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RESUMO 
 
O artigo tem como objetivo, realizar uma aproximação entre os problemas no acesso à              
informação e as práticas da filosofia hacker. Analisando as barreiras existentes para o acesso,              
e quais as causas de suas existências, quais são os meios pelos quais a informação se torna                 
inacessível? Mediante a existência de dois artigos dos direitos humanos, que dizem respeito á              
liberdade de consumo informacional e formação intelectual, é questionada se estas não vêm             
sendo violadas, de maneira indireta pelos governos e monopólios informacionais a fim de             
realizar um processo de manutenção de seu poder.  
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ABSTRACT 

 
The article aims at an approximation between problems in access to information and practices              
of hacker philosophy. Analyzing how existing barriers to access, and what as causes of their               
existences. The formation of a series of articles on human rights that are entitled to freedom                
of informational consumption and intellectual formation is questionable for the realization of            
a process of maintaining its power. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará!” (João: 8,32) 

 

Esta é uma das passagens mais famosas do livro sagrado da religião cristã, onde a               

verdade é tratada como instrumento libertador do indivíduo. No contexto bíblico Jesus é tido              

como, a verdade e o caminho á divindade da sua religião, além da prometida vida eterna. Mas                 

para tal o homem precisa, se desvencilhar das ilusões da vida material e dos pecados da                

carne. O que faz do conhecimento, e o discernimento atributos do mais estimado valor. O               

impacto destas características são incomensuráveis para o desenvolver de sua percepção de            

realidade. Gradativamente aquela pessoa terá cada vez mais o controle sobre si, á medida que               

se habituar a ler e responder a sua realidade, identificando o que pode ser ou não prejudicial a                  

si. 

Saindo do espaço religioso e das mitologias, voltando ao mundo cotidiano e seus             

conflitos. Sendo assim, qual seria o caminho ate que o cidadão alcance a verdade, para que a                 

mesma o liberte? Qual o percurso que ele teria de trilhar e com quais ajudas ele poderia                 

conta? 

O primeiro recurso que este indivíduo teria a seu favor são os artigos 19, presente na                

declaração universal dos direitos humanos, da ONU. 

Artigo 19 
Todo ser humano tem direito á liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a               
liberdade de, sem interferências, ter opiniões, e de procurar, receber e transmitir            
informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.          
(UNESCO, 1948) 

 

O direito garantido à liberdade traz incutido em si, a ideia de que o indivíduo tenha                 

capacidade consciente de trabalhar suas informações e ideias. O que nos remete a autonomia,              

a capacidade de conseguir as informações para refletir sobre elas, e através disso ser um               

indivíduo atuante em seu meio. Esta conexão entre liberdade e autonomia é reafirmada por              

Kant, autor que Ogawa e Arruda retomam para afirmar que: 

Para melhor compreendermos essa necessidade de liberdade, vamos nos amparar          
nos escritos de Immanuel Kant. Segundo ele, que outra coisa pode ser, pois, a              
liberdade da vontade, senão autonomia? Em outras palavras, Kant nos diz que à             
ideia da liberdade está inseparavelmente ligado o conceito de autonomia, e a este o              
princípio universal da moralidade, o qual na ideia está na base de todas as ações de                
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seres racionais, como a lei natural está na base de todos os fenômenos. (OGAWA &               
ARRUDA, 2012) 

 

Para de fato possuir a autonomia em algo, o indivíduo precisa compreender os              

processos que cercam e o compõem, sendo assim, necessário que a pessoa em questão possua               

instrução ou prática sobre o mesmo. Para proteger o direito à liberdade e salvaguardar a               

formação, as pessoas contam com o artigo 26 encontrado na declaração universal dos direitos              

humanos, da ONU. Sendo este o que visa estritamente assegurar uma educação de qualidade              

e sem agentes limitadores à personalidade ou as inspirações dos indivíduos e de sua              

linhagem. 

Artigo 26. 
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos              
nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A           
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior,           
esta baseada no mérito. 
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade            
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades            
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre            
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações              
Unidas em prol da manutenção da paz. 
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será               
ministrada a seus filhos. (UNESCO, 1948) 
 

Entretanto as escolas atualmente possuem moldes arquitetônicos similares às         

fábricas, e principalmente em escolas voltadas para as classes médias e baixas, o ensino segue               

a linha da reprodução sem real reflexão. Mas não se pode deixar enganar, isto de fato não é                  

um problema com as instituições de ensino, que muitas vezes se desdobram para tentar              

oferecer o máximo de si mesmo possuindo o mínimo, seja em material ou humano. O               

verdadeiro problema é que, esse método arcaico de ensino, dificulta ou impede para grande              

parte da sociedade o acesso aos seus direitos, como previstos no artigo 19 e 26. Pois sem a                  

autonomia sobre a informação, a população acaba refém dos jogos de poder, já que sem isso                

não podem de fato usufruir da liberdade de informação explicitada por Castro: 

Por outro lado, vale frisar que a informação e seu componente democrático –             
liberdade de informação -, portanto ético, implica procura, acesso, recebimento e           
difusão de informações ou ideias, assegurando todos e quaisquer meios, sem           
restrição ou dependência de censura. (CASTRO, 2005) 
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Com o domínio sobre os sistemas de disponibilização da informação nas mãos de             

multinacionais, governos e o contexto tecnológico-informacional que vivemos. São         

levantadas várias questões que nos leva a pergunta tema deste trabalho:  

“até onde vai a liberdade informacional e de conhecimento?”  

 

Para buscar uma resposta para o questionamento central deste trabalho, foi utilizada            

como metodologia a pesquisa bibliográfica de caráter exploratório: elaborada a partir de            

material já publicado, como livros, artigos, periódicos, Internet, e outros documentos de            

caráter informativo com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com um problema            

através deste levantamento bibliográfico.  

 

2. ELITIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
 
A liberdade informacional mesmo sendo protegida pelos direitos humanos sofre com           

barreiras criadas maliciosamente para impedir ou dificultar o devido acesso à população.            

Estas barreiras criadas por corporações, governos e entre outros visam manter determinadas            

informações inutilizadas, em geral estas informações podem de alguma forma prejudicar os            

mecanismos de manutenção do poder utilizados pelas mesmas. Isto vem ocorrendo também            

no espaço virtual, onde é comumente esperado que haja “liberdade”. 

A apropriação da produção, circulação e consumo dos conteúdos         

culturais, nos dias de hoje, se dá de forma majoritária, privativamente, pelas            

corporações transnacionais, em uma sociedade em que o conhecimento e as           

produções intelectualmente elaboradas tornaram-se a principal estrutura do        

capital globalizado.( PRETTO, CORDEIRO e OLIVEIRA, 2013)   

“É mister notarmos que essa hegemonia é conquistada não pela coerção, mas pela 

capacidade da elite em persuadir o trabalhador de que é aquele o seu lugar, a sua função na 

construção de uma sociedade próspera e justa.”(OGAWA & ARRUDA, 2012). 

Inicialmente se imagina que com a virtualização e a popularização deste processo as             

informações ficariam mais facilmente disponíveis a todos, logo possibilitando maior          

autonomia aos indivíduos. Infelizmente não funcionou desta maneira, uma vez que o poder             

financeiro entrou como agente determinante, centralizando gradativamente cada vez mais          
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produção e material relevante nas mãos dos mesmos grupos como deixa claro o trecho a               

seguir: 

Embora global e cada vez mais virtualizada, a propriedade intelectual dos bens            
culturais está submetida às ações concentradas em lugares estratégicos, onde são           
tomadas as decisões políticas que definem as fronteiras dentro das quais os            
conteúdos culturais fluem e são acessados. Locais esses que, cada vez mais,            
ampliam-se de forma bastante agressiva, já que essas corporações globalizadas          
vão-se tornando mais fortes que os próprios governos locais, justamente por conta            
do controle sobre a produção e distribuição de cultura. São exemplos dessas            
corporações as grandes casas editoriais de livros – inclusive didáticos e científicos –             
e de revistas acadêmicas, a indústria do entretenimento, as empresas produtoras de            
software e hardware de computadores, entre outros. (PRETTO, CORDEIRO e          
OLIVEIRA. 2013) 
 

E com o conhecimento e as informações cerceadas pelos interesses financeiros, a            

mídia no ambiente virtual, assim como nos outros ambientes visa atender os próprios             

interesses. Com isso o sistema broadcast (a base para o compartilhamento simultâneo de             

mensagens idênticas em meio virtual) serviu rapidamente para facilitar as manobras de massa             

e disseminação de informações que atendem o interesse das elites econômicas, políticas.            

Disseminando a ideia de que cada um é importante em seu lugar, levando assim o as classes                 

dominadas a acreditarem estar em posição de privilégio. Assim estabelecendo um estado de             

comodismo, que como afirma Ogawa e Arruda facilita a manutenção do poder: 

As mídias de massa, ou de difusão, ou ainda chamadas de broadcast, contribuíram e              
ainda contribuem para a manutenção desse sistema, pois defendem os interesses da            
elite ao mesmo tempo em que colocam o indivíduo trabalhador como peça            
fundamental na conquista de uma posição de prestígio das grandes corporações.           
Obter a confiança do trabalhador fazendo-o acreditar que sua força de trabalho será             
recompensada com a sensação de fazer parte da conquista da liberdade tem sido             
uma tática muito eficaz. O importante é que ele jamais perceba que o conhecimento              
poderia, em algum momento, ser apropriado por ele também. (OGAWA &           
ARRUDA, 2012) 
 

Este processo se mostra importante na perpetuação do controle da informação de            

maneira “passiva”, como os direitos humanos protegem os povos ligados a O.N.U. De             

qualquer forma de censura, essa forma de controle é a mais interessante para evitar que as                

pessoas se lembrem de que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de               

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,                

sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança            

da sociedade e do Estado" (SILVA, 2001, p. 263). Assim utilizando de desleixes no que toca                

ao serviço de disponibilização das informações para mantê-las ocultas, muitas vezes através            
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de arquiteturas da informação mal trabalhadas, ou mesmo disponibilizando informações sem           

a devida orientação para o entendimento do solicitante. O que fere o direito à informação               

como afirmado por Castro, uma vez que disponibilizar algo incompreensível é não            

disponibilizar nada: 

Se o direito à informação garante a integridade de seu conteúdo e dá condições de               
luta pela justiça, o problema que se coloca é o da preservação de seu significado, da                
sua transmissão permanecer intacta ao invadir o espaço público, de ter as garantias             
para não necessitar de justificativas ou de enquadramentos, nem se aceitar a            
montagem de um quadro de referências que não faça sentido a seus atores…             
(CASTRO, 2005) 
 

Enquanto isso no que toca o meio privado, o que deveria ser proteção da propriedade               

intelectual para evitar que usurpadores, utilizassem de forma errônea começou a ser utilizado             

como mecanismo de limitação, o qual agrava ainda mais o cenário de elitização intelectual,              

que vem sendo construído historicamente e reconstruído no meio virtual: 

Como podemos ver, não é do interesse da elite que o conhecimento ou uma ideia               
sejam popularizados, reproduzidos ou divulgados sem a autorização de quem os           
criou. Na verdade esse interesse é cerceado pelo conceito da lei de copyright, que              
afirma que “você não pode tomar minha ideia ou expressão sem permissão: a lei              
transforma o intangível em propriedade” (LESSIG, 2005, p. 93). A ideia do            
copyright vem desde o século XVI com os teatros fechados, os paywalls culturais,             
onde só entravam os que podiam pagar um penny, que eram revertidos para os              
autores, detentores dos direitos autorais da peça, para que pudessem escrever novas            
peças. 
O conceito deu tão certo que o copyright ganhou adeptos no mundo todo, presente              
não somente em peças teatrais, mas em quase todo tipo de produção intelectual. Seu              
símbolo, o ©, está estampado em livros, revistas, periódicos, softwares e onde mais             
for possível, garantindo aos seus autores que somente eles possam obter lucro            
proveniente do material e que este não possa ser copiado, distribuído ou derivado             
sem a autorização do autor. A cópia venda ou distribuição de qualquer tipo feita por               
terceiros é vedada e caracterizada como crime. O conhecimento intelectual então           
tem dono, é fechado e somente é acessível para quem pode pagar por ele. (OGAWA               
& ARRUDA, 2012) 
 

Ao citar Lessig dentro deste contexto, Ogawa & Arruda reforça o problema existente             

dentro de todo o mecanismo de proteção intelectual, pois à medida que o pensamento de               

posse sobre uma ideia se infiltra nas áreas de produção do conhecimento, levando a limitação               

do acesso destas ideias caso não se pague pelo mesmo. Quanto de fato do paradigma               

científico do compartilhamento e do debate continua de pé? Uma vez que dos pilares cruciais               

da ciência e a avaliação de suas ideias pelos seus pares, entretanto, permitir que haja barreiras                

financeiras neste processo, acaba por empobrecer o mesmo e reduzir as possibilidades do             

mesmo. O que vagarosamente mina o processo de desenvolvimento do conhecimento, sem a             
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existência de opiniões de fora daquele círculo fechado, que se reúne tanto em espaços físicos               

quanto virtuais. 

 

3. FILOSOFIA HACKER 

 

Em oposição a esta realidade junto com a explosão tecnológica do advento da             

computação e a internet surgiram indivíduos que não aceitavam bem este sistema, os             

estigmatizados “hackers”. No início o grupo era composto por indivíduos aficionados pelas            

novas tecnologias e por descobrir novas formas de lidar com elas, jovens programadores             

aprendendo uns com os outros: 

É muito importante frisar que esses programadores escreviam seus códigos de           
forma artesanal, cortando e arrumando os trechos de código em cada parte que             
considerassem importante para alcançar o resultado desejado. Em inglês, existe a           
palavra hack, com a acepção, segundo o Cambridge English Dictionary, de “to cut             
into pieces...”. Cada nova descoberta, cada conquista, cada pedaço de código, cada            
ação de hack era compartilhada com o demais colegas, no intuito de incentivar o              
desafio de conseguir fazer algo funcionar, constituindo assim uma cultura livre e            
aberta, uma comunidade de hackers… (OGAWA & ARRUDA, 2012).  
 

Ogawa e Arruda ainda nos deixam claro em sua fala da presença do fundamento do               

compartilhamento entre o grupo, o qual gradativamente passou de um hábito há uma das              

principais características culturais da comunidade ao lado da busca por desafios e            

conhecimentos novos a serem explorados. O grupo devido tanto a seus interesses quanto a              

filosofia que formaram desde sua origem se opõe a esta privatização da informação, o que               

levou eles a agregarem gradativamente outras áreas de conhecimento além da computação e             

tecnologia, assim atraindo mais pessoas. Entretanto a maior parte de sua fama consiste dos              

ataques realizados como forma de manifesto, e na expertise em burlar bloqueios para assim              

conseguir adquirir mais informações: 

Para os hackers, no contexto do nascimento da internet, a rede não poderia ser              
propriedade de grupos, sejam eles militares, cientistas ou as grandes corporações           
que já começavam a perceber as potencialidades das tecnologias digitais de           
informação e comunicação. Além de uma forte atuação em programação, esses           
novos personagens da contracultura passavam a atuar de forma ativista, seja           
invadindo sites e criando mecanismos para burlar sistemas de comunicação, ou           
simplesmente desenvolvendo peças (hardware) e linguagens (softwares) para que as          
máquinas pudessem processar informação e se comunicar. Para eles, esses saberes,           
resultado do acúmulo do desenvolvimento cultural de gerações, deveriam ser          
abertos para que os sujeitos deles se apropriassem livremente. Isso porque, para            
muitos daqueles coletivos, a produção em rede, mediada pelas tecnologias,          
possibilitaria uma reordenação da produção da ciência e da cultura, de sua            
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divulgação e da criação de novas atitudes frente às próprias tecnologias. (PRETTO,            
CORDEIRO e OLIVEIRA. 2013) 
 

Devido a estas ações o grupo em si e a própria palavra “hacker” ficou estigmatizada               

como a de um criminoso virtual, sendo ainda mais reforçada através da representação de              

hackers como ladrões de contas on-line, invasores de bases militares para fins terroristas e              

outras muitas demonizações construídas na mídia. Entretanto a filosofia do grupo não condiz             

com a ação voltada ao próprio enriquecimento através destas informações adquiridas, a            

prioridade do hacker pode ser entendida como a busca por “compartilhar conhecimento e             

solucionar problemas”, como afirmam Ogawa e Arruda: 

O que realmente importa para um hacker é fazer com que seu conhecimento possa              
ser aplicado na resolução de problemas, na proposta de novas soluções e na             
disseminação do conhecimento de forma livre e irrestrita. O retorno financeiro deixa            
de estar atrelado ao produto (software) e passa a ser conquistado na forma de              
serviço. (OGAWA & ARRUDA, 2012) 
 

Ainda segundo Ogawa e Arruda, e perceptível que a cultura hacker visa facilitar ao              

indivíduo o ato de construir a sua autonomia possibilitando a ele um acesso livre às               

informações. O que o removeria da dependência condicionada pelos monopólios existentes           

na era da informação:  

Podemos perceber que o movimento software livre, a cultura hacker e o conceito de              
trabalho associado foram determinantes para que a informação e o conhecimento           
possam ser livremente distribuídos e utilizados de modo que o sujeito possa            
apoderar-se desses conhecimentos, emancipando-se como cidadão na era da         
informação, criando oportunidades e libertando-se de monopólios. (OGAWA &         
ARRUDA, 2012) 
 

As redes sociais nos últimos anos tiveram um impacto interessante na direção            

desejada pela filosofia hacker, por serem espaços colaborativos e abertos à produção            

independente. Tanto a disseminação de informação, quanto a solidificação de ideias e ideais.             

Um espaço onde não há uma limitação entre a disponibilização e o acesso “as redes” sociais e                 

os sites colaborativos, como Youtube, Twitter, Facebook, Wikipedia, entre outros, onde           

qualquer um pode contribuir e um sistema de controle distribuído entre os próprios pares              

modera a relevância e a qualidade do conteúdo (OGAWA & ARRUDA, 2012). O que facilita               

as mobilizações, o agrupamento e engajamento dos grupos que não possuem espaço ou poder              

na mídia, o que possibilita até certo ponto a ampliação da liberdade informacional, indo na               
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direção oposta dos velhos monopólios institucionais voltados a manutenção do poder           

informacional.  

Esse percurso tem demonstrado a importância de se pensar em uma concepção de             
conhecimento e cultura não mais aprisionada no interior de modelos monopolistas,           
mas como livres jogos lincados a valores e práticas que compreendam essas esferas             
como públicas, a serem coletivamente apropriadas e configuradas em novas formas           
de cultura. Se, hoje, a internet cria um mar de possibilidades a serem navegadas,              
isso reflete uma cultura de liberdade que entende que o conhecimento deva ser             
aberto, por se constituir em um bem de todos, em oposição àqueles que defendem              
um legalismo privatizador das grandes corporações, que se beneficiam,         
privadamente, desse conhecimento, para exercer seu poder político e econômico          
sobre os indivíduos. (PRETTO, 2013) 
 

O impacto dessas possibilidades foi tão grande, que a presença de uma rede social foi               

decisiva durante o recente evento da primavera árabe em 2010, quando a partir de grupos no                

facebook e outras redes sociais a população se organizou e como em um efeito de onda                

aconteceram inúmeras revoltas e manifestações até a derrubada do governo regente naquele            

momento. O foco destas possibilidades, e principal finalidade da filosofia hacker é a busca              

por soluções através do compartilhamento de dados, opiniões e resultados, bem similar a             

como é esperado da ciência e sua comunidade acadêmica. “Assim, o processo de se detectar               

falhas e produzir soluções é sempre aberto, estabelecendo-se não só a criação de laços              

sociais, mas a busca coletiva de melhores soluções para o desenvolvimento.” (PRETTO,            

CORDEIRO e OLIVEIRA. 2013). 

Entretanto uma vez que está estando cerceada pelos monopólios de influência, a            

informação deixa de ter sua integridade garantida e seu acesso se torna cada vez mais               

dificultado. É justamente isto que motiva a ideia hacker a agir, uma vez que isto atrasa ou                 

impede o desenvolvimento do conhecimento, da sociedade e dos indivíduos engajados que            

são menos favorecidos em aspecto social e financeiro, como aponta o trecho a seguir: 

Invertendo os valores advindos do capitalismo moderno, como diz Himanen, os           
hackers definem seu tempo de modo livre e compartilham experiências de           
liberdade, instituindo uma ética pautada por valores como liberdade, criatividade,          
paixão e colaboração. Esses valores são compartilhados em rede e têm construído            
espaços/tempos outros em que os conteúdos são abertos para que as pessoas possam             
livremente se apropriar e construir novos e diversos conhecimentos. A filosofia           
hacker busca a abertura do conhecimento como fator preponderante, para que, a            
partir da herança coletiva das criações do espírito humano, haja avanços e            
aperfeiçoamentos nas técnicas de produção e circulação das informações e do           
conhecimento, garantindo a ampliação ao seu acesso. (PRETTO, CORDEIRO e          
OLIVEIRA. 2013) 
 

4. CONTEXTO DO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO 
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Mediante ao contexto onde a velocidade dos avanços tecnológicos aumentava de           

forma gritante, já em 1986, Araújo apontava a presença da informação como produto             

mercadológico, questionando como lidar com esta situação. Logo em seguida no mesmo            

trecho ela aponta a direção de como o papel do profissional da informação se situaria neste                

cenário: 

Qual o papel do profissional da informação nesse mundo em que o conhecimento             
tornou-se um “bem escasso”, de circulação restrita, que adquiriu um valor           
económico de troca na sociedade, a um preço como qualquer outro bem ou serviço              
no mercado?  
De modo geral, seu papel continua a ser de provedor/ transformador ou "gerador             
secundário de conhecimento, seja pela organização dos resultados da produção          
científica e tecnológica, seja pela produção de informação sobre informação          
(resumos, guias, cadastros, bibliografias ou bases de dados referenciais), seja pela           
análise, recuperação e comunicação dessas informações a todos os profissionais          
envolvidos no processo social de produção de bens e serviços.” (ARAÚJO, 1986) 
 

Sua afirmação se mantém firme a tradição da ciência da informação e da             

biblioteconomia quando afirma que o papel dos profissionais não mudaria tanto. Entretanto            

segundo VIAPIANA (2008) “É importante que o bibliotecário reflita sobre os desafios            

apresentados à frente: a necessidade de construir uma sociedade inclusiva, que priorize a             

justiça, a equidade e o acesso democrático à ciência e à tecnologia, com responsabilidade              

social.” (VIAPIANA, 2008). O que nós leva a pensar que para que a sociedade se desenvolva                

como ele idealiza, é necessário que os indivíduos pertencentes a mesma, exerça sua             

autonomia. Autonomia essa que resulta de uma formação estruturada com liberdade           

informacional. Para tal o meio virtual possui ótimos meios, devido ao desenvolvimento de             

uma cultura entre os internautas, devido ao meio facilitar a comunicação sem a interferência              

do monopólio informacional, a tecnologia digital facilita os processos de compartilhamento e            

produção de cultura como aponta o trecho a seguir: 

A tecnologia digital proporcionou o desenvolvimento de uma cultura vinculada a           
um alargamento nas concepções de consumo e produção da cultura, logo, esses            
elementos precisam estar presentes para serem analisados e estudados como          
balizadores de implementação de políticas públicas de acesso e desenvolvimento da           
ciência, da cultura e da educação, de forma aberta, bem como de novas estratégias              
de sobrevivência no mercado, que não sejam as pautadas na exclusão e cerceamento             
do conhecimento. (PRETTO, CORDEIRO e OLIVEIRA. 2013) 

 
Logo “Como disciplina integrante das Ciências Sociais, a Ciência da Informação           

propõe-se a reduzir o grau de incerteza e a garantir uma utilização democrática do conteúdo               

___________________________________________________ 
Anais do XLI ENEBD  

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 
Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 



 
informacional e do compartilhamento social em uma perspectiva transformadora.”         

(CASTRO, 2005) Também é de responsabilidade dos profissionais da informação o papel de             

ajudar a estes grupos, e zelar para que a comunicação governamental seja feita de forma               

clara. Isto se dá devido ao caráter social, que preza pelo desenvolvimento não só econômico e                

tecnológico do espaço onde se está inserido. Principalmente em um cenário repleto de tantas              

mudanças no comportamento informacional e nos meios de comunicação, em virtude disso a             

ação de informar na atualidade assimila um valor muito significativo: 

O direito de informar estaria, sobremaneira, ligado intrinsecamente ao aspecto da           
liberdade de manifestação do pensamento, na qualidade de direito individual, ainda           
que eivado de sentido coletivo em virtude das transformações dos meios de            
comunicação de massa. (CASTRO, 2005) 
 

Com o excesso de informantes e a velocidade do tráfego de informações, já não              

podemos mais ficar passivos, esperando que os usuários cheguem, se faz necessário se             

antecipar com relação tanto ao meio profissional quanto ao seu público. O bibliotecário acaba              

se encontrando em um ponto onde ele precisa se adaptar e inovar na maneira de lidar com o                  

contingente informacional, e desenvolver formas para lidar com estas informações de           

maneira a beneficiar a área a qual está dedicado a dar apoio. Com a abertura para atuar em                  

parceria com áreas novas, logo é preciso criatividade para desempenhar novos papéis e             

assimilar novas competências: 

Atualmente, o Profissional de Biblioteconomia deve ir além da aptidão a trabalhar            
nos processos de organização, disseminação e gestão da informação. A sociedade           
percebeu que a Informação em si é uma ferramenta estratégica em variadas áreas e              
que pode interferir no desenvolvimento econômico e social. Com isso, o           
bibliotecário passa a apresentar novas características o que exige novas          
competências, competências estas que pedem uma nova dimensão no campo de           
trabalho abrangido pelo gestor. (HOLANDA; NASCIMENTO, 2010) 
 

É necessária esta adaptação, para que o profissional tenha capacidade de garantir que             

as informações estejam legíveis ao seu público final como seria ideal para o desenvolvimento              

de autonomia do mesmo. E assim para acelerar seus projetos e processos de criação e               

desenvolvimento, alinhando se a fala de Araújo: 

Não se pode mais esperar pelo usuário da informação, mas deve-se partir ao seu              
encontro, deve-se conhecê-lo e conhecendo-o delinear o perfil de suas necessidades           
de informação. Mais além, deve-se procurar identificar as necessidades decorrentes          
de seu estágio de desenvolvimento no trabalho, para oferecer-lhe as alternativas de            
informação que tornem possível "queimar" etapas no processo de produção/geração          
do conhecimento científico e tecnológico.” (ARAÚJO, 1986) 
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E não pode-se esquecer que este processo de desenvolvimento tecnológico também           

afeta a forma como a própria biblioteconomia lida com a realidade. Exigindo muito de nós,               

devido ao excesso de demandas causado pela necessidade de refletirmos sobre nosso próprio             

funcionamento e o desenvolvimento informacional das outras áreas: 

O bibliotecário não fica de fora dessa evolução, a atuação profissional dessa classe             
tem sofrido grandes mudanças em virtude das demandas oriundas das novas           
tecnologias, do processo de globalização, bem como da valorização da inteligência           
e do conhecimento. Nesse cenário, atitudes pró-ativas têm sido destacadas, assim           
como a qualificação e a adequação às constantes alterações produzidas por uma            
sociedade em progresso. (HOLANDA; NASCIMENTO, 2010) 
 

Entretanto não podemos esquecer que o desenvolvimento social, tecnológico e da           

própria ciência em sua essência não alcança seu real potencial se os seus agentes estiverem               

sob dominação de grupos ou sistemas. Quando Ogawa e Arruda citam a obra de animação               

“Vida de inseto” eles nos relembram sobre ao conceito da luta de classes, escrito por Marx e                 

Engels, e que ela pode assumir diversas facetas:  

No filme de animação Uma vida de inseto, as formigas são dominadas pelos             
gafanhotos que apesar de ser minoria, exigem que as formigas lhes entreguem a             
maior parte do alimento que conseguem recolher com muito trabalho. Flick, a            
formiga reacionária, consegue convencer as formigas da colônia de que elas são            
maioria numérica e que os gafanhotos dependiam do trabalho delas. Os gafanhotos            
são expulsos e as formigas passam então a ser donas dos seus meios de produção,               
entendendo que tudo o que é feito não é mais para abastecer a elite, mas para                
benefício de sua comunidade. O filme de animação é divertido e bem feito, mas nos               
remete à reflexão sobre o que fazemos, por quais motivos e principalmente, para             
quem fazemos. (OGAWA & ARRUDA, 2012) 

 
E estando no período de maior explosão informacional já visto pela humanidade, é             

natural que isso seja apoderado por ambas as classes as suas maneiras. Tornando então              

previsível que exista uma continuidade da milenar limitação do acesso à informação, feita de              

maneira estratégica para manter as grandes massas dominadas sobre controle de uma elite             

minúscula que detém a economia e governo. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este tema, este contexto no geral são bem complexos nos mais diversos pontos, não              

acredito ter sido tão satisfatório o resultado da pesquisa. Mas certamente ele já cumpre sua               

finalidade de ligar os pontos para futuros aprofundamentos no assunto, que por sinal vai              

demandar muito tempo, leitura e reflexão por parte minha e de quem mais se dedicar a ele.  
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Concluo que as falhas e dificuldades da disponibilização das informações públicas           

podem sim, serem de fato formas indiretas de impedir o acesso destas informações a              

população.Uma vez que devido ao excesso de burocracias e outros desserviços às pessoas se              

sintam desestimuladas, ou até desistam de acessar estes dados, ainda mais que muitas vezes              

são repassados sem explicações técnicas. Ou seja, o serviço existe apenas para se dizer que               

“ele está lá”. Quanto ao processo de elitização do conhecimento, logo no início da minha               

graduação este semestre mesmo em sala, me foi explicado que os periódicos internacionais             

muitas vezes cobram taxas para que os artigos sejam submetidos e que as revistas de grande                

renome cobram mensalidades ou taxas para o acesso delas. Foi então a partir disso que pensei                

que isto poderia ser uma enorme barreira para pesquisadores de cidades pequenas e afastadas,              

ou sem apoio financeiro. E que isso pode ter sido o que impediu grandes avanços e ideias de                  

florescerem. 

Em seu blog, Aaron Swartz escreveu algo que nos faz refletir e olhar para informação com                

outros olhos: 

Informação é o poder. Mas como todo poder, há aqueles que querem            

mantê-los para si mesmos. O patrimônio cultural e científico do mundo,           

publicado ao longo dos séculos em livros e revistas, está cada vez mais             

sendo digitalizado e trancado por um punhado de corporações privadas.          

Enquanto isso, aqueles que foram bloqueados não estão em pé de braços            

cruzados. Eles estão bisbilhotando em buracos e escalando cercas, liberando          

as informações trancadas pelos editores e compartilhando com seus amigos.          

Mas toda essa ação acontece no escuro, escondido no subterrâneo. É           

chamado de roubo ou pirataria, como se compartilhar uma riqueza de           

conhecimentos fosse o equivalente moral de saquear um navio e matar sua            

tripulação. Mas compartilhar não é imoral, é um imperativo moral. Só os            

cegos pela ganância se recusam a deixar um amigo fazer uma cópia. Não há              

justiça em seguir leis injustas. É hora de virmos para a luz e, na grande               

tradição de desobediência civil, declararmos a nossa posição a este roubo           

privado da cultura pública.  (Swartz, 2008. tradução livre). 

 

Será necessária a realização de muitas pesquisas mais para amadurecer este assunto, e             

a minha compreensão quanto ao campo da ciência da informação e biblioteconomia. Sem             

mais delongas gostaria de deixar um agradecimento aos veteranos do meu curso que me              
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auxiliaram em dúvidas comuns durante os quase três meses de curso e dois meses de pesquisa                

para realização deste artigo. 
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