

Documentação e 

Investigação 

Unidade de 

Comunicação 

e Difusão 

 

Total  

N % N % N % 

Sim 12 75% 4 25% 16 100% 

Não       

Total geral     16 100,0% 
 Fonte: Elaboração da autora (2021) 

  Em face à situação descrita, procurou-se conhecer os depoimentos dos membros do 

OVCS quanto ao entendimento do conceito sobre protagonismo social. Vários desses relatos 

tratavam de vincular o entendimento do conceito do protagonismo social com experiências 
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pessoais ou percepções dos membros durante a execução das ações mediadoras que realizam 

no OVCS, o que pode ser demonstrado nos depoimentos apresentados no Quadro 16. 

Quadro 16 – Depoimentos dos membros do OVCS quanto ao entendimento do conceito de 

protagonismo social 

Depoimentos dos membros do OVCS quanto ao entendimento do conceito 

sobre protagonismo social 
“Sim, não só o OVCS, qualquer organização de direitos humanos tem a missão e a 

função de fortalecer o protagonismo social e contribuir para o processo de 

empoderamento dos cidadãos. Além disso, os membros do OVCS que atuam como 

defensores já possuem uma visão dos direitos humanos e seu trabalho busca gerar 

novos campos de ação que tenham a ver com o desenvolvimento social e os direitos 

humanos. Por outro lado, no caso dos cidadãos, toda essa dinâmica informacional 

realizada no OVCS sem dúvida promove a participação social, estimula as pessoas a se 

sentirem parte de um processo de demandas pela qualidade de vida, demandas pelos 

direitos e que também se sintam acompanhadas na busca por uma vida digna, como a 

que o povo venezuelano está pedindo atualmente.”  

(Respondente 1- Bibliotecário) 

“Nosso objetivo não é o protagonismo individual. O trabalho com certeza exige o seu 

protagonismo, aliás, tem muita gente que espera pelo nosso trabalho, mas meu trabalho 

como indivíduo não é ser o protagonista, agora meu produto final é o protagonista, que 

são nossos relatórios.”  

(Respondente 7 -Arquivista) 

“Acredito que sem a mediação da informação, não há protagonismo social porque não 

há mensagem, então a mediação está mais ligada à mensagem ou ao objetivo que se 

quer cumprir através desse protagonismo social, que é exercido por um grupo, uma 

pessoa ou um organismo, então, essa mediação sempre anda de mãos dadas com o 

protagonismo social, seja por qualquer causa.”  

(Respondente 10 - Administradora) 

“Quanto ao conceito de protagonismo social, penso em nós (OVCS) que trabalhamos 

na defesa dos direitos humanos, e já sabemos identificar quais são as violações de 

direitos humanos, trabalhamos na documentação, divulgação e denúncia. Nós também, 

de certa forma, estamos tendo uma atitude protagonista porque estamos agindo para 

buscar uma mudança de estrutura, para mudar isso, para criar consciência. Já criamos 

uma consciência associada aos direitos humanos e queremos que outros cidadãos 

também possam criá-la.”  

(Respondente 15 - Estudante de Direito) 
      Fonte: Elaboração da autora (2021) 

 A partir dos depoimentos, depreende-se que foram partilhados sentimentos e 

percepções dos agentes mediadores do OVCS e que houve uma aproximação e identificação 

com as caraterísticas do protagonismo social, destacando o depoimento do Respondente 15, 

quem ressaltou a apropriação da informação para trabalhar na defesa dos direitos humanos de 

todos os venezuelanos como causa comum. Causa comum que, para o Respondente 1, é a que 

motiva o levantamento de informações e elaboração de relatórios como ferramenta de luta 

para assegurar um espaço de voz das maiorias excluídas que sofrem as calamidades e 

participam em protestos. 
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 No entanto, a Respondente 10 sinaliza que a mediação da informação é primordial 

para que se possa materializar o protagonismo social efetivado por uma pessoa a favor de um 

coletivo, assim como por uma organização ou grupo de pessoas que tem uma causa e luta em 

comum. Também é interessante registrar que o Respondente 7 continua percebendo o 

conceito do protagonismo partindo de uma visão individualista e não de quem procura o bem-

estar de uma comunidade ou grupo de pessoas. 

 Considerando as particularidades observadas nos depoimentos anteriores, procurou-se 

conhecer se houve interesse de indagar maiores informações sobre a temática por parte dos 

membros do OVCS depois de participar nesta pesquisa, obtendo que 75% (12) buscou outras 

fontes de informação para esclarecerem suas dúvidas e inquietações, contra 25% (4) dos 

membros que se conformaram com as informações disponibilizadas durante a coleta dos 

dados, conforme se mostram os resultados na Tabela 8.  

Tabela 8 – Motivação dos membros do OVCS para passar agora a pesquisar sobre mediação da 

informação 

 

Procurou maiores 

informações sobre mediação 

da informação  

Unidade de 

Mapeamento, 

Documentação e 

Investigação 

Unidade de 

Comunicação 

e Difusão 

 

Total  

N % N % N % 

Sim 11 68,75 1 6,25% 12 75% 

Não 1 6,25% 3 18,75% 4 25% 

Total geral     16 100,0% 
Fonte: Elaboração da autora (2021) 

Após verificado como se deu a aproximação e o conhecimento sobre a mediação da 

informação e seus pressupostos teóricos vigentes na Ciência da Informação, também foi 

questionado se depois de participarem da pesquisa tiveram alguma mudança da sua percepção 

inicial relacionada à fundamentação teórica da mediação da informação, cujos resultados se 

observam na Tabela 9 e os depoimentos se apresentam no Quadro 17. 

Tabela 9 – Mudanças na percepção sobre mediação da informação depois de participar desta 

pesquisa 

Mudança de percepção sobre a 

mediação da informação depois de 

participar da pesquisa  

Unidade de 

Mapeamento, 

Documentação e 

Investigação 

Unidade de 

Comunicação e 

Difusão 

 

Total  

 

N % N % N % 

Sim 6 37,5% 2 12,5% 8 50% 

Não 6 37,5% 2 12,5% 8 50% 

Total geral     16 100,0% 

Fonte: Elaboração da autora (2021) 
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Observa-se que 50% (8) dos membros do OVCS afirmaram ter experimentado uma 

mudança na sua percepção quanto aos referenciais teóricos da mediação da informação depois 

de ter participado desta pesquisa. Ao contrário, os outros 50% (8) dos agentes mediadores do 

OVCS manifestaram não ter alterado a sua percepção conceitual da mediação da informação. 

 

Quadro 17 – Depoimentos dos membros do OVCS quanto a alguma mudança na percepção 

inicial que tinham sobre mediação da informação 

 

Manifestações dos membros do OVCS quanto a alguma mudança na percepção 

inicial que tinham sobre mediação da informação 

“Sim, depois de receber as informações, mudo minha percepção. Mudar porque você 

identifica mais os processos em que um está envolvido, você identifica mais e você 

tem consciência de que os processos que fazemos no dia a dia, naturalmente 

carregam alguns processos de compreensão do uso da informação e como esse uso 

ético pode ser transformado em realidades ou contribuir para a transformação de 

realidades.”  

(Respondente 1- Bibliotecário) 

“Não, a percepção que eu tenho da mediação da informação é a mesma que aprendi 

em 2015, basicamente é a mesma, não vejo nenhuma mudança dessa oportunidade 

até 2021. A mediação está relacionada com qualquer atividade desenvolvida pelo 

profissional da informação, direta ou indiretamente com os usuários, mais 

especificamente está ligada ao serviço de referência e atenção ao usuário, mesmo em 

espaços onde o usuário nem está presente”  

(Respondente 7 - Arquivista) 

Isso me ajudou a entender o que fazemos a partir da teoria. Não fazia ideia que isso 

se chamava mediação de informação, e que eu fazia naturalmente como parte do 

trabalho todos os dias procurando informações, verificando, sistematizando e 

analisando para escrever os relatórios. Ou seja, agora já sabendo que tem um nome 

científico, também te diz que tem uma metodologia e tem uma estrutura rigorosa. Sei 

que o trabalho do Observatório implica rigor, mas quando se entende o porquê do 

processo, a base teórica e a metodologia, é algo agradável.  

(Respondente 10 - Economista) 

“Sim, mudo a minha percepção, porque inicialmente quando respondi ao 

questionário não tinha muita clareza sobre o que era mediação de informação. Achei 

que fosse apenas um tratamento superficial. Mas lendo, percebi que vai muito além 

disso, me chamou a atenção, aquela parte que dizia que era “um processo de 

interferência, que não é manipulação.”  

(Respondente 15 - Estudante de Direito) 
      Fonte: Elaboração da autora (2021). 

Essa situação remete a uma reflexão acerca das posturas dos Respondentes 1, 10 e 15, 

agentes mediadores que expressaram maior clareza sobre os assuntos discutidos e que fazem 

parte de seu trabalho dia após dia, assim como se situaram e entenderam exercício da práxis 

que executam, já não só a partir da prática mecânica e sim da compreensão dos postulados 

teóricos, assumindo, ainda, uma maior responsabilidade social. Cenário contrário aos outros 

50% (8) dos agentes mediadores que, em seus depoimentos, sublinharam que a percepção 

ética e o valor social sempre esteve latente, mesmo quando não conheciam o conceito da 
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mediação da informação, tal como o Respondente 7, quem manifestou ter conhecimentos 

prévios sobre o conceito de mediação da informação assumido nesta pesquisa e defendido 

pelo professor e pesquisador Oswaldo Almeida Júnior. 

Concluída a apresentação de todos os resultados obtidos, observou-se que eles 

possibilitaram que fossem atingidos os três objetivos específicos traçados: mapear, descrever 

e analisar as ações de mediação da informação realizadas pelo OVCS; verificar o nível de 

alinhamento dessas ações de mediação da informação do OVCS com o desenvolvimento de 

uma cultura pelos direitos humanos e do desenvolvimento do protagonismo social; identificar 

qual é a percepção da mediação da informação que têm os agentes mediadores do OVCS e a 

sua aproximação com as concepções teóricas vigentes na Ciência da Informação. Assim, foi 

possível atingir o objetivo geral de verificar e analisar como a mediação da informação vem 

sendo realizada pelo OVCS em defesa dos direitos humanos e pelo desenvolvimento do 

protagonismo social. 

Desse modo, concluída a apresentação dos resultados, passa-se na próxima seção à 

discussão desses resultados, tomando-se como base o referencial teórico e empírico 

apresentado na seção 2. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Na seção anterior foram apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa a partir do 

traçado metodológico adotado – a observação direta – durante as atividades realizadas no 

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social entre junho de 2019 e junho de 2021, como 

também por meio da aplicação de questionário e a realização de entrevistas junto aos agentes 

mediadores do OVCS. 

Os resultados analisados demostraram que o OVCS realiza ações de mediação da 

informação voltadas tanto para seus próprios agentes mediadores quanto para seus usuários de 

informação e, assim, para os sujeitos que estão em seu entorno. Para isso, estimula e realiza o 

cuidado e o respeito pelos outros para procurar a dignidade humana como direito de todos, 

por meio do tratamento, curadoria, sistematização, análise, ressignificação, apropriação e 

visibilidade de informações relativas aos direitos humanos, oportunizando acesso, uso e 

aporte para a memória social e histórica dessas informações por meio da elaboração de 

relatórios, da construção de espaços para o diálogo, bem como do exercício da crítica e 

respeito à alteridade para que todos os cidadãos possam participar da proteção e da luta pelos 

direitos humanos.  

A reflexão sobre os resultados obtidos e apresentados na seção anterior possibilitou 

alcançar os objetivos traçados na pesquisa, a partir da discussão que se faz neste capítulo, 

destacando-se os pontos principais e confrontando-os à luz da fundamentação teórica e 

empírica. Nesse sentido, para demonstrar melhor a compreensão alcançada, a discussão 

apresenta-se dividida em três subseções que compreendem: as ações de mediação da 

informação realizadas pelo OVCS; ações de mediação da informação do OVCS e seu 

alinhamento com uma cultura pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento do 

protagonismo social e finalmente; a percepção dos agentes mediadores do OVCS sobre 

mediação da informação; e a aproximação dessa percepção com as concepções teóricas 

vigentes na Ciência da Informação. 

5.1 AS AÇÕES DE MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO REALIZADAS PELO OVCS  

 

Os membros do Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, como mediadores 

da informação, precisam conhecer, desenvolver e realizar ações que colaboram com 

atividades de formação, difusão e conscientização, buscando interferir na necessidade e na 

busca pela informação, com ênfase em promover e apoiar a apropriação dessas informações 

vinculadas aos direitos humanos, impedir e superar suas vulnerabilidades, desenvolver e 
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fortalecer os canais, as ferramentas e instâncias pensadas para defender os direitos de todos e 

o alcance de uma vida digna.  

Nesse sentido, no OVCS são realizadas ações mediadoras compreendidas como 

resultado de relações sociais em torno da informação, destacando-se a participação integrada e 

complementar entre a Unidade de Mapeamento, Documentação e Investigação e a Unidade de 

Comunicação e Difusão, evidenciando que para a execução dessas ações mediadoras são 

compartilhadas as responsabilidades e as competências que concordam com os postulados do 

Relatório Delors da Unesco (1996), como pilares que direcionam o trabalho da ONG, o que 

vai além de meramente transmitir as informações, procurando convidar a pensar sobre o 

mundo para trabalhar na esfera do coletivo e do respeito pela alteridade. 

Foram mapeadas, categorizadas e descritas as ações de mediação da informação 

realizadas no OVCS, tendo como base o fazer cotidiano. Os agentes mediadores do OVCS 

desempenham diferentes funções para que seus produtos de informação (especialmente os 

informes especiais e mensais) sejam consultados, discutidos, analisados e difundidos, para 

que os usuários encontrem a informação desejada ou para que possam satisfazer total ou 

parcialmente, suas necessidades informacionais. 

A partir da análise dos resultados apresentados evidencia-se que são realizadas no 

OVCS tanto ações de mediação implícita, quanto ações de mediação explícita. No primeiro 

caso, e segundo Almeida Júnior (2006, 2008, 2009, 2015a, 2015b), na mediação implícita 

não é necessária a presença do usuário para a execução dessas atividades, por serem de cunho 

técnico. Em contrapartida, o mesmo autor (2009, p.93) afirma que as ações de mediação 

explícita são caracterizadas pela presença inevitável do usuário no espaço -físico ou virtual- 

onde ocorre a mediação direta da informação e imperando a interação-comunicação entre os 

agentes mediadores do observatório e os usuários. 

Outra contribuição importante na compreensão das ações de mediação explícita da 

informação realizadas no OVCS corresponde àquelas atividades de interação direta com os 

usuários que envolvem desde ações de caráter pedagógico, até outras voltadas à disseminação, 

acesso, uso e apropriação da informação, tais como:  

a) desenvolvimento e facilitação de cursos, palestras e workshops para membros do 

OVCS;  

b) elaboração de relatórios e outros produtos de informação;  

c) atenção aos usuários;  

d) representação do OVCS em reuniões, congressos, assembleias e outros eventos na 

área dos direitos humanos.  
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Tais ações de mediação explícita exigem por parte dos agentes mediadores do OVCS 

um posicionamento de consciência e prática quanto ao seu papel na sociedade, 

posicionamento que concorda com a perspectiva de Chauí (2006) quando esta afirma que não 

basta a sociedade ter acesso à informação, mas sim é preciso ir mais longe para que “[...] o 

conhecimento disponível tenha impacto na sociedade-humanidade.” 

Especificamente, em relação ao desenvolvimento e facilitação de cursos, palestras e 

workshops para membros do OVCS e usuários, verificou-se que os agentes mediadores do 

OVCS aplicam os postulados do Relatório Delors da Unesco (1996, grifo nosso), aprender a 

conhecer – aprender a fazer – aprender a conviver – aprender a ser, princípios que se 

alinham com indicadores do alcance das dimensões dialógicas, estéticas e formativas da 

mediação da informação propostas por Gomes (2014, 2016, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 

2020b). Entendendo que para conceber planejar e ministrar essas atividades pedagógicas, a 

dimensão dialógica é necessária para a construção de espaços de reflexão e debate entre os 

diferentes atores sociais, oportunizando revelações mútuas de realidades distintas por meio do 

estímulo ao exercício da crítica e respeito à alteridade.  

Além disso, alcançar a dimensão estética na construção de uma ambiência de 

acolhimento e conforto para o encontro dos sujeitos sociais com a informação, a troca de 

saberes e experiências sem censura ou rejeição. Observou-se que os participantes dessas 

atividades pedagógicas e de cunho formativo realizadas pelo OVCS tiveram oportunidades e 

espaço para demonstrar ou manifestar que ocorreu uma desestabilização-problematização de 

seus conhecimentos que tinham antes da informação acessada por meio do OVCS e que gerou 

conflito cognitivo – conflito informacional, elementos que caracterizam o alcance da 

dimensão formativa. 

Do mesmo modo, verificou-se que o mapeamento dos protestos está entre as 

principais ações de mediação da informação realizadas no OVCS, cuja execução é 

compreendida pelos membros do OVCS como o “coração” da organização, sendo realizada 

exclusivamente pelos integrantes da Unidade de Mapeamento, Documentação e Investigação, 

a qual não tem contato direto com os usuários externos do OVCS, mas é a responsável por 

realizar a maioria das ações e atividades de mediação implícita. 

Agora, para conseguir desenvolver essa ação principal de mapear os protestos 

ocorridos na Venezuela, os 23 estados e o Distrito Capital são distribuídos entre os integrantes 

da Unidade. Nesse sentido, busca-se que o monitor resida no estado ou tenha uma rede de 

apoio com fontes confiáveis que lhe permita conhecer melhor a realidade e o contexto do 

estado, o que permite um acompanhamento diário das informações, além da troca de 
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experiências e saberes que envolvem o cotidiano de cada estado venezuelano. Desse modo, é 

possível o acompanhamento diário do que ocorre em cada estado.  

Assim, como se observa na Figura 10, torna-se possível a realização das ações 

secundárias de identificação da informação, sendo preciso compreender que o OVCS se 

interessa pelos protestos e as informações que delas se depreendam e se desdobram, quer 

dizer o motivo da manifestação, os atores, o local e a forma de protesto, resposta dos 

organismos de segurança e as fontes que confirmam a realização desses protestos. O cuidado 

e zelo prevalecem na seleção e avaliação das fontes de informação como mecanismo para 

garantir o uso de múltiplas fontes de informação que impeçam a distorção das informações ou 

a valorização de algumas delas e o silenciamento de outras, evitando registrar, documentar e 

disseminar só uma visão dos acontecimentos. É esse leque de fontes que permite uma busca 

de informação ampla, que assegura a oportunidade de se contrastar as versões dos fatos 

narrados por determinado emissor da informação e de acordo com critérios de rigor e ética, 

fazendo a seleção da informação que deve passar pelo processo de verificação da 

informação, procurando-se o contato com os manifestantes e fontes próximas e confiáveis, 

que possam validar as informações antes avaliadas e validadas. A importância desse 

procedimento é reconhecida por Ricouer (2007, p. 156), que diz: 

 

[…] não temos nada melhor que o testemunho em última análise, para 

assegurar-nos de que algo aconteceu, a que alguém atesta ter assistido 

pessoalmente, e que o principal, se não às vezes o único recurso, além de outros 

tipos de documentação, continua a ser o confronto entre testemunhos.  

 

Analisando essas primeiras cinco ações secundárias de mediação implícita necessárias 

para o mapeamento dos protestos, também se considera importante reconhecer e concordar 

com Smith (2009, p.61), quando afirma que a “[…] a seleção das informações que integrarão 

o sistema de informações não é, portanto, neutra, mas direcionada por objetivos 

institucionais.” 

Observa-se também que nessas ações de mediação implícita existe uma interferência e 

tomada de posição do agente mediador do OVCS no seu trabalho cotidiano, influenciado pelo 

contexto em que está inserido e que é objeto de sua observação e pesquisa. Ressaltando que já 

nessa interferência se afasta a ideia de neutralidade, porque o profissional da informação faz a 

escolha das fontes e verifica a procedência do material informativo para decisão quanto ao 

que vai ou não ser selecionado para elaboração dos produtos de informação que serão 

disponibilizados para os usuários, tal como salientam Tonello; Lunardelli e Almeida Júnior 

(2014). 
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Outras ações secundárias de mediação implícita necessárias para o mapeamento dos 

protestos têm início no processo de interferência a partir do qual são elaboradas listas com 

palavras-chaves, descritores e terminologias que são organizadas em tabelas de classificação 

por tipo de manifestantes, tipo de protesto, direitos reivindicados e motivos das greves, além 

de outros elementos que podem surgir no desenvolvimento do trabalho de observação, 

pesquisa e mapeamento.  

É importante salientar a obtenção e apropriação da informação em relação ao entorno 

dos protestos, o que demanda o trabalho do profissional da informação para estabelecer esses 

critérios e fazer a melhor escolha no momento de empregar os elementos dessas tabelas de 

classificação, já no início dos trabalhos do OVCS na consulta e/ou desenvolvimento de 

bancos de dados para mapear os protestos. Inicialmente, esses bancos de dados tinham menos 

de 10 campos, mas na atualidade eles contam com aproximadamente 35 campos para 

descrever, registrar e representar as informações analisadas por cada protesto contempladas 

no trabalho diário do OVCS. 

Corroborando com a visão de Santos Neto e Almeida Júnior (2018), constata-se que 

mesmo nessas ações que podem parecer de mediação passiva e técnica pode-se perceber que 

não há neutralidade na ação, existe sim um ato de interferência por parte dos membros do 

OVCS, para que por meio de uma linguagem documental e através da representação das 

informações dos protestos, com terminologias preestabelecidas, assim como com outras 

observações que normalizam a ordenação, a descrição e o registro da informação nos 

bancos de dados, para que seja mais fácil o acompanhamento das informações vinculadas 

aos protestos e, efetivamente, seja possível alcançar a recuperação desses conteúdos 

informacionais de maneira eficiente.  

As particularidades observadas anteriormente consideram-se necessárias para que o 

OVCS possa realizar outra das suas ações de mediação da informação, identificada como 

elaboração de relatórios e outros produtos de informação que, a princípio, pode ser 

categorizada como uma ação de mediação implícita, mas que, segundo o entendimento desta 

autora, pode-se também considerar como uma ação de mediação explícita quando os 

relatórios ou produtos de informação são elaborados para atender requerimentos específicos 

de um ou de vários usuários, conforme já tem sucedido, fazendo com que ocorra trocas de 

informações entre os agente mediadores do OVCS e o usuário que explica e solicita as 

informações que são de seu interesse. Assim, nesta ação de mediação da informação tanto a 

comunicação, quanto a apropriação da informação entre ambas as partes são indispensáveis 

no processo da construção da identidade e da criação de significado diante da informação, 

como acentua Pieruccini (2007, p.4). 
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Ainda no que concerne a elaboração de relatórios e outros produtos de informação 

pelo OVCS, estes representam uma contribuição na construção e preservação da memória 

social, além de servir como veículo de divulgação e compreensão dos acontecimentos do país, 

como também são de grande aporte aos processos da Justiça de Transição. Nesse sentido, 

essas ações mediadoras do OVCS cumprem o papel da assegurar a materialidade que assegura 

a memória, tratando a informação na perspectiva destacada por Frohmann (2006, p. 21), 

quando ele afirma que “[…] sem atenção à materialidade da informação, grande parte das 

considerações sociais, culturais, políticas e éticas, tão importantes para os estatutos da 

informação, se perdem.” O autor também destaca que “[…] não pode haver informação sobre 

algo do tipo X se este tipo não existir. E se o tipo não pode existir sem documentação, então a 

documentação é necessária para que haja informação sobre ele.” (FROHMANN, 2006, p. 

27). Sendo essencial para o trabalho em prol da proteção e defesa dos direitos humanos, a 

elaboração desses relatórios mês a mês, além das investigações especiais e outros produtos de 

informação que permitem ter evidências mais seguras quanto aos acontecimentos, determinar 

responsabilidades e garantir às vítimas o esclarecimento da verdade, a reparação e a garantia 

da não repetição de crimes.  

Há que se ressaltar que em seus depoimentos os agentes mediadores sinalizam ter 

consciência e satisfação quanto às suas observações, interpretações e análises dos contextos 

de conflito que são pontuados nos relatórios, compreendendo que, assim, colaboram com a 

construção e preservação da memória social da Venezuela, entendendo este um papel a ser 

desempenhado no cotidiano de suas ações, como ressalta o Respondente 5: 

 
“As informações contidas nos relatórios baseiam-se em fatos reais que afligem 

os venezuelanos, que servem de consulta pública para entender o que está 

acontecendo no meio do contexto e como pode ser resolvido em benefício dos 

afetados. É gratificante saber que meu trabalho é uma contribuição na 

construção e preservação da memória social, que precisa ser conhecida para 

que no futuro não se repitam os erros atuais e as vítimas possam obter 

reparação.”  

 

Em face ao depoimento apresentado, verifica-se o mediador se desenvolve como um 

agente ativo da criatividade, resultado que confirma as observações de Jesus (2021, p. 85) em 

sua pesquisa, que o levou a afirmar que “Quando o sujeito participa dando uma sugestão, ele 

está acionando mentalmente sua zona de criatividade, elaborando proposições de possíveis 

ações mediadoras com base nas propostas apresentadas […]”. O fato de ter essa experiência, 

de receber reconhecimento pelo trabalho, de ter suas percepções e análises consideradas pelos 

demais membros mediadores, de colaborar com o processo de validação das informações que 

compõem os produtos de informação que são disponibilizadas para todos os usuários do 



125 

 

 

OVCS, gera um impacto positivo no fortalecimento e desenvolvimento de sentimentos de 

pertencimento.  

No tocante às ações de mediação explícita da informação realizadas somente pela 

Unidade de Comunicação e Difusão, verificou-se que o mapeamento de protestos (e suas 

respectivas ações secundárias) é o ponto de partida para a difusão das informações em redes, 

assim como a disseminação seletiva de informação. Ambas as ações mediadoras precisam 

de rotinas estratégicas para a análise dos dados e a leitura do mundo para criar e delinear os 

conteúdos escritos e infográficos que compõem os relatórios, produtos de informação e 

conteúdos compartilhados nas redes sociais. 

Diante desse cenário, Frota (2019) nos ajuda a entender como um grande desafio das 

ciências sociais e, especialmente, da Ciência da Informação, qual seja, o fato atual e gritante 

de que “[…] as memórias sociais concorrentes e em conflito invadem o espaço público e as 

redes sociais.” Portanto, é importante um profissional consciente do seu papel na busca, 

guarda, tratamento, mediação e divulgação das informações vinculadas aos direitos humanos 

e suas violações. Para a autora, existe uma “[…] necessidade social de publicização de 

informações relativas a violações de direitos humanos e de gestão e disseminação das 

memórias da repressão e da resistência […]” (FROTA, 2019, p.1). 

Nesse sentido e com o objetivo de obter abrangência e exposição do trabalho do 

OVCS, os integrantes da Unidade de Comunicação e Difusão são os responsáveis pelo 

contato com a mídia e com os jornalistas para a publicação do relatório, assim como por dar 

atenção e assessoria especializada aos usuários que integram a comunidade e outras ONGs 

que defendem os direitos humanos. Eles são também responsáveis por cuidar dos 

requerimentos de informação feitos por trabalhadores das mais diversas agremiações e 

associações, por manifestantes dos protestos e por Organismos Internacionais que têm como 

tarefa a proteção e defesa dos direitos humanos. Como consequência, os agentes mediadores 

do OVCS, para planejar o atendimento aos seus usuários, também precisam se apropriar das 

informações vinculadas aos protestos, para poder realizar a análise e a interpretação dos 

dados qualitativos e quantitativos que foram mapeados e que são incorporados aos 

relatórios e produtos de informação, com cuidado ético, estético e dialógico, relacionado as 

dimensões da mediação da informação defendidas por Gomes (2020). No cerne dessa ação 

mediadora também está presente o objetivo de alertar por meio da documentação de 

denúncias, comunicações ou pronunciamentos de casos de detecção da violação dos 

direitos humanos ou as possibilidades de violação. Ação mediadora que se torna possível 

por meio das respostas proporcionadas na atenção das necessidades informacionais dos 

usuários.  
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Assim, no caso específico da representação do OVCS em reuniões, congressos, 

assembleias e outros eventos na área dos direitos humanos, os especialistas e representantes 

da ONU expressam que “A sociedade civil desempenha um papel fundamental na promoção e 

proteção dos direitos humanos […]”16. Desse modo, constatou-se que esta é uma ação de 

mediação explícita, na qual os agentes mediadores do OVCS precisam manter o contato direto 

com o público usuário por meio de diálogos, debates, troca de informações e ressignificações 

que dão garantia ao acompanhamento de grupos vulneráveis por meio da documentação de 

casos apresentados por grupos sociais ou processos de demandas de direitos. Esta ação de 

mediação explícita da informação será diretamente relacionada à conduta assumida pelo 

OVCS de porta-voz, de entidade de advocacy da defesa dos direitos humanos junto aos 

governos. 

O OVCS empenha-se na realização de atividades de advocacy e de desenvolvimento 

de linhas de pesquisa, com ênfase nos direitos de manifestação e reunião pacífica, que 

contribuam para a consolidação do estado de direito e garantia de uma vida digna para todas 

as pessoas, sendo a investigação e produção dos conteúdos ajustado às necessidades vigentes. 

Ações mediadoras de alto impacto para a visibilidade do trabalho em defesa dos 

direitos humanos de todos os venezuelanos e que são evidenciados tanto na participação, 

como no direito à voz nas reuniões e assembleias das altas instâncias dos direitos humanos, 

quanto nas menções e nos créditos outorgados ao trabalho do OVCS, no momento de 

observar a garantia do direito à dignidade humana do povo venezuelano. Finalmente, dessas 

ações de mediação da informação realizadas no OVCS, identificou-se um alinhamento com o 

desenvolvimento de uma cultura em defesa dos direitos humanos e do desenvolvimento do 

protagonismo social, elementos que serão apresentados na próxima subseção. 

 

5.2 AÇÕES DE MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO OBSERVATORIO VENEZOLANO 

DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL ALINHADAS COM UMA CULTURA PELOS 

DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DO PROTAGONISMO SOCIAL 

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH, 2011, tradução nossa) 

reconhece como pessoa defensora de direitos humanos “[…] aquela que de qualquer forma 

promova ou procure a realização dos direitos humanos e as liberdades fundamentais 

 
16 Traduzido do original: ONU. Informe Venezuela debe parar los ataques contra la sociedad civil. “La sociedad 
civil desempeña un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos.”  



127 

 

 

reconhecidos a nível nacional ou internacional e cujo critério identificador é a atividade 

desenvolvida.”17  

Nessa ótica, observou-se que os direitos humanos integram e representam parte 

relevante dos fundamentos éticos que devem reger a vida em sociedade, assim como a prática 

laboral do profissional da informação, considerando que este é um agente social que, além de 

exercer seus próprios direitos humanos, também atuam na mediação da informação que pode 

proporcionar a outros sujeitos a oportunidade de conhecer seus deveres e direitos.  

Assim, os agentes mediadores do OVCS são de um lado, pessoas defensoras dos 

direitos humanos e, por outro lado, profissionais das especialidades da Ciência da Informação 

que realizam a mediação da informação sobre o tema, desde a identificação, seleção, 

avaliação, documentação e organização para sua recuperação, acesso, uso e apropriação por 

parte da sociedade.  

Nessa sua atuação, esses mediadores também dialogam com saberes e conhecimentos 

oriundos de outros campos científicos e profissionais como da comunicação, do direito, da 

educação, da saúde, da economia dentre outras áreas do conhecimento, com o objetivo de 

estabelecer experiências de diálogos interdisciplinares para compreender as informações 

mediadas e os contextos, considerando os cenários individuais, coletivos e globais como 

forma de respeitar e contemplar a pluralidade. Varela e Barbosa (2009, p. 200) afirmam que 

“[…] a multirreferencialidade se refere à pluralidade de olhares dirigidos a uma realidade, 

uma pluralidade de linguagens para traduzir esta mesma realidade e os olhares dirigidos a 

ela.”  

Conforme já mencionado anteriormente, os resultados obtidos nesta pesquisa foram 

sistematizados e analisados à luz do referencial teórico e empírico e, partindo desse processo 

de análise e interpretação das informações obtidas, pode-se afirmar que os agente mediadores 

do OVCS, além de transmitir e se apropriar de informações ligadas à defesa e proteção dos 

direitos humanos, também realizam uma mediação consciente da informação na elaboração e 

compartilhamento de relatórios, na organização e oferta de cursos de capacitação, bem como 

no desenvolvimento e divulgação de outros produtos informacionais, que podem colaborar 

para o despertar das consciências dos outros indivíduos, disseminar aspectos próprios e 

coletivos da identidade, assim como divulgar experiências e saberes que promovam ações 

 
17 Traduzido do original: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce como persona 
defensora de derechos humanos a aquélla que de cualquier forma promueva o procure la realización de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional y cuyo criterio 
identificador es la actividad desarrollada. 
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cidadãs de transformação para viver em uma sociedade mais justa para todos, onde os direitos 

para uma vida digna sejam respeitados.  

Verificou-se que quando o OVCS realiza a ação de mediação da informação que 

contribui com a investigação, documentação e mapeamento de situações que violam os 

direitos humanos e se expressam em protestos sociais, por um lado, apoia as funções da 

OEA relacionadas às visitas in loco, garantindo a recepção, a análise e a investigação de casos 

individuais ou coletivos de violação dos direitos dos cidadãos ou de riscos de possível 

violação no futuro. Por outro lado, apoia o Escritório do Alto Comissariado para os Direitos 

Humanos na sua função de fiscalização-vigilância-observância dos direitos humanos.  

Assim, pode-se dizer que, de modo indireto, o OVCS colabora também com o 

desenvolvimento do protagonismo social quando por meio da investigação, documentação e 

mapeamento de situações que violam os direitos humanos, na medida em que realiza ações 

que medeiam informações que favorecem e priorizam a esfera pública e coletiva acima dos 

interesses da esfera do privado e individual. Essas informações mediadas pelo OVCS podem 

contribuir para que os sujeitos sociais tomem conhecimento dos seus direitos e se organizem 

para lutar por eles. Essa mediação consciente da informação também exige consciência por 

parte dos agentes mediadores e uma conduta protagonista, já que essas ações os colocam sob 

o risco de se tornarem alvo de opressão. Os agentes mediadores do OVCS documentam e 

trabalham com uma postura de resistência contra a discriminação, desrespeito à alteridade, 

conduta que, além de perigosa, potencializa e assegura a preservação da memória social para 

a troca e retomada de conhecimentos em qualquer momento.  

Essa conduta dos mediadores da informação do OVCS pode ser considerada 

correspondente ao que Gomes (2019) defende ser o protagonismo social 

[...] representa, em sua essência, uma ação de resistência contra a opressão, 

discriminação, apartheid social, rejeição, desrespeito e negação ao diferente, 

por esta razão, não se pode falar em protagonismo, omitindo-se que este ao 

mesmo que resulta da ação mediadora também a impulsiona e, por 

conseguinte, também reflete na dimensão política desta ação. (GOMES, 

2019, p.11, grifo nosso). 

Observando-se a abordagem de Gomes, percebe-se que a conduta protagonista do 

mediador está relacionada à realização da mediação consciente da informação que 

possibilitará que a ação mediadora alcance a sua dimensão política, que Gomes (2020) 

também entende ser a dimensão que, quando alcançada, torna a mediação um contributo 

efetivo ao desenvolvimento do protagonismo social. 

Nesse sentido, entende-se que essas ações são determinantes e necessárias para que o 

OVCS, juntamente com a Corte e Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e com o 
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Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, consigam fazer o estudo, análise 

e interpretação de dados quantitativo-qualitativos para a elaboração de relatórios e 

outros produtos de informação e, assim, provar a observação contínua sobre a situação dos 

direitos humanos, garantindo a prevenção de violações dos direitos humanos, além de 

oferecer capacitação e apoio a comunidades vulneráveis que precisam ter domínio das 

informações para terem melhores condições de transformar suas realidades. Por outro lado, 

essas ações mediadoras também podem orientar o Estado quanto ao necessário cuidado e 

respeito à dignidade humana. Nesse sentido, pode-se inferir que os agentes mediadores do 

OVCS têm assumido uma conduta em favor do protagonismo social e que, a partir de seu 

campo de ação-trabalho, têm sido capazes de tornar própria a informação de outrem, dando 

vida e “carnalidade” a ela, imprimindo suas marcas aos signos, devolvendo-os ao espaço 

público de onde se originam, conforme defende Perrotti (2017, p. 23) 

Nessa conduta assumida pelos mediadores do OVCS também é possível observar 

relação com aspectos tratados por Gomes (2017, p. 38) em seus estudos sobre a relação entre 

mediação da informação e protagonismo social, quando a autora afirma a importância de a 

mediação apoiar o fortalecimento do espaço crítico e de ação criativa e de resistência da 

sociedade ressaltando que  

 

Somente a luta pelo protagonismo social pode representar um plano de 

resistência à redução do espaço crítico e da ação. Essa resistência implica 

tomada de posição consciente contra o silêncio e a mordaça, mas também 

contra o desrespeito ao outro, sua cultura, seu ponto de vista e sua 

subjetividade. 
 

Verifica-se inúmeras vezes essa resistência à redução do espaço crítico e da ação, a 

qual é expressada pelos agentes sociais mediante protestos que, segundo o CDH-RELE (2016, 

p.4, tradução nossa) são manifestações que “[…] desempenham um papel decisivo na 

proteção e promoção de uma ampla gama de direitos humanos.”18 Compreendendo que o 

direito de protestar tem uma forte vinculação com as atividades na luta de outros direitos que 

precisam conquistar reconhecimento e proteção para o exercício da cidadania. 

Do mesmo modo, essas ações mediadoras podem contribuir com o desenvolvimento 

do protagonismo social quando são gerados espaços abertos e confiáveis para a 

problematização que, conforme Gomes (2019, 2020), representa uma ação necessária para o 

exercício da crítica que favorece o processo de apropriação da informação capaz de gerar 

transformações, por possibilitar reflexão e ressignificação dos conhecimentos e saberes, o que 

 
18 Traduzido do original: desempeñar un papel decisivo en la protección y promoción de una amplia gama de 
derechos humanos 
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terá repercussão sobre as condutas capazes de fortalecer mudanças de posturas por parte de 

uma coletividade. 

Por outro lado, Braman (2004) afirma que as lutas para preservar informações com o 

risco de serem destruídas ou invisíveis pelos regimes de informações (poder) têm como aliada 

a Ciência da Informação, cujos fundamentos e práticas permitem documentar eventos e 

processos históricos necessários à proteção e defesa dos direitos humanos e podem garantir 

mecanismos como a Justiça de Transição. Nesse sentido, considera-se que o fortalecimento do 

protagonismo social integra a missão dos membros do OVCS, que assumem sua função de 

mediadores da informação associada à sua condição de defensores de direitos humanos, se 

preocupando e trabalhando na luta pelo combate à desinformação, assim como assumindo seu 

lugar de fala quando compreendem a importância de lutar contra o silenciamento.  

Desse modo, pode-se confirmar, como demonstra o modelo triádico de Perrotti e 

Pieruccini (2014), que a mediação da informação ultrapassa uma função de ligação para, com 

o apoio de um dispositivo mediador, se transformar numa triangulação ou um processo 

dialético que possibilita o intercâmbio de informações, significados e ressignificações entre o 

mediador e o usuário. 

No tocante à disseminação geral e disseminação seletiva da informação processada 

pelo OVCS, é possível detectar e difundir alertas antecipados sobre acontecimentos ou 

situações que podem colocar em risco os direitos humanos da população. Essa ação 

mediadora também pode apoiar os grupos e pessoas vulneráveis que precisam de 

capacitação e acompanhamento na exigência de seus direitos. Nesse sentido, observa-se 

que ela se caracteriza como uma ação de interferência e não de intervenção que, como 

defende Gomes (2020b, p. 11), representa uma “[...] ação que se realiza com o outro e não 

para ou sobre o outro.”  

 Também pode-se admitir que o trabalho realizado pelo OVCS bem pode ser 

aproveitado pelas autoridades do Estado e/ou Governos como insumo informacional 

transformado em recomendações que facilitem o desenho e implementação de políticas 

públicas efetivas e pensadas a partir dos problemas reais que causam sofrimento aos mais 

desfavorecidos. Como afirma Wiseberg (1997, p. 362), “Embora a informação por si só não 

mude a realidade política, é uma pré-condição para a mudança e para uma tomada de decisão 

informada [...]”, porque, por meio de mecanismos de organização e controle de informações 

bibliográficas, “[…] ativistas de direitos humanos, acadêmicos e documentalistas se 

beneficiarão imensamente com o acesso rápido a documentação abrangente e oportuna sobre 

os direitos humanos da ONU.”  
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Essas ações de mediação da informação vão ao encontro de um dos principais 

objetivos da chamada Biblioteconomia crítica que reconhece em sua práxis a importância de 

formar bibliotecários com amplo conhecimento na área de direitos humanos, tendo em vista 

que a tarefa de satisfazer “necessidades humanas básicas” no contexto da sociedade do 

conhecimento, como as necessidades de deliberar, comunicar e saber (MATHIESEN, 2013, p. 

70-71). Nessa perspectiva, constatou-se a valia dos eventos, cursos, encontros, seminários e 

visitas realizados como ações de mediação explícita que servem para uma aproximação com 

Governos, ONGs e cidadãos que reclamam seus direitos ou que precisam conhecer quais são 

esses direitos e os mecanismos para fazê-los valer.  

Sobre isso, Meneses-Tello (2017, p. 56) defende que os serviços de informação na 

esfera dos direitos humanos podem ser considerados recursos essenciais para ajudar a educar 

e informar os usuários, contribuindo também para a mitigação de danos e sofrimentos das 

vítimas, inclusive permitindo reconhecer a responsabilidade de quem cometeu a violação dos 

direitos fundamentais. Partindo das considerações acima referidas e para melhor ilustrar o 

alinhamento das ações de mediação de informação realizadas pelo OVCS e o 

desenvolvimento de uma cultura pelos direitos humanos, foi elaborado o Quadro Comparativo 

18.



132 

 

 

Quadro 18 – Ações de mediação do OVCS e seu alinhamento com uma cultura pelos 

Direitos Humanos segundo a OEA e a ONU 
  

Ações de mediação do Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 
1.- 

 

Investigação, 

documentação 
e mapeamento 

de situações 

que violam os 
direitos 

humanos e se 

expressam em 
protestos 

sociais. 

 

2.- 

 

Estudo, 

análise e 
interpretação 

de dados 

quantitativo-
qualitativos 

para a 

elaboração de 
relatórios e 

outros 

produtos de 
informação. 

 

3.- 

 

Disseminação 

geral e 
disseminação 

seletiva da 

informação 
processada. 

 

4.- 

 

Defesa 

(Advocacy) 
para a defesa 

dos direitos 

humanos em 
órgãos 

internacionais 

e governos. 
 

5.- 

 

Acompanhamento 

de grupos 
vulneráveis por 

meio da 

documentação de 
casos apresentados 

por grupos ou 

processos de 
demandas de 

direitos. 

 

6.- 

 

Alertar por meio 

de denúncias, 
comunicações ou 

pronunciamentos 

em caso de 
detecção ou 

possibilidade de 

violação de 
direitos humanos. 

7.- 

 

Representação 

do OVCS em 
reuniões, 

congressos, 

assembleias e 
outros eventos 

na área dos 

direitos 
humanos. 

 

Organização dos Estados Americanos 

Corte Interamericana de Direitos Humanos 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

AÇÕES 

Organização das Nações Unidas 

Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos 

AÇÕES 

Observa a situação dos direitos humanos nos 

Estados membros e publica relatórios especiais 

sobre a situação existente 

 

Estimula a conscientização da população em 

relação aos direitos humanos, por meio da 

publicação de relatórios que abordam diversos 

temas sobre as medidas que devem ser adotadas 

para garantir maior acesso à justiça 

 

Divulgar informações e promover o 

conhecimento do trabalho em defesa dos 

direitos humanos, por meio da organização e 

realização de visitas, conferências, seminários e 

encontros com autoridades governamentais, 

acadêmicas, organizações não governamentais 

(ONGs) e outros atores sociais 

 

Recomenda aos Estados membros da OEA a 

adoção de medidas (cautelares e provisórias) 

que contribuam para a proteção dos direitos 

humanos nos países do hemisfério. 

Publicação de relatórios públicos sobre temas de 

especial interesse, cuja origem advém da investigação, 

análise, fiscalização-vigilância-observância dos 

direitos humanos 

 

Orientação aos Estados e a outras instituições 

nacionais para implementar suas obrigações de direitos 

humanos e manter o Estado de Direito 

 

Capacitação/apoio à população para reivindicar e 

exigir seus direitos humanos 

 

Contribuição para a proteção e promoção dos direitos 

humanos por meio de ações imediatas e de longo prazo 

 

Garantia da prevenção de violações de direitos 

humanos, incluindo mecanismos de alerta precoce em 

caso de possíveis cenários de violações de direitos 

humanos 

 

Fonte: Elaboração da autora (2021).  
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Assim, pode-se entender o trabalho das pessoas defensoras dos direitos humanos como 

uma conduta a fim do que se entende como a de um sujeito protagonista social, que assume essa 

postura de enfrentamento aos obstáculos que representem ameaças ao coletivo. No caso das ações 

de mediação da informação realizadas pelo OVCS, constata-se que seus mediadores trabalham 

com o cuidado necessário em relação à informação e aos sujeitos que a buscam e têm o direito de 

acessá-la, conscientes da relação entre o seu trabalho com a informação e a responsabilidade 

social da sua atividade profissional, assumindo-se como pessoas defensoras dos direitos humanos 

de todos. 

Destaca-se nos resultados da pesquisa a consciência dos mediadores quanto à importância 

da informação para o desenvolvimento de uma postura cidadã e por consequência a conduta que 

assumem de profissionais da informação conscientes de seu papel para conhecer, promover e 

defender os direitos humanos, o que possui relação com a reflexão apresentada por Chauí (2016) 

ao sinalizar que a informação precisa ter e servir para mostrar Verdade - Veracidade - Memória 

junto a uma atitude filosófica onde o comportamento esteja ligado ao debate, validade e reflexão 

contínua.  

Esse cenário para os profissionais de Ciência da Informação, também remete a uma 

reflexão de Gomes (2014) quando ela afirma que a mediação de informação é um desafio 

profissional que exige que um sujeito “protagonista social” esteja ciente de seu papel como ator 

social, ético e socialmente responsável, destacando que entre suas responsabilidades também se 

inclui dar materialidade às informações que, conforme aponta Frohmann (2006), permite a 

documentação que assegura as condições para divulgação e preservação de memórias. A partir 

dessa concepção, também se pode defender que esse processo de materialização das informações 

(documentação) oferece as bases probatórias aos processos da justiça de transição que, realmente, 

exigem verdade para se fazer justiça e a reparação às vítimas, elementos importantes na defesa 

dos direitos humanos. 

Seguindo o mesmo raciocínio, pode-se afirmar que na mediação consciente da 

informação, o profissional acaba realizando ações mediadoras vinculadas ao desenvolvimento do 

próprio protagonismo social na sociedade. Nesse sentido, deve-se destacar que esse profissional 

precisa ter, além da plena consciência do seu papel social, competências para realizar a mediação 

orientado pela multirreferencialidade, entendendo que na sua atuação esta representa um 

elemento facilitador na interpretação e compreensão dos contextos onde os sujeitos 
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informacionais-usuários precisam dar resposta às suas interrogações e ter atendidas as suas 

necessidades de informação, para poder desconstruir-reestruturar-ressignificar seus 

pensamentos, bem como agir como agentes ativos, dispostos e preparados a aplicar estratégias e 

dispositivos que facilitem a apropriação de informações. 

Sobre o protagonismo, no decorrer da pesquisa, observou-se que Perrotti (2017) o define 

como uma conduta de resistência em favor dos interesses e direitos do coletivo e de luta 

consciente pela transformação de uma realidade opressora, isto é, uma luta que privilegia o 

público sobre o privado. Concordando com essa abordagem, Gomes (2020a, 2020b) assevera que 

a conduta protagonista, sempre enfrentará antagonismos, portanto, deve corresponder a uma 

posição e conduta sustentadas pela coragem e determinação. Nesse sentido, a autora destaca 

ainda que, em essência, o protagonismo social representa uma conduta de resistência e disposição 

de luta pelo direito do espaço crítico, pelo espaço da ação e pela possibilidade do exercício da 

condição de sujeito político. (GOMES, 2020a, 2020b). 

Enfim, o protagonismo social se relaciona à luta pelo direito de agir em direção ao 

interesse público e à uma capacidade de enfrentar os desafios impostos por sistemas de poder que 

constantemente tentam refinar os mecanismos de controle da liberdade, investindo na redução 

dos espaços críticos que são vitais ao exercício do protagonismo social e vida ativa. Nesse 

sentido, Gomes (2017), tomando Arendt (2007) como referência, explica que a verdadeira 

existência como vida na ação, exige o espaço crítico e criativo, que só é alcançado na interação 

com outros, na interação social. 

Conhecendo os aspectos da cultura pelos direitos humanos e do desenvolvimento do 

protagonismo social observados e verificados nas ações de mediação de informação realizadas 

pelo OVCS, percebeu-se como necessária a identificação e análise das percepções dos agentes 

mediadores em relação à mediação da informação e se essas percepções têm alguma aproximação 

com as concepções teóricas vigentes na Ciência de Informação. Dessa maneira, na próxima 

subseção é apresentada a discussão dos resultados quanto às percepções identificadas nas 

manifestações e depoimentos prestados pelos mediadores do OVCS durante a aplicação do 

questionário e a realização das entrevistas. 
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5.3 PERCEPÇÃO DOS AGENTES MEDIADORES DO OVCS SOBRE MEDIAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO: a aproximação com as concepções vigentes na ciência da informação 

 

Os agentes mediadores do Observatorio Venezolano de Conflictividad Social possuem 

formação em diversos campos do conhecimento. Essa pluralidade de experiências favorece o 

compartilhamento de conhecimentos e o alcance de perspectivas e ações multidisciplinares. 

Assim, os agentes podem compreender as necessidades e demandas apresentadas pelos diversos 

sujeitos, de modo a realizar a mediação das informações contemplando a partir dos cenários 

individuais, coletivos e globais como forma de integrar a diversidade. 

Neste estudo, foram diversas as percepções apontadas pelos agentes mediadores do OVCS 

sobre mediação da informação e a aproximação com as concepções vigentes na Ciência da 

Informação. Inicialmente, foi observado que 93,75% (15) dos agentes mediadores consideram a 

mediação da informação como objeto de estudo da Ciência de Informação. De modo semelhante, 

87,5% (14) dos agentes mediadores expressaram sua compreensão sobre a mediação da 

informação ser bastante próxima das concepções teóricas vigentes na Ciência de Informação. Já 

uma menor parte, formada por 6,25% (1), informou não ter conhecimento para expressar um 

conceito, frente a outro grupo composto por 6,25% (1), que, equivocadamente, vinculou a 

mediação da informação com o Direito ou os estudos jurídicos, apontando uma perspectiva de 

mediação de conflito, sem perceber que se tratava do eixo da informação.  

Nesse sentido, a pesquisa apontou que parte significativa dos agentes mediadores conhece 

o termo da mediação da informação como categoria vinculada à Ciência da Informação. Os 

respondentes associaram o termo e as competências dos profissionais da informação, incluindo, 

entre eles, os jornalistas, considerando que essa profissão é exercida pela maioria dos integrantes 

da Unidade de Comunicação e Difusão. 

Como observado, apesar das percepções tenderem a estabelecer um vínculo entre o 

conceito da mediação da informação com o campo da Ciência da Informação, 75% (12) dos 

participantes manifestaram interesse em pesquisar mais sobre os temas abordados na pesquisa, 

além de ressaltarem o desejo de receber mais informações sobre o tema, indicando o 

desenvolvimento de cursos, debates e reuniões com referências teóricas e os agentes mediadores 

do OVCS. Essa busca para ter acesso às informações sobre a temática está alinhada ao que 

observaram Santos Neto e Almeida Júnior (2014) sobre o termo mediação ser usado com 

frequência, mesmo sem que as pessoas compreendam sua abrangência e significados.  
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Também foi observado que 25% (4) dos agentes mediadores da amostra não conhecem, 

ou não tiveram a possibilidade de analisar antes desta pesquisa, a literatura da Ciência da 

Informação sobre mediação da informação. Conclui-se, portanto, que a lista de dez autores 

conhecidos e consultados foi subministrada tanto pelos bibliotecários e arquivistas que integram a 

Unidade de Monitoramento, Documentação e Investigação, quanto pelos jornalistas da Unidade 

de Comunicação e Difusão.  

Como visto, as nacionalidades dos autores citados pelos agentes mediadores do OVCS 

podem projetar as tendências em relação ao acesso ou à preferência da origem da literatura e 

assim inferir os paradigmas ou enfoques epistemológicos que eles conhecem. Em primeiro lugar 

foram destacados os autores CASTELLS, Manuel, GARCÍA, Marco, F. J., MARTÍN 

BARBERO, Jesús e SERRANO, Manuel Martín da Espanha, seguidos dos autores PÁEZ 

URDANETA, Irazet e PIRELA MORILLO, Johann da Venezuela, assim como o autor brasileiro 

Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, ressaltando que o autor brasileiro citado é o que apresenta 

o conceito de mediação da informação adotado neste estudo. 

Também foi interessante observar como os agentes mediadores estabeleceram 

vinculações entre a mediação da informação, como eixo central desta pesquisa, e os temas 

abordados por várias ONGs venezuelanas, especialmente com a discussão da documentação e 

acesso à informação como elementos fundamentais no desenvolvimento e no alcance do direito à 

memória social e coletiva na perspectiva da Justiça de Transição, Memória e Direito à 

informação.  

A Ciência da Informação pode, conforme defende Frota (2017), contribuir 

significativamente para a realização de ações norteadoras dos movimentos de proteção aos 

direitos humanos, a exemplo das ações voltadas à recuperação e preservação da memória, da 

verdade e da justiça social, o que implica em contribuir para o desenvolvimento de protagonistas 

sociais comprometidos com a luta pela dignidade humana. 

Considerando que cada vez mais cidadãos manifestam seu interesse e necessidade de 

conhecer seus direitos e exercê-los sem restrições ou discriminação. Quando, nesse processo de 

conhecer e compartilhar informações sobre direitos humanos, articula-se o agir dos mediadores 

da informação vinculados ao OVCS. Dessa maneira, pode ser relevante conhecer a autopercepção 

dos membros quanto à sua conduta e atitude como mediador da informação. Sobre esse dado, 

observou-se uma forte tendência, indicada por 81,25% (13) dos respondentes em seus 
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depoimentos, que assumem seu papel como mediadores da informação nas atividades realizadas 

em defesa dos direitos humanos, e, conforme indicaram nos depoimentos, referem-se às ações de 

mediação implícitas e explícitas observadas, mapeadas e relatadas no primeiro objetivo da 

pesquisa.  

Assim, o profissional da informação que participa desse processo em prol do exercício 

ativo da cidadania, percebe a mediação da informação como uma ação de interferência e 

participação ativa, atuando além de um elo que vincula o cidadão com a informação, tendo 

conformidade com o que defende Almeida Júnior (2015). 

Também em ocasião do processo de conscientização e a postura de se assumir como 

mediador da informação, houve manifestações em que esses agentes mediadores do OVCS 

passaram a explanar posicionamentos e reflexões quanto à importância de que seu trabalho diário 

permita visibilizar o sofrimento do povo venezuelano, além de permitir acesso às informações 

sobre quais são seus direitos, quando estão sendo vulnerabilizados. Esses agentes mediadores, por 

meio do acesso às informações, apoiam os sujeitos venezuelanos que estão em estado de 

vulnerabilidade a transformar sua realidade e trabalhar na defesa dos direitos humanos, mesmo 

que tais agentes, por serem defensores, sejam constantemente ameaçados e atacados pelos corpos 

de seguranças e altas autoridades do Estado. 

Por meio desses depoimentos dos agentes mediadores, foi possível identificar uma 

conduta protagonista, já que demonstraram o desejo de interferir e de contribuir na tomada de 

consciência dos cidadãos e na defesa dos direitos à protestos pacíficos dos manifestantes que 

reclamam por uma vida digna. Como refletido por Perrotti (2017), o protagonista é aquele que 

age e se posiciona em prol dos interesses da coletividade, entendendo que os interesses do 

público prevalecem sobre os interesses privados. 

O protagonismo social abordado nesta pesquisa se caracteriza como ato de resistência e de 

coragem em favor das causas coletivas. Sobre o fato de que as pessoas defensoras de direitos 

humanos trabalham na luta por um mundo mais justo para todos e que os agentes mediadores do 

OVCS têm enfrentado fortes críticas, ameaças e qualificativos que criminalizam suas ações em 

prol do coletivo.  

Nesse sentido, averiguou-se o nível de entendimento do conceito de protagonismo social 

entre os agentes mediadores do OVCS. Ao analisar os depoimentos, foi verificado que 50% (8) 

dos agentes mediadores não possuem um entendimento do conceito de protagonismo social, em 
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contraste com 37,5% (6) dos respondentes que têm um entendimento intermediário e outros 

12,5% (2) que entendem o conceito, a postura e a ação de um protagonista social.  

Por outro lado, quando foi consultada a percepção dos agentes mediadores do OVCS 

quanto ao contributo da mediação da informação ao desenvolvimento do protagonismo social, a 

resposta distanciou-se dos baixos níveis de entendimento do conceito, visto que a totalidade dos 

respondentes afirmaram que a mediação pode contribuir no fortalecimento e no desenvolvimento 

do protagonismo social. Ao analisar a percepção dos agentes mediadores do OVCS quanto ao 

conceito do protagonismo social, foi verificado que não existe o domínio de um referencial 

teórico forte que solidifique o conhecimento a respeito do tema. Ainda, uma parte da equipe do 

OVCS percebe o conceito do protagonismo desde a esfera do individual, como revelou o 

depoimento do Respondente 7, quando o mesmo faz a seguinte afirmação:  

Nosso objetivo não é o protagonismo individual. O trabalho com certeza exige o 

seu protagonismo, aliás, tem muita gente que espera pelo nosso trabalho, mas 

meu trabalho como indivíduo não é ser o protagonista, agora meu produto final 

é o protagonista, que são nossos relatórios.  

 Como pode se observar, o Respondente 7 assume o protagonismo alcançado por meio de 

seu agir e os resultados desse, indicando que seu produto final é o protagonista, o que se pode 

explicar quando nos relatórios são apresentados em cifras, depoimentos, análises e gráficos, os 

motivos, as respostas e situações que intervêm nos protestos documentados pelo OVCS. Por 

outra parte, também foi recorrente a resposta de que o protagonista é o Coordenador Geral, pelo 

fato de ser o mais visível da organização, na exposição à mídia.  

Em contrapartida, foram coletadas algumas manifestações que parecem ter maior 

entendimento do conceito do protagonismo social, destacando-se o depoimento da Respondente 

15. 

Quanto ao conceito de protagonismo social, penso em nós (OVCS) que 

trabalhamos na defesa dos direitos humanos, e já sabemos identificar quais são 

as violações de direitos humanos, trabalhamos na documentação, divulgação e 

denúncia. Nós também, de certa forma, estamos tendo uma atitude protagonista 

porque estamos agindo para buscar uma mudança de estrutura, para mudar 

isso, para criar consciência. Já criamos uma consciência associada aos direitos 

humanos e queremos que outros cidadãos também possam criá-la.  

 



139 

 

 

Já na realização da entrevista e depois de exibir o Quadro Síntese dos principais conceitos 

da pesquisa, destacou-se as expressões de reflexão, ao pensar como um protagonista que trabalha 

pela causa dos outros venezuelanos, que tomam as ruas em protestos, mesmo que nesse trabalho 

pelos outros sua vida e integridade, possa correr risco. Resultou em várias solicitações 

relacionadas ao desenvolvimento de formação, fóruns e interações para esclarecer o conceito de 

protagonismo social e posicioná-lo como parte da sua condição e postura como pessoas 

defensoras dos direitos humanos que realizam ações de mediação da informação para proteger e 

defender os direitos humanos de todos, assim como fortalecer o desenvolvimento do 

protagonismo social, desde o âmbito interno do OVCS, quanto na cidadania que, por meio de 

seus produtos de informação, conhece e exerce seus direitos humanos.  

 No que toca a última questão, se considerou importante saber se depois de participarem 

desta pesquisa, tendo contato com o referencial teórico e os temas abordados durante as 

entrevistas, tinha acontecido alguma mudança nos membros do OVCS quanto à percepção que 

tinham inicialmente sobre a mediação da informação. Pode-se observar uma das manifestações 

do Respondente 7: 

Não, a percepção que eu tenho da mediação da informação é a mesma que 

aprendi em 2015, basicamente é a mesma, não vejo nenhuma mudança dessa 

oportunidade até 2021. A mediação está relacionada com qualquer atividade 

desenvolvida pelo profissional da informação, direta ou indiretamente com os 

usuários. 

 Observou-se que 50% (8) dos participantes da pesquisa manifestaram não ter 

experimentado alguma mudança com respeito à sua percepção sobre o conceito da mediação da 

informação que realiza o OVCS. Para eles, desde que trabalhem no OVCS, têm a plena 

consciência social da importância e repercussão de seu trabalho no âmbito coletivo e, em 

consequência, realizam suas responsabilidades com ética e cuidado pelo outro.  

Porém, 50% (8) dos respondentes, agentes mediadores do OVCS, expressaram ter novas 

percepções sobre a mediação da informação e como vem sendo realizada no OVCS, depois de ter 

participado da pesquisa e saber que suas ações têm um fundamento teórico, cujo valor social tem 

a potência de transcender tempo e espaço.  

Isso me ajudou a entender o que fazemos a partir da teoria. Não fazia ideia que 

isso se chamava mediação de informação, e que eu fazia naturalmente como 

parte do trabalho todos os dias procurando informações, verificando, 

sistematizando e analisando para escrever os relatórios. Ou seja, agora já 
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sabendo que tem um nome científico, também te diz que tem uma metodologia e 

tem uma estrutura rigorosa. (Respondente 10) 

Assim, os agentes mediadores tiveram a oportunidade de tomar uma nova consciência, ou 

ampliar a consciência quanto à sua condição de sujeitos protagonistas, passando a compreender 

melhor a existência da dimensão política defendida por Gomes (2016, 2017, 2019a, 2019b, 

2020a, 2020b), que é alcançada pela mediação da informação quando os participantes da ação 

mediadora têm a possibilidade de se transformar ou se fortalecer como protagonistas sociais.  

Ampliando essa perspectiva, Gomes (2016, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b) defende 

que os mediadores da informação precisam ter plena compreensão sobre a existência das cinco 

dimensões da mediação de informação e necessidade do exercício da práxis para realizar uma 

mediação consciente, o que também demanda a formação do mediador da informação como um 

intelectual orgânico, conforme postulado por Gramsci (1997, 2013), que, com uma ótica 

liberadora e pouco elitista, concebe como intelectual orgânico a quem procura seu 

autoconhecimento e o conhecimento da sociedade que além de suas contradições, mas com o 

compromisso de seu trabalho e postura política, frente aos desafios que possam gerar suas 

intencionalidades. 

Por meio dos resultados, observa-se a necessidade de desenvolver cursos, qualificações, 

entre outros espaços de debate, para discutir na esfera dos movimentos pela defesa dos direitos 

humanos a relevância e contribuições que problematizar, conscientizar e experimentar o exercício 

da práxis da mediação da informação, como objeto de estudo da Ciência da informação. Essa 

ação formativa pode fortalecer a luta pela determinação dos povos, o acesso à informação para o 

desenvolvimento educativo, social e político dos cidadãos que clamam o respeito a seu direito a 

uma vida com dignidade.  

Considera-se, então, que foram alcançados os três objetivos específicos traçados, visto 

que foi possível mapear, descrever e analisar as ações de mediação da informação realizadas pelo 

OVCS, assim como verificar o nível de alinhamento dessas ações de mediação da informação do 

OVCS com o desenvolvimento de uma cultura em defesa dos direitos humanos e de 

desenvolvimento do protagonismo social. Como também foi possível identificar qual é a 

percepção dos agentes mediadores do OVCS sobre a mediação da informação e a sua 

aproximação com as concepções teóricas vigentes na Ciência da Informação.  
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A partir dos resultados, foi possível verificar e analisar como a mediação da informação 

vem sendo realizada pelo OVCS em defesa dos direitos humanos e pelo desenvolvimento do 

protagonismo social. Ao atingir o objetivo geral da pesquisa, considera-se que este estudo oferece 

uma contribuição para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de suas ações de mediação da 

informação na luta pelos direitos dos venezuelanos.  

Essa contribuição é um reconhecimento da relevância do OVCS, que vem, 

sistematicamente, esforçando-se para documentar, analisar e visibilizar os protestos ocorridos nas 

ruas venezuelanas, com o objetivo principal de apoiar as ações transformadoras que garantam o 

respeito aos direitos de todos com igualdade e sem discriminação pela raça, cor, pensamento 

político ou condição social. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos resultados desta pesquisa sinaliza vinculações entre a mediação da 

informação, a defesa dos direitos humanos e o desenvolvimento do protagonismo social, que se 

fortalecem nas atividades de mediação da informação realizadas pelo Observatório Venezolano 

de Conflictividad Social (OVCS). Através dessa investigação também foi possível constatar nas 

atividades mediadoras, o processo dialógico, a interação e o desenvolvimento do espaço propício 

para o debate, assim como a problematização e a reflexão entre os membros que integram o 

OVCS. Assim, constatou-se que tais atividades mediadoras favorecem o acesso e a apropriação 

da informação e, por meio da produção de documentos, materializam a memória dos movimentos 

sociais na Venezuela, do seu protagonismo e das suas demandas, oferecendo condições para uma 

tomada de consciência quanto à luta pelos direitos humanos. 

Os resultados também apontaram que os agentes mediadores do OVCS, como pessoas 

defensoras dos direitos humanos, no processo da mediação da informação vêm trabalhando com a 

práxis restrita à perspectiva de uma prática da cooperação, interação, construção coletiva de 

conhecimento, compartilhamento de experiências e geração de vínculos de pertença e de 

confiança entre eles, seus pares e os demais membros da sociedade.  

No processo de mapear, descrever e categorizar as ações de mediação da informação 

realizadas pelo OVCS, foram identificadas, na Unidade de Mapeamento, Documentação e 

Investigação, 06 ações principais e 21 ações secundárias. Entre as ações principais, três são 

categorizadas como de mediação explícita da informação e destacam: o desenvolvimento e 

facilitação de cursos, palestras e workshops para membros do OVCS, além da comunicação direta 

aos usuários internos do OVCS - Agentes mediadores da UCD- e, por último, a representação do 

OVCS em reuniões, congressos, assembleias e outros eventos na área dos direitos. Como 

também, na categoria da mediação explícita, foi possível identificar outras três ações principais, 

nomeadas de atenção indireta aos usuários externos do OVCS, assim como a elaboração de 

relatórios e outros produtos de informação, bem como o mapeamento dos protestos. 

Convém enfatizar, no que tange à ação principal, mapeamento dos protestos, que essa é 

considerada por todos os membros da organização como “o coração” do OVCS e que, para 

efetivar essa ação principal, é necessário desenvolver outras dez ações secundárias, categorizadas 

de mediação implícita por serem de cunho técnico e não exigir a presença dos usuários.  
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Destaca-se ainda que na Unidade de Comunicação e Difusão foram mapeadas 06 ações 

principais, e 15 ações secundárias, sendo categorizadas como ações de mediação explícita: 

difusão em redes; disseminação seletiva de informação; desenho e execução de estratégias de 

comunicação; atenção e assessoria especializada de usuários; e representação do OVCS em 

reuniões, congressos, assembleias e outros eventos na área dos direitos humanos. Porém, apenas a 

ação identificada como elaboração de relatórios foi categorizada de mediação implícita. 

Esses resultados explicam que o contato e a atenção direita aos usuários é só feita pelos 

membros desta Unidade de Comunicação e Difusão, que em definitiva assumem uma postura de 

compreensão do lugar de fala e executam as ações entendendo a intencionalidade e a repercussão 

social do trabalho que desempenham. 

Pode-se afirmar, ainda, que esse conjunto de ações mapeadas tem o objetivo de 

proporcionar o exercício do diálogo, a troca de conhecimentos e aprendizados que possam 

facilitar a reflexão e a análise do contexto, partindo da mediação da informação como um 

processo que visa a interação social, a ação e a transformação dos sujeitos sociais na sociedade. A 

análise dos resultados obtidos na pesquisa também sinaliza que as ações do OVCS estão 

contribuindo com a formação cidadã e potencializando a construção do conhecimento no campo 

da defesa e proteção dos direitos humanos. Enfim, também se pode afirmar que o OVCS no foco 

de ações que fazem convergir teoria e prática, impulsiona tanto aos profissionais da Ciência de 

Informação quanto a outros profissionais a assumirem sua condição de mediadores, a interagir 

com a sociedade em favor da defesa e proteção dos direitos humanos. 

A investigação também conduziu para a identificação do alinhamento das ações de 

mediação do OVCS com o desenvolvimento de uma cultura pelos direitos humanos e que 

potencialmente pode colaborar com o desenvolvimento do protagonismo social. Assim, tomou-se 

como referência os postulados da Organização das Nações Unidas (2012) para entender o 

conceito da educação em direitos humanos, para identificar indicadores que auxiliassem a análise 

quanto ao alcance de uma cultura pelos direitos humanos, tendo como referências as ações da 

Corte e Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, assim como as funções do Escritório do 

Alto Comissionado para os Direitos Humanos.  

A partir dos resultados analisados, foi possível identificar 07 ações de mediação da 

informação que seguem a continuação: investigação, documentação e mapeamento de situações 
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que violam os direitos humanos e se expressam em protestos sociais; seguido do estudo, análise e 

interpretação de dados quantitativo-qualitativos; que facilitam a elaboração de relatórios e outros 

produtos de informação.  

Quanto à disseminação geral e seletiva da informação processada; que auxiliam as ações 

de defesa (Advocacy) para a defesa dos direitos humanos em órgãos internacionais e governos; e 

fortalece a ação de acompanhamento de grupos vulneráveis, por meio da documentação de casos 

apresentados por grupos ou processos de demandas de direitos; que apoia a ação de alerta, por 

meio de denúncias, comunicações ou pronunciamentos em caso da possibilidade ou comprovação 

de violação de direitos humanos.  

Pode-se afirmar ainda, que esses resultados obtidos por meio da interação com os agentes 

mediadores, apoiam na constatação que essas ações de mediação da informação, parte do trabalho 

deles no OVCS, se alinham com o desenvolvimento de uma cultura pelos direitos humanos 

proposta e exercida pelos órgãos com competência na matéria. Assim, acredita-se que o estudo 

permitiu detalhar e aprofundar, o nível de alinhamento das ações da mediação da informação com 

o desenvolvimento de uma cultura em defesa dos direitos humanos e do protagonismo social. 

Pode-se acrescentar que, os resultados da dissertação demonstram o caráter social da 

informação e o papel protagonista dos agentes mediadores da informação que, no OVCS, 

enfrentam cenários conturbados pela realidade política e social. Esses agentes mediadores 

precisam ultrapassar os espaços tradicionais da atuação profissional, com práticas informacionais 

em que todos os membros da sociedade passam a perceber e se reconhecer como protagonistas 

sociais, capazes de transformar realidades, desde o acesso à informação e à manifestação de sua 

própria história como povo, além de alcançar transformações a partir da reconstrução e 

compartilhamento dos conhecimentos e saberes sociais. 

Ainda com base nas percepções dos agentes mediadores do OVCS sobre mediação da 

informação, foi possível constatar que a aproximação desses sujeitos com as concepções teóricas 

vigentes na Ciência da Informação, especificamente ao reconhecerem o termo da mediação da 

informação, como objeto da Ciência da Informação, associando-a às competências dos 

profissionais da informação. Mas ainda na condição de termo e não de um processo dialético e de 

um fundamento.  

Os resultados obtidos após as entrevistas apontam que uma quantidade significativa dos 

agentes mediadores do OVCS manifestou interesse em ter maior acesso às informações sobre a 
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mediação da informação, suas dimensões e o alcance do protagonismo social. Esses agentes 

mediadores sugeriram a realização de oficinas, cursos e debates para favorecer a apropriação dos 

conteúdos teóricos e refletir junto com suas ações mediadoras, de modo a esclarecer sua própria 

condição de protagonista social, como também promover entre os usuários o reconhecimento e a 

possibilidade de um agir consciente, alcançando o protagonismo social.  

Ressalta-se que nos depoimentos dos agentes mediadores do OVCS foram identificadas 

percepções positivas sobre mudanças quanto à percepção do que eles acreditavam ser a mediação 

da informação. Os respondentes também evidenciaram como a participação nesta pesquisa foi um 

estímulo à reflexão sobre suas ações mediadoras, sua condição de pessoa defensora dos direitos 

humanos, que, na perspectiva do protagonismo social, assume a luta pelos interesses coletivos. 

Por outro lado, ainda que outra parcela tenha indicado não ter mudanças quanto à sua concepção 

da mediação da informação depois desta pesquisa, acredita-se necessário adotar o exercício da 

práxis, para que o OVCS possa avançar ainda mais na efetividade de suas ações mediadoras e 

realizar com maior intensidade a mediação consciente da informação, como uma condição 

fundamental para o desenvolvimento do protagonismo social. 

Entretanto, um fator que chama a atenção é a necessidade de potencializar a discussão 

sobre as possibilidades que o conhecimento referente à mediação da informação tem a subsidiar 

na apropriação da informação, no exercício da cidadania e no desenvolvimento do protagonismo 

social. Torna-se evidente a necessidade de, durante a formação acadêmica do profissional da 

informação, se aprofundar nos princípios dos direitos humanos universais, visto que estão 

vinculados ao exercício ético da profissão.  

Os resultados alcançados justificam a realização de pesquisas nas quais se investiguem as 

relações entre a mediação da informação e a construção de dispositivos e serviços de informação 

para o fortalecimento de uma cultura dos direitos humanos que demanda o acesso à informações 

confiáveis e o exercício do protagonismo social. 

Pode-se afirmar que os objetivos - geral e específicos - deste estudo foram alcançados e 

que a pesquisa realizada possibilitou concluir que o OVCS vem realizando práticas associadas 

aos fundamentos da Ciência de Informação, em que os profissionais buscam uma mediação 

consciente da informação, partindo das suas ações de mediação implícita, por meio das quais 

coleta dados, sistematiza, analisa e documenta as informações obtidas na observação dos 

protestos, para, por meio da divulgação, favorecer o debate, a reflexão e a ressignificação do 
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conhecimento e do reconhecimento sobre o conflito social na Venezuela, na procura de uma vida 

digna para todos.  
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Ação Mediadora 

Principal 

 

  

 

 

 

Objeto da Ação 

Mediadora Principal 

 

 

Categoria 

da Ação 

Mediadora 

Principal  

 

 

Ações Mediadoras 

Secundárias 

(passo a passo  

da ação principal) 

 

 

Categoria  

da 

Ação 

Mediadora 

Secundária 

 

 

Indicadores do 

alcance das  

Dimensões da  

Mediação da 

Informação  

 

 

Impressões iniciais 

da 

pesquisadora  

 

ME 

 

MI 

  

ME 

 

MI 

 

 

 

 

 

 

  

     

     

 

 

 

 

 

 

        

  

 

   

Legenda: ME – Mediação explícita  MI – Mediação Implícita 

Fonte: Elaboração da autora (2021) 
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APÊNDICE B 

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DAS AÇOES REALIZADAS PELO OVCS 

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO 

 

 

 

 

Ação Mediadora 

Principal 

 

  

 

 

 

Objeto da Ação 

Mediadora 

Principal 

 

 

Categoria 

da Ação 

Mediadora 

Principal  

 

 

Ações 

Mediadoras 

Secundárias 

(passo a 

passo  

da ação 

principal) 

 

 

Categoria  

da 

Ação Mediadora 

Secundária 

 

 

Indicadores do 

alcance das  

Dimensões da  

Mediação da 

Informação  

 

 

Impressões iniciais 

da 

pesquisadora  

 

ME 

 

MI 

  

ME 

 

MI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

   

Legenda: ME – Mediação explícita  MI – Mediação Implícita 

Fonte: Elaboração da autora (2021) 
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LISTADE INDICADORES DO ALCANCE DAS DIMENSÕES  

DA MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO  

 

INDICADORES 

Dimensão dialógica (DD) 

- Reconhecimento e respeito à alteridade (respeito às diferenças, assegurando o espaço de voz a todos os 

interlocutores) 

- Construção de espaço de reflexão e debate entre os diferentes seguimentos sociais, oportunizando as 

revelações mútuas de realidades distintas. 

- Estímulo ao exercício da crítica (assegurando a permanência da dialogia no processo, permitindo 

interpelação, expressão, manifestação e interação) 

- Divulgação nos dispositivos de comunicação para o compartilhamento social dos fatos relatados e 

documentados. 

- Constante atualização do conteúdo nos dispositivos 

- Organização dos conteúdos nos dispositivos de modo a ser facilmente identificado e repercutido pelo leitor 

- Indicar as ações que estimulam o exercício da crítica 

 

Dimensão estética (DE) 

 

- Ação de interferência consciente para a construção de uma ambiência de acolhimento e conforto para o 

encontro dos sujeitos sociais com a informação. 

- Adoção de atitudes e comportamentos conscientes voltados à construção do sentimento de pertencimento 

pelos que buscam a informação no OVCS. 

- Promover a geração de conhecimento a partir da troca de saberes e experiências entre os sujeitos sociais que 

buscam informação no OVCS 

- Estímulo à criatividade e alteridade. 

- Espaço para expressão das ideias e emoções vividas pela mediação sem censura ou rejeição. 

- Adoção da articulação de diversas linguagens e dispositivos informacionais para ofertar um repertório 

informacional que represente a diversidade e estimule a dialogia no coletivo social 

- Estímulo a ações coletivas e interacionistas  

-Manifestações que expressem o prazer obtido nas interações promovidas pelo OVCS e pela troca de 

conhecimentos e saberes (que acaba assegurando a permanência do processo dialógico). 

-Manifestação de prazer pelo conhecimento que pôde construir a partir das ações mediadoras do OVCS  
 

Dimensão formativa (DF) 

 

Manifestações que demonstrem que ocorreu uma desestabilização dos seus conhecimentos prévios (daqueles 

que tinham antes da informação acessada por meio do OVCS e que gerou conflito cognitivo – conflito 

informacional) 

 

Exercício da problematização nos debates em torno das informações acessadas 

 

Demonstração de prazer no processo de reflexão gerado na troca e debate das informações  

 

Manifestação de criatividade (exposição de interpretações e ressignificações indicativas de alguma expansão 

do conhecimento).  
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LISTADE INDICADORES DO ALCANCE DAS DIMENSÕES  

DA MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO  

(Continuação) 

 

 
INDICADORES 

Dimensão Ética (DET) 

- Tem atenção na validação, veracidade e tratamento das informações mediadas, com plena consciência dos 

possíveis impactos no público.  

 

- Conduta do mediador em manter abertura e disponibilidade para com os diferentes usuários 

- Conduta e ações para conhecer o outro, a diversidade de interesses e as necessidades informacionais dos 

diversos contextos da comunidade  

- Manifestações de respeito ao outro, ao diferente, por parte dos sujeitos que acessam as informações 

(manifestação de respeito à alteridade) 

- Manifestações e condutas de respeito à coletividade por parte dos agentes mediadores  

- Manifestações e condutas de respeito à coletividade por parte dos usuários 

- Conduta e manifestações que demonstrem a valorização dos interesses do coletivo, dos valores e 

princípios inclusivos e de justiça social por parte dos agentes mediadores 

- Conduta e manifestações que demonstrem a valorização dos interesses do coletivo, dos valores e 

princípios inclusivos e de justiça social por parte dos usuários 

- Condutas e manifestações que demonstrem o estado de atenção, zelo, dedicação e diligência em 

relação ao outro por parte dos agentes mediadores 

- Condutas e manifestações que demonstrem o estado de atenção, zelo, dedicação e diligência em relação 

ao outro por parte dos usuários 

Dimensão política (DP) 

- Conseguem tomar consciência de sua própria condição como sujeitos políticos. (usuários e mediadores) 

 

- Se afastam do discurso de neutralidade para se assumir numa postura pela luta de uma causa. (usuários e 

mediadores) 

 

- Assumem compromisso com o processo humanizador do mundo. (usuários e mediadores) 

 

- Assumem posição de protagonistas sociais. (usuários e mediadores) 

 

 

 

 

Elaborado pela autora (2021) baseada em Gomes (2020b) e Jesus (2021). 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AOS AGENTES MEDIADORES DO OVCS 

 

Prezado (a),  

 

O presente questionário, integra a pesquisa em andamento no Curso de Mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, em 

realização pela mestranda Orledys María de Jesús López Caldera sob a orientação da Profa. 

Dra. Henriette Ferreira Gomes. A pesquisa objetiva verificar e analisar como a mediação da 

informação vem sendo realizada pelo OVCS em defesa dos direitos humanos e do 

desenvolvimento do protagonismo social. 

Após a realização da primeira etapa da pesquisa, identificou-se sua participação como 

membro do Observatório Venezuelano de Conflito Social (OVCS). Para a conclusão da 

pesquisa, este questionário está sendo encaminhado aos integrantes identificados na Unidade 

de mapeamento, documentação e investigação e na Unidade de comunicação e difusão, com o 

objetivo de formular uma compreensão mais aprofundada acerca de suas atividades e 

avaliações em torno delas. Assinalamos que sua participação será fundamental para o bom 

andamento deste estudo. Contamos com a sua gentileza, respondendo a este questionário. Sua 

resposta pode ser encaminhada através do seguinte endereço eletrônico: 

<orledys.lopez@gmail.com>.  

Registramos que será assegurado o sigilo quanto à sua identificação pessoal. Caso 

alguma informação prestada seja citada no texto da dissertação e em outros trabalhos 

científicos, será utilizado um nome fictício ou uma codificação para garantir esse sigilo. 

Para que tenhamos êxito no estudo, torna-se importante que responda a todas as questões 

apresentadas e, para atendermos os parâmetros éticos da pesquisa, solicitamos o 

preenchimento e assinatura do termo de consentimento para o uso de suas respostas na 

dissertação em questão. Este termo de consentimento pode ser destacado para preenchimento, 

assinatura e digitalização, de modo a ser encaminhado junto com o questionário respondido 

pelo e-mail informado acima. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Eu, ____________________________________________, autorizo a mestranda Orledys María de Jesús 

López Caldera a utilizar as informações que prestei ao responder ao questionário destinado à pesquisa para a 

elaboração da sua dissertação no Curso de Mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal da 

Bahia, guardando sigilo quanto à minha identificação pessoal. 

 

________, ____ de ___________ de 2021 
 

mailto:orledys.lopez@gmail.com
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Desde já somos gratas por sua participação!  

 

 
Parte 1 – Identificação pessoal do respondente 

 

Dados de identificação pessoal do respondente 

Nome:  

Unidade em que atua no OVCS:  

Formação profissional: 

Tempo de vínculo na unidade 

 

 

 

Parte 2 – Ações/atividades desenvolvidas no OVCS 

 

1 – Por favor, informe abaixo todas as atividades/ações que você desenvolve no OVCS: 

 

 

2 – Você tem conhecimento das atividades/ações que são desenvolvidas por outros profissionais, setores ou 

unidades do OVCS? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

Caso tenha respondido “sim”, por favor, informe abaixo: 

 

 

Parte 3 - Alinhamento das ações de mediação da informação do OVCS com cultura em defesa dos direitos 

humanos  

 

3 – Você considera que as ações/atividades que são desenvolvidas pelo OVCS estão alinhadas com o 

desenvolvimento de uma cultura de defesa dos direitos humanos? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

Por favor, justifique: 

 

4 – Caso tenha respondido “Sim” na questão 3, por favor, registre as ações/atividades que você realiza que 

considere alinhadas com o desenvolvimento de uma cultura de defesa dos direitos humanos e justifique sua 

resposta: 

 

Ações/atividades alinhadas Justificativa 

  

  

  

  

  

 

 

Parte 4 – Percepções, noções e domínios sobre a temática da mediação da informação 

 

5 – O que você entende por mediação da informação? 

 

6 – Você se considera um mediador da informação? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Por favor, justifique sua resposta: 

 

7 – Caso tenha respondido “sim” na questão anterior, informe em quais das ações/atividades que realiza você 

identifica maior intensidade de mediação e porquê: 
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8 – Você considera que a mediação da informação é objeto de estudo da Ciência da Informação? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

Por favor, justifique: 

9 – Caso você tenha respondido “sim” na questão anterior, poderia informar se já teve a oportunidade de 

conhecer e analisar textos da literatura da Ciência da Informação acerca da mediação da informação? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Por favor, cite seus autores e, se possível, os títulos das publicações deles que teve a oportunidade de 

conhecer:  

 

10 – Caso tenha respondido “Não” na questão 9, você se lembra de ter participado de alguma aula, palestra, 

conferência ou evento no qual tenha se abordado a mediação da informação na perspectiva da Ciência da 

Informação. 

 

Por favor, cite eventos, palestrantes e temáticas abordadas 

 

Somos gratas por sua participação! 
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APÊNDICE D 

QUADRO SÍNTESE DOS PRINCIPAIS CONCEITOS ABORDADOS NA PESQUISA 

UMA ABORDAGEM DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

MEDIAÇÃO DE INFORMAÇÃO  

       

     Ao longo da pesquisa, considerou-se a mediação de informações, com base no seguinte conceito: 

[…] é toda ação de interferência -realizada em um processo, por um profissional da informação 

e na ambiência de equipamentos informacionais-, direta ou indireta; consciente ou 

inconsciente; individual ou coletiva; visando a apropriação de informação que satisfaça, 

parcialmente e de maneira momentânea, uma necessidade informacional, gerando conflitos e 

novas necessidades informacionais (ALMEIDA JÚNIOR, 2015a, p 25). 

 

     Outrossim, é oportuno ressaltar que para o autor a mediação como uma ação de interferência que não se pode confundir com 

manipulação. Portanto, ao abordar o limite da mediação entre interferência e manipulação, Santos Neto (2019a, p. 311) refere-se à uma 

percepção de ação colaborativa que precisa ter princípios éticos visto que o processo mediador envolve aspectos sociais e culturais que 

interferem no imaginário dos sujeitos. Sujeitos que ao receber as informações mediadas conseguem gerar novos conflitos nas suas ideias e 

percepção do mundo, através das quais têm maiores possibilidades de refletir, e, uma vez apropriados das informações mediadas, assumir 

um posicionamento a partir de uma tomada de consciência, que lhe permita agir para transformar seus pensamentos, ações e realidades.  
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Continuação 

DIMENSÕES DA MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO  

Dimensão Dialógica: A dimensão dialógica é essencial na mediação da informação, pois graças ao debate de ideias e conhecimentos, a 

apropriação da informação pode ser alcançada para a transformação de pensamentos, estruturas e realidades. Ressalta-se que para atingir a 

dimensão dialógica são necessários espaços onde a interação e ressignificação das informações promovam o desenvolvimento de novos 

conhecimentos, que podem ser construídos coletivamente, estimulando o exercício da crítica, respeitando as diferenças e garantindo espaço 

para a voz para todos os interlocutores. 

Dimensão Estética: Ressalta a ação de interferência consciente na construção de uma ambiência de acolhimento e conforto para o encontro 

dos sujeitos sociais com a informação. Onde entram em cena as emoções e sentimentos em troca, tanto de quem recebe as informações 

quanto de quem as transmite sem censura ou rejeição. Sendo preciso ter um autoconhecimento de si mesmo e da consciência com a qual 

olhasse a realidade, questões que podem facilitar a adoção de atitudes e comportamentos conscientes voltados à construção do sentimento de 

pertencimento pelos envolvidos. 

Dimensão Formativa: Ainda nesta dimensão, o diálogo tem um papel importante, por facilitar a troca de experiências e ideias, a partir das 

quais se possa alcançar uma maior consciência e ressignificação das questões discutidas, conhecimentos construídos e posicionamentos 

adotados, mas o alcance desta dimensão é evidenciado principalmente com manifestações relacionadas à expansão do conhecimento. 

Dimensão Ética: Na mediação da informação se pode alcançar a dimensão ética, entre outras coisas quando o mediador ético agrega valor à 

informação sem manipular o conteúdo. Neste sentido, a informação é apresentada com valor acrescentado após obtenção de validação, 

veracidade e processamento, com o necessário cuidado e consciência dos possíveis impactos no público. Da mesma forma, a dimensão ética 

está presente quando a informação se expressa com respeito à alteridade e interesse em um tratamento justo da comunidade, demonstrando 

um estado de atenção, cuidado, dedicação e zelo em relação ao outro. 

Dimensão Política: Apresenta-se quando a informação se afasta do discurso da neutralidade, apostando na luta por uma causa 

comprometida com o processo de humanização do mundo. Essa causa se fortalece com a plena consciência do próprio poder de gerar ações 

transformadoras de realidades, as quais se baseiam na própria experiência e compreensão do mundo ao seu redor. 

 

Fonte: Adaptação de Gomes (2014, 2016, 2017, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b)  
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Continuação 

PROTAGONISMO SOCIAL 

 

Destaca-se a contribuição de Perrotti (2017, p. 15) que afirma ser o protagonismo “[…] uma dimensão existencial inextricável. Significa 

resistência, combate, enfrentamento de antagonismos produzidos pelo mundo físico e/ou social e que afetam a todos.”  

O protagonista nem se recusa, nem assimila aprioristicamente o saber, a palavra do outro. Ele expõe-se, arrisca-se, 

coloca-se em diálogo permanente com a diferença, constrói o si mesmo na alteridade, em interlocução. Sua memória o 

protege, ainda que não se feche jamais nela mesma. O protagonista não é prisioneiro 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 informação de outrem, dá vida, carnalidade, imprime suas marcas 

aos signos, devolvendo-os ao espaço público de onde se originam. (PERROTTI, 2017, p. 23, destaque do autor) 

 

      Em perspectiva próxima, Gomes (2017, p. 38) afirma que “Somente a luta pelo protagonismo social pode representar um plano de resistência à 

redução do espaço crítico e da ação. Essa resistência implica tomada de posição consciente contra o silencio e a mordaça, mas também contra o 

desrespeito ao outro, sua cultura, seu ponto de vista e sua subjetividade”. Por outro lado, Almeida Júnior (2017, p. 53) adverte que a dualidade deve ser 

evitada na compreensão do conceito de protagonismo social, por isso aponta: 

[…] 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. 
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APÊNDICE E 

ROTEIRO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AOS AGENTES MEDIADORES DA 

INFORMAÇÃO DO OVCS 

 

 

Prezada (o) 

 

 Esta entrevista faz parte da pesquisa em andamento desenvolvida no Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, 

desenvolvida pela mestranda Orledys María de Jesús López Caldera, sob a orientação da 

Profa. Dra. Henriette Ferreira Gomes. A pesquisa objetiva verificar e analisar como a 

mediação da informação vem sendo realizada pelo OVCS em defesa dos direitos humanos e 

do desenvolvimento do protagonismo social.  

Registramos que será assegurado o sigilo de sua identificação pessoal. Caso alguma 

informação prestada seja citada em trabalhos científicos, será utilizado um nome fictício ou 

uma codificação para garantir esse sigilo. Atendendo aos parâmetros éticos da pesquisa, 

solicitamos o preenchimento e a assinatura do termo de autorização para o uso de suas 

respostas na dissertação em questão.  

Você permite que esta entrevista seja gravada?  

Você permite que as informações sejam usadas em trabalhos científicos desenvolvidos 

por mim? 

Desde já, agradecemos por suas colaborações nesta pesquisa.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________, autorizo a mestranda Orledys 

María de Jesús López Caldera a utilizar as informações que prestei na entrevista realizada 

para complementar informações necessárias à elaboração da dissertação no Curso de 

Mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, guardando sigilo 

quanto à minha identificação pessoal. 

 

________, ____ de ___________ de 2021 
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1 - Depois de ter participado na primeira etapa da pesquisa, respondendo ao questionário e agora 

observando as informações do Quadro Síntese das principais concepções da literatura vigente, a sua 

percepção sobre mediação da informação teve alguma alteração? 

 

 

 

 

2 - Do mesmo modo, depois de ter participado da primeira etapa da pesquisa, você efetuou algum tipo de 

leitura específica sobre mediação de informação além desse Quadro Síntese apresentado nesse momento 

da entrevista? 

 

Sim (  ) Não (  ) 

 

Caso sua resposta seja positiva…. Pode citar o que foi pesquisado por você e suas considerações ao 

respeito? 

 

 

 

 

 

3 - A partir de agora você poderia dizer: Qual é sua avaliação quanto ao papel da mediação da 

informação? 

 

 

 

4 - Você vê relação entre a mediação da informação e a defesa dos direitos humanos?  

 

Sim (  ) Não (  ) 

 

Por favor, caso sua resposta seja positiva, justifique sua resposta.  

  

 

 

 

5 - O que você entende por protagonismo social?  

  

 

 

 

6 - Você considera que a mediação da informação pode contribuir com o desenvolvimento do 

protagonismo social? 

 

Sim (  ) Não (  ) 

 

 Por favor, caso sua resposta seja positiva, justifique sua resposta.  

 

 

 

7 - Você considera que as ações do OVCS representam um aporte contra o apagamento da memória do 

conflito social?  

 

Por favor, caso sua resposta seja positiva, justifique sua resposta.  

 

 

 

Muito obrigada por sua participação! 

 


