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Apresentação

Georgete Medleg Rodrigues
Universidade de Brasília/Faculdade de Ciência da Informação

No livro A reinvenção do conhecimento. De Alexandria à internet, Ian F. MvNeely e 
Lisa Wolverton (2013) buscam traçar “a produção, preservação e transmissão de tudo que 
se considera valer a pena ser conhecido” ações que, segundo esses autores, foi constituída 
na “tradição ocidental” (MvNeely e Wolverton, 2013, p. 12)1. Eles ressaltam, ainda, que o 
objeto do seu livro é o “conhecimento formal”, isto é, aquele “organizado por instituições”. 
Embora a obra seja centrada na civilização ocidental, MvNeely e Wolverton observam que 
essa especificidade não ignora a contribuição de outras culturas baseadas na escrita como 
a chinesa, a indiana e a islâmica. Isso porque todas essas civilizações criaram “instituições 
de conhecimento”, tais como bibliotecas, universidades, mosteiros, universidades, labora-
tórios. Esse conjunto de instituições foi o grande responsável pela salvaguarda de conhe-
cimento ao longo da história e, nesse sentido, foram mediadoras privilegiadas do conheci-
mento produzido e acumulado pelas sociedades. Nesse mesmo livro, os autores refletem 
sobre temas como a inclusão e a exclusão do acesso ao conhecimento, incluindo as “dis-
tinções de gênero”. Ao lado das instituições citadas por MvNeely e Wolverton, lembremos 
que os arquivos e os museus também são instituições que organizam informações e, na sua 
forma contemporânea, as tornam disponíveis ao público, trabalham com a perspectiva do 
acesso a todos os cidadãos e cidadãs, potencializado pela disponibilidade das informações 
no meio digital.

No campo da memória, ressaltamos que as instituições são ao mesmo tempo produtoras 
e acumuladoras de informações e as organizam e as disseminam; são locais onde se depo-
sitam sedimentos de memórias, sedimentos esses ativados pelos seus usuários, geralmente 
em função de demandas do presente. Quanto a esses aspectos, remetemos os leitores da 
presente obra a dois livros que seguramente a complementam, nas dimensões prática e/ou 

1 MvNeely, Ian F.; Wolverton, Lisa. A reinvenção do conhecimento. De Alexandria à internet. Tradução de Maria 
Lúcia Oliveira. Rio de Janeiro: Record, 2013.
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teórica do tema “memória e informação” associado, também, à organização da informação 
e do conhecimento. Referimo-nos à coletânea “Memória. Interfaces no campo da infor-
mação” (2017)1 e “Memória Institucional”2 (2013) 

Assim, o tema da presente coletânea reúne as reflexões acerca do papel das instituições 
(arquivos, museus, bibliotecas e universidades), cada uma no seu campo de conhecimento e 
atuação, como responsáveis pela produção, organização, conservação, preservação e acesso 
às informações, independentemente de seus suportes, portanto depositárias de conhecimen-
to registrado. As informações, sejam aquelas que nos chegam como sedimentos do passado, 
sejam as geradas no presente são, ambas, uma herança para o futuro, para o conhecimen-
to. Ou seja, em última instância, quando abordamos o tema “memória” – de um país, de 
instituições, de gerações –, nos reportamos aos modos de sua conservação, preservação e 
acessibilidade.  Como poderemos constatar nos capítulos desta coletânea, as informações 
formam tanto o substrato de uma memória coletiva (ou social)3 quanto individual. O papel 
de indivíduos singulares e suas ações institucionais são, igualmente, objeto de análise nesta 
obra. Destaque, também, para três trabalhos que buscam evidenciar o papel das mulheres 
na história, apesar da tradição secular de seu apagamento. 

Dito isso, agradecemos, inicialmente, o convite desafiador para apresentar esta coletâ-
nea, para a qual vamos propor uma leitura própria. Nesse sentido, pensamos que Memoria 
y Organización de la Información poderá ser lida agrupando os capítulos segundo uma 
interpretação que segue, de certa maneira, os aspectos que citamos anteriormente. Trata-se, 
entretanto, de um viés de leitura, sugestivo, mas não o único roteiro possível. Os leitores 
podem, claro, seguir seus próprios roteiros, em função de suas próprias inquietações e ques-
tionamentos. 

Assim, gostaríamos de iniciar reunindo os capítulos que, sob nossa ótica, se situam no 
campo dos estudos de gênero e trilham um caminho que busca romper o véu de invisibili-
dade das mulheres na história e, no caso específico, contribuir para ampliar os estudos dessa 
temática no campo da Ciência da Informação e da Documentação. Nesse grupo, temos três 
capítulos: “Bibliotecas universitarias ¿A favor de la memoria y la preservación digital del 
patrimonio del feminismo?”, “Legado da escritora Carmen da Silva na revista Claudia: 
discurso feminista e formação de mulheres leitoras no período de 1963-1985” e “Fontes 
documentais sobre a luta da mulher pelo voto nos arquivos do Parlamento brasileiro”.  O 
primeiro texto com base na análise de coleções especiais de arquivos sobre mulheres e 
organizações feministas em bibliotecas de alguns países, num estudo comparativo com o 
que ocorre em bibliotecas espanholas, constata o interesse na preservação do patrimônio 
cultural e documental que representa o feminismo em “países de referência” o que permite 
constatar, também, que as universidades espanholas estão atrasadas em relação a projetos 
digitais sobre esse tema. O segundo texto desse conjunto, com base em um corpus variado 

1 Oliveira, Eliane Braga de; Rodrigues, Georgete Medleg (Org.). Memória. Interfaces no campo da informação. 
Brasília: Editora da UnB, 2017
2  Thiesen, Icléia. Memória Institucional. João Pessoa: Editora da UFPB, 2013.
3 Evocamos aqui o conceito de “memória coletiva” ou “memória social”bwa segundo a tradição de Maurice Hal-
bwachs em dois clássicos de sua autoria: La mémoire collective (1950; 1997) e Les cadres sociaux de la mémoire 
(1925; 1994).
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que inclui textos reproduzidos de coletâneas e fontes digitalizadas na web, discute a relação 
entre o discurso feminista na produção jornalística da escritora e jornalista brasileira Car-
men da Silva e a sua contribuição para a formação e conscientização das mulheres leitoras 
entre 1963 e 1985, concluindo que, de fato,  os artigos escritos por Carmen da Silva são 
tributários de “um contexto de mudanças socioculturais e de abertura editorial para os cha-
mados temas ‘femininos’, contribuindo para a ampliação dos horizontes das leitoras brasi-
leiras do século XX”. No terceiro texto desse grupo, as autoras investigam se a luta femi-
nina pelo direito ao voto, no Brasil, encontra-se representada na documentação arquivística 
produzida e custodiada nos arquivos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, tendo 
como corpus de análise os instrumentos de pesquisa dessas instituições. Concluem pela 
inexistência de instrumentos de pesquisa o que resulta na invisibilidade da mulher e de suas 
lutas na história do Brasil, visto que os instrumentos de pesquisa, a exemplo do catálogo nas 
bibliotecas, são os mediadores da informação entre os usuários e os documentos contidos 
nos arquivos. Sem a representação das lutas feministas nesses instrumentos, dificilmente os 
usuários saberão de sua existência.

Um segundo conjunto de textos se articula sob a temática relacionada aos arquivos, o 
documento de arquivo e aos arquivistas, portanto, um tipo de instituição, de documento e 
de profissional. Nessas categorias, destacamos os capítulos “Memória organizacional e a 
gestão do conhecimento: o aporte do arquivista nesses processos” e “Los proyectos de obra 
como documento de archivo”. O primeiro, busca refletir sobre as relações existentes entre a 
memória organizacional e a gestão do conhecimento, a partir da perspectiva da contribuição 
do arquivista e seu papel para a organização da memória das organizações, tendo em vista a 
sua formação específica e seus métodos. O segundo, tenta demonstrar a importância do do-
cumento “projeto de obras” como um documento de arquivo pois este nos permite discernir 
a “organización de medios, personas, materiales y métodos constructivos”, que representa, 
portanto, em si mesmo, um momento cultural e histórico de diferentes épocas. 

Um terceiro conjunto de textos poderia ser reunido sob o tema específico de “memória 
e patrimônio”, ao qual se vinculariam os capítulos “Memoria y patrimonio industrial en la 
Ría de Ferrol, Galicia (1726-1986)” e “Relações entre lugar de memória e patrimônio cul-
tural no contexto da ciência da informação”. O primeiro, a partir de um estudo de caso, quer 
demonstrar como uma zona industrial se constitui numa herança coletiva, a “memoria del 
patrimonio industrial y marítimo”, que nos permite entender as “infraestructuras portuarias, 
las industrias sectoriales, la ordenación del territorio, los movimientos de población o las 
costumbres y usos sociales”. Aspectos da cultura material e imaterial se entrecruzam nessa 
leitura onde se destaca a possibilidade de “recuperación, la conservación y la difusión de la 
memoria colectiva” de um espaço que se configura como “fundamental para la defensa del 
patrimonio industrial, científico y técnico”.

Um quarto grupo de textos nos proporciona um olhar entrecruzado de histórias pessoais 
(personalidades públicas ligadas à cultura, às letras), história de uma disciplina, de um mé-
tier, de uma instituição, de suas relações com a sociedade e com o Estado, mediadas pela 
comunicação e disseminação da informação, que se configuram nos espaços das  bibliotecas 
e de museus e como instituições custodiadoras de acervos representativos das culturas, le-
tradas ou populares, que dialogam entre si ao longo da história. Assim, remetemos ao texto 



MEMORIA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: CIMIENTO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES

[ 8 ]

“Benito Pérez Galdós: documentación, cultura y biblioteca” no qual as autoras nos apresen-
tam o que denominam “mundo Galdosiano”, a trajetória de um escritor espanhol, segundo 
elas um “intelectual engajado pela cultura”. Além de traçar um inventário de suas obras, 
de sua valorização por meio de atividades de divulgação na Casa Museo, elas sistematizam 
também a recepção das suas obras pelo mundo. Ainda nesse grupo, o texto intitulado “Uma 
perspectiva informacional sobre o Museu Sergipano de Arte e Tradição a partir das práticas 
do colecionador José Augusto Garcez” analisa a trajetória de um colecionador de obras 
sobre o folclore sergipano. Herdeiro de família tradicional de Sergipe, além de editor de 
livros, o autor apresenta as ideias de Garcez sobre museus, que o tornaria uma “figura mul-
tidisciplinar”, abrindo espaço para a “consolidação dos espaços de possíveis do folclore e 
da arte em Sergipe”. No capítulo intitulado “Bibliotecários sob o prisma das experiências de 
uma testemunha ocular”, a autora aborda a constituição da Biblioteconomia no Brasil e as 
imagens do bibliotecário mediante a análise de documentos relacionados ao bibliotecário, 
bibliógrafo, bibliófilo, historiador e pesquisador Rubens Borba de Moraes, segundo ela, um 
“militante cultural” e “engajado nas lutas políticas” em instituições nacionais e internacio-
nais e busca demonstrar que a trajetória de Borba de Moraes o opôs à “mentalidade burocrá-
tica” substituindo-a pelo que a autora denomina “mentalidade bibliotecária”. No texto inti-
tulado “A coleção de Artes da Biblioteca Central da Universidade de Brasília (BCE-UnB): 
valorização e divulgação” a autora nos apresenta a história, as origens e as particularidades 
do acervo bibliográfico sobre arte que integra as coleções especiais da Biblioteca central 
da Universidade de Brasília (UnB), ressaltando a sua importância tanto para a memória da 
constituição do acervo da BCE quanto para a memória da UnB. A autora enumera as diver-
sas ações de intervenção em andamento nesse acervo, bem como o planejamento futuro, de 
modo a permitir a sua divulgação, valorização e acesso, incluindo a digitalização de obras 
mais representativas.

O quinto conjunto de textos nos oferece perspectivas metodológicas de análise de al-
guns temas no interior da Ciência da Informação e da Documentação, no qual se destacam a 
importância de se aprofundá-los, bem como apresentam possíveis contribuições metodoló-
gicas da Ciência da Informação. Um primeiro texto trata da questão das humanidades digi-
tais e a representação do conhecimento. Nesse grupo, o capítulo “Humanidades e tecnologia 
digital na Organização e Representação do Conhecimento” faz um levantamento de trabal-
hos apresentados no Capítulo ISKO Brasil e no Grupo de Trabalho sobre Organização do 
conhecimento do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) 
que utilizam o termo “Humanidades Digitais”. O resultado levou as autoras a concluírem 
ser necessário ampliar as pesquisas em Organização do Conhecimento em torno do tema, 
visto que tal perspectiva contribuiria para os debates e desafios da informação no ambiente 
digital. O capítulo “Práticas de leitura na Biblioteca escolar: abordagem da temática na pro-
dução científica apresentada no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação”, 
os autores, a exemplo do texto citado acima adotam, como corpus da pesquisa, trabalhos 
apresentados no ENANCIB, dessa vez analisando se a temática “práticas de leitura na bi-
blioteca escolar” é objeto de estudo dos trabalhos no ENANCIB. Utilizando-se da análise 
de conteúdo, os autores buscaram identificar as questões abordadas no corpus selecionado 
relacionadas àquela temática e concluem que nenhum dos trabalhos levantados, cujo tema 
é “biblioteca escolar”, abordam as “práticas de leitura”. Segundo o pressuposto que orien-
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tou a pesquisa, os autores concluem que esse tema ainda carece de estudos, pois, segundo 
eles, “conhecer a dinâmica das práticas de leitura desenvolvidas no cotidiano da biblioteca 
escolar, possibilita compreender o potencial dessas práticas na constituição de leitores autô-
nomos e ativos no processo de significação e ressignificação do texto”. Em “Propuesta me-
todológica para el análisis de la calidad de un servicio de bibliobús” os autores, a partir da 
constatação de que apesar da abundância de estudos sobre usuários de bibliotecas ainda são 
raros os que se debruçam sobre usuários de bibliobús, propõem uma metodologia, baseada 
na aplicação de questionários, estruturados em três dimensões, para conhecer as políticas 
e os usuários de bibliobús na região de Múrcia, na Espanha. Infelizmente, como destacado 
pelos autores, a pesquisa foi prejudicada pela pandemia de Covid19. 

O papel do Estado e das instituições na elaboração de políticas públicas de informação 
que vão da inclusão social ao controle e censura da informação é um tema que une os ca-
pítulos “Avaliações de desempenho na esfera pública: o caso de um hospital municipal”, 
“Censura à informação e ao conhecimento no período do Estado Novo” e  “A influência 
mútua entre informação e tecnologia em áreas de interesse social”. No primeiro, o autor se 
interroga sobre como poderia ser aperfeiçoado o processo de avaliação de desempenho de 
servidores públicos em um hospital público municipal para que seja eficiente, sem cons-
tranger os servidores. A resposta seria, segundo o autor, a terceirização da análise dos dados 
sobre o desempenho, de forma anônima, de modo a preservar a privacidade dos dados. Com 
base numa revisão de literatura, no segundo texto as autoras analisam o caso da censura 
estatal aos livros no Brasil no período conhecido como Estado Novo (1937-1945), ilustran-
do o estudo com autores censurados no País; discutem o aparente paradoxo de políticas de 
incentivo à leitura e de controle da produção e circulação de obras que não obedeciam aos 
cânones do nacionalismo, incluindo os livros didáticos. O terceiro texto desse conjunto, 
numa perspectiva atualíssima, discute as concepções do uso social das Tecnologias de In-
formação e Comunicação (TICs) e os seus desafios no contexto social de pandemia de Co-
vid19, a partir de dois contextos diferentes: universidades públicas e grupos minoritários. 
Essa diferença de contexto evidenciou as assimetrias informacionais, o que levou as autoras 
a concluir que são necessárias políticas públicas de TICs voltadas para os grupos minori-
tários, os mais atingidos “pela falta de informação” ou “pelo pouco acesso à informação”, 
ambos potencializando a desinformação. 

A presente coletânea, portanto, reúne, como acreditamos ter mostrado, um conjunto 
diversificado de trabalhos, a maioria resultante de pesquisas acadêmicas, que traduzem as 
inquietações e problemáticas da área da Ciência da Informação e Documentação vistas sob 
perspectivas variadas, segundo metodologias originais. Nesse sentido, parece-nos que esta 
será uma obra de referência para a área, tanto para pesquisadores quanto para estudantes e 
abre muitas trilhas para novas pesquisas. 
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Memória organizacional e a gestão do conhecimento: 
o aporte do arquivista nesses processos

Luciana Davanzo
(Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” - UNESP)

Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano
(Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” - UNESP)

Maria Fabiana Izídio de Almeida Maran
(Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” - UNESP) 

Resumo

Busca-se com esta pesquisa refletir as relações existentes entre a memória organizacio-
nal e a gestão do conhecimento, tendo em vista a contribuição do arquivista na implantação 
dessas ferramentas. Entende-se que essa congruência oferece várias vantagens para as or-
ganizações privadas, haja vista as suas instrumentalidades que atuam principalmente nas 
tomadas decisões. Visando proporcionar um adequado tratamento informacional, para que 
as organizações privadas possam tomar decisões consistentes, o arquivista é o profissional 
indicado para colaborar nesse campo. Partindo desse cenário, destaca-se que a memória 
organizacional é uma ferramenta que capta o histórico dos processos desempenhados pelas 
organizações, contribuindo com a preservação do conhecimento sobre os processos. Aliada 
à memória organizacional, destaca-se a necessidade do desenvolvimento da gestão do con-
hecimento, para que existam melhores modos de tratamento informacional. Dessa maneira, 
como problemática subjacente a essa pesquisa reflete-se: quais os benefícios da atuação 
do arquivista na construção da memória organizacional, tendo em vista fomentar a gestão 
do conhecimento?  Identificar como o arquivista pode atuar na construção da memória 
organizacional com vistas à implantação da gestão do conhecimento, é o objetivo geral nor-
teador dessa pesquisa. Como procedimentos metodológicos, a pesquisa tem caráter explo-
ratório-descritivo, com corpus documental obtido por meio de levantamento bibliográfico 
em bases de dados brasileiras da área de Ciência da Informação. Como principal resultado 
desta pesquisa aponta a identificação de nove atividades macro do arquivista que contribui 
com as etapas da memória organizacional, são elas: diagnóstico de arquivo, avaliação, clas-
sificação, descrição, conservação, preservação, organização, arquivamento e disseminação. 
Com isso, nota-se que o arquivista é o profissional que possui formação, métodos, potencial 
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e visão holística para contribuir com a implantação da memória organizacional. As ativida-
des realizadas para a implantação da memória organizacional fomentam a gestão do con-
hecimento, uma vez que capta, registra, organização e dissemina também o conhecimento. 

Palavras-Chave

Memória organizacional. Gestão do conhecimento. Arquivologia. Arquivista. 
Organizações. 

1. Introdução 

Para as organizações privadas, independentemente de seu porte e ramo de atuação, a 
gestão de documentos é necessária, uma vez que as informações (analógicas e/ou digitais) 
são fundamentais para a melhoria dos resultados estratégicos. Somado a isso, as infor-
mações são também fundamentais para se preservar e garantir a memória organizacional.

A memória organizacional é constituída a partir de contextos específicos de cada or-
ganização, considerando sua missão, valores, princípios, visão e a sua área de atuação. 
Todos esses elementos vão contribuir para a formação da memória organizacional, que não 
é linear,  não é única ou exclusiva, pois vem ao encontro das características específicas de 
cada organização e, que será refletida naquilo que Nascimento e Pazin (2017, p.203) deno-
minaram de “repertório de conteúdos representativos de suas atividades, processos e de sua 
cultura organizacional”.

Por essa razão, essa pesquisa busca refletir quais são as relações existentes entre a me-
mória organizacional e as atividades do arquivista; e qual a contribuição desse fazer para 
fomentar a gestão do conhecimento (GC).

O tratamento técnico das informações que fazem parte do fluxo informacional das orga-
nizações é necessário e, para que tais informações possam ser devidamente usadas em bene-
fício do atendimento de suas necessidades, indica-se a atuação do arquivista, como profis-
sional responsável pela organização, preservação, recuperação, acesso e uso da informação. 

Nesse sentido, aponta-se como questão problema desta pesquisa: quais os benefícios da 
atuação do arquivista na construção da memória organizacional, visando fomentar a gestão 
do conhecimento?  

A partir da atuação do arquivista, entende-se que as organizações terão uma efetiva 
gestão da informação, pois, o arquivista, através da sua formação superior em Arquivolo-
gia, desenvolverá competências e habilidades que o possibilitam a trabalhar com as infor-
mações, independentemente de seu suporte e, do meio onde a informação se encontra.

Diante disso, objetiva-se, com esta pesquisa, identificar como o arquivista pode atuar 
na construção da memória organizacional com vistas fomentar a implantação da gestão 
do conhecimento. Para tanto, busca-se compreender como o arquivista, através de suas 
competências e habilidades pode contribuir com a implantação da memória organizacio-
nal, impulsionando a gestão do conhecimento. A partir dessas ferramentas de gestão será 
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possível oferecer um tratamento informacional adequado para as informações que refletem 
as funções e atividades que são desenvolvidas pelas organizações, contribuindo com mel-
horias no que tange as tomadas de decisões. 

Como procedimentos metodológicos, a pesquisa tem caráter exploratório-descritivo, 
com corpus documental obtido por meio de levantamento bibliográfico em bases de dados 
brasileiras da área de Ciência da Informação, destaca-se a Base de Dados Referenciais de 
Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI).

Como principal resultado desta pesquisa aponta-se que o arquivista já realiza no seu 
cotidiano atividades relacionadas à memória organizacional, para esta pesquisa foram des-
tacadas nove atividades macros: diagnóstico de arquivo, avaliação, classificação, descrição, 
conservação, preservação, organização, arquivamento e disseminação. Todas essas ativida-
des visam tornar a informação acessível, por meio do seu gerenciamento.

As atividades realizadas para a implantação da memória organizacional fomentam a 
gestão do conhecimento, uma vez que captam, registram, organizam e disseminam também 
o conhecimento, que impulsiona sua gestão, ao captar o conhecimento da organização e 
explicitá-lo, tornando-o acessível. 

2. Memória Organizacional

Os desafios apresentados pela globalização, que podem impulsionar as organizações 
ou, ao contrário levá-las à mortalidade, tem feito as organizações buscarem constantemente 
inovação em sua ambiência. Com isso, várias áreas dos saberes passaram a ser utilizadas na 
investigação desses ambientes, com vistas a solucionar suas problemáticas. Nesse sentido, 
ferramentas de outras áreas do conhecimento vêm sendo testadas, adaptadas e aplicadas. A 
memória organizacional é uma dessas ferramentas, pois 

[...] uma organização que cultiva sua memória organizacional preserva o conhecimento de 
seus colaboradores. Isso permite à organização, repetir as experiências que deram certo, 
acrescentar novos conhecimentos e, acima de tudo, evitar erros já cometidos (FREIRE; et al., 
2012, p. 45).

A memória, comumente abordada nas Ciências Humanas, mais especificamente no 
campo da História, viu sua pesquisa expandir para as áreas da Ciência da Administração e 
também na Ciência da Informação, construindo relevantes elos com a gestão do conheci-
mento, isso porque,

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em per-
manente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas 
deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas 
latências e de repentinas revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e 
incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido 
no eterno presente: história, uma representação do passado (NORA, 1993, p. 9).

Partindo desse ponto, e considerando a memória um fenômeno do presente, é que as 
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organizações se apropriaram dela como uma ferramenta, com vistas a registrar seus fa-
tos, acontecimentos, tendo em vista a execução dos processos, para que no futuro possam 
ser resgatados, consultados e embasar as mais variadas tomadas de decisões. A memória 
organizacional é, portanto, a instrumentalização da memória para utilização no ambiente 
organizacional, visando a retenção de informações e conhecimentos produzidos pelas orga-
nizações, para uso futuro. Amplia-se, assim, o conceito e o uso da memória, passando a ser 
compreendida como “[...] uma ferramenta que possibilita a melhoria das atividades admi-
nistrativas no tempo presente, a partir do Conhecimento Organizacional criado em tempos 
passados (FEITOZA; et. al, 2019, p. 477).

Para tanto, Walsh e Ungson (1991) apontam que a memória organizacional está pre-
sente em seis elementos dentro das organizações: estruturas organizacionais, cultura or-
ganizacional, ecologia organizacional, transformações organizacionais, arquivos externos 
e nos indivíduos. Todos esses elementos têm potencial para contribuir com a construção 
e implantação da memória organizacional e devem ser analisados durante esse processo 
para captação desse recurso, tão almejado pelas organizações atualmente: a informação e o 
conhecimento. 

A memória organizacional compõe-se de quatro etapas de acordo com Stein (1995, apud 
Boghossian; et al, 2019, p. 102), são elas: aquisição, retenção, manutenção e recuperação, 
conforme pode ser observado na Figura 1 – “Etapas da Memória Organizacional”.

Figura 1 – Etapas da Memória Organizacional

Fonte: Elaborado pelas autoras, baseado em Stein (1995) apud Boghossian; et al, (2019).

A implantação da memória organizacional tendo em vista as quatro etapas perpassam 
também os lugares apontados anteriormente por Walsh e Ungson (1991). Dentre esses, des-
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tacam-se a cultura organizacional e os indivíduos, elementos fundamentais para que a orga-
nização desenvolva um ambiente de aprendizagem; caso contrário podem ocorrer situações 
que dificultarão a sua implantação, visto que colaboradores podem se sentir inseguros com 
a circulação e troca de informações. 

A cultura organizacional [...] passa a ser a mente da organização, a crença comum que 
se reflete nas tradições e nos hábitos, bem como em manifestações mais perceptíveis (histó-
rias, símbolos, ou mesmo edifícios e produtos). A cultura organizacional não existiria sem 
as pessoas (ARRUDA, 2016, p. 16).

Nota-se com essa definição proposta por Arruda (2016), que as pessoas estão no cerne 
da cultura organizacional, o que também é apontado por Walsh e Ungson (1991) como um 
dos principais elementos que necessitarão ser investigados na implantação da memória or-
ganizacional. O conhecimento imbricado com os colaboradores é dotado de detalhes, afinal 
são eles, no seu dia-a-dia, que executam os processos. Tornar esse conhecimento explícito 
e registrado é ímpar no processo de implantação da memória organizacional, assim como 
é na gestão do conhecimento. É o momento de adquirir, captar, reter essas informações, 
observando as transformações pelas quais a organização pode passar.

A manutenção de toda a informação captada é fundamental para que a memória organi-
zacional se mantenha viva. Isso pode ser feito por meio de complexos e modernos sistemas, 
ou por ferramentas mais simples, utilizadas no cotidiano administrativo. É necessário, por-
tanto, revisitar tudo que o foi construído para que as informações sejam seguras e possam 
ser recuperadas de modo ágil; logo, essas informações precisarão estar organizadas. 

As etapas da memória organizacional podem ser executadas pelo arquivista, profissio-
nal da informação, que a partir da implantação e gestão de documentos deve voltar olhares 
também para a memória da organização, seja ela a memória organizacional, ou também a 
memória institucional. O arquivista pode atuar como apoio na implantação da memória or-
ganizacional, como também ser protagonista, uma vez que as atividades da memória orga-
nizacional possuem vasta interrelação com as atividades do arquivista, como será discutido 
nas sessões a seguir. Cabe a esse profissional associar suas atividades à gestão do conheci-
mento, de modo a potencializar as várias faces da memória organizacional.

3. Gestão do conhecimento

Ao considerar o papel que o conhecimento representa nas organizações, nota-se que 
ele causa impactos que abrangem a inovação de processos, procedimentos, produtos e ser-
viços; pode possibilitar a abertura de novos nichos de mercado, pode atender demandas que 
surgem no ramo de atuação das organizações.  Esses impactos podem ser positivos ou até 
mesmo desfavoráveis, podendo refletir na vida financeira da organização. O uso adequado 
do conhecimento pode contribuir para melhores resultados e para o desenho de processos 
que norteiam as estruturas organizacionais de maneira mais eficiente.

Nesse sentido, a informação e o conhecimento organizados possibilitam melhores resul-
tados para as organizações e, para isso, a gestão do conhecimento atua como uma importan-
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te ferramenta no processo. Tenório e Valentim (2016, p. 152-153) observam que:

A gestão do conhecimento se refere à aplicação de métodos, técnicas e instrumentos que 
auxiliem a desenvolver uma cultura positiva nos sujeitos organizacionais para a apropriação, 
criação, compartilhamento/ socialização e aplicação do conhecimento, por meio de ações sis-
temáticas voltadas aos sujeitos organizacionais.

 O aspecto cultural das ações de gestão do conhecimento é relevante para o desenvol-
vimento de estratégias que propiciem atingir seus objetivos. Mas além disso, é importante 
também destacar a abrangência da GC,

Que é ampla, permeando conceitos, como [...] gestão estratégica da informação, cultura orga-
nizacional, memória organizacional, comunidades de prática, aprendizagem organizacional, 
compartilhamento de conhecimento, gestão de documentos, capital intelectual, criatividade e 
inovação [...] (HOFFMANN, 2009, p.33).

Porém, para que tal conhecimento possa ser utilizado, é necessário que esteja organiza-
do e que sua recuperação ocorra no menor espaço de tempo, estando desse modo acessíveis 
para ser utilizados e suprir demandas que podem ocorrer de maneira não planejada pela 
organização. Como exemplo, pode-se citar uma visita inesperada do Ministério do Trabal-
ho, com a finalidade de verificar, se a organização está cumprindo com todos os direitos 
trabalhistas. Ao não comprovar que a organização atua de modo a atender todos os parâme-
tros da legislação trabalhista, é possível que ela sofra algum prejuízo financeiro, através da 
aplicação de multas. 

Muitas podem ser as necessidades informacionais de uma organização, a priori pode-se 
destacar que, a necessidade de eficácia no que tange ao atendimento de uma demanda está 
diretamente relacionada a como as organizações tratam suas informações e, como essas são 
transformadas em conhecimento.

Para que as organizações possam obter êxito em suas demandas, ressalta-se a função 
primordial dos arquivos, que é o espaço destinado a abranger de maneira eficaz e eficiente 
as informações que são produzidas e, também recebidas pelas organizações. Cabe aos ar-
quivos gerenciar as informações, sendo o responsável por realizar a gestão de todo o conhe-
cimento explícito pertencente às organizações. Mas, ele pode, e deve, atuar também sobre o 
conhecimento tácito existente no ambiente organizacional. Sobre esse assunto, destaca-se o 
ponto de vista de Furtado e Beluzzo (2018, p. 315-316) sobre a atuação do arquivista diante 
das possibilidades oriundas da GC:

A Gestão do Conhecimento, produto dos fluxos informacionais informais das organizações, 
surge como um nicho de atuação para os arquivistas e para atuar nesse ambiente, arquivistas, 
assim como os demais profissionais, precisam desenvolver competências e habilidades espe-
cíficas, dentre elas destaca-se a Competência em Informação (CoInfo), configurada como um 
fator crítico na produção de significado, ao tratar o volume de dados e informações disponi-
bilizadas.

O arquivo toma para si a responsabilidade de armazenar, organizar e tornar acessível o 
conhecimento, atuando para que as demandas, internas e externas das organizações sejam 
realizadas com qualidade e consistência, além de oferecer subsídios que possam contribuir 
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com o desenvolvimento da organização, ou com melhorias de processos que impactam no 
desenvolvimento de suas atividades.

Nesse cenário, ressalta-se o ponto de vista de Valentim (2008, p.4), que entende a GC 
como

[...] um conjunto de atividades que visa trabalhar a cultura organizacional/ informacional e a 
comunicação organizacional/ informacional em ambientes organizacionais, no intuito de pro-
piciar um ambiente positivo em relação à criação/geração, aquisição/ apreensão, compartilha-
mento/ socialização e uso/ utilização de conhecimento, bem como mapear os fluxos informais 
(redes) existentes nesses espaços, com o objetivo de formalizá-los, na medida do possível, a 
fim de transformar o conhecimento gerado pelos indivíduos – tácito, em informação – explí-
cito, de modo a subsidiar a geração de ideias, a solução de problemas e o processo decisório 
em âmbito organizacional.

A partir do ponto de vista da autora destaca-se que a GC pode ser caracterizada pela apli-
cação eficaz dos instrumentos de gestão ao conhecimento que é subjacente às organizações 
e, que pode ser encontrado em seus departamentos, em seus colaboradores e nos fluxos e 
processos que fazem parte das rotinas diárias das organizações. Todo esse conhecimento 
que é produzido e recebido pelas organizações sustenta a produção, o compartilhamento, 
o uso e a socialização do conhecimento, por essa razão, a GC se faz tão necessária para 
o sucesso do desempenho organizacional, conforme destacado na Figura 2 – “Gestão do 
conhecimento e suas interfaces”. 

Figura 2 – Gestão do conhecimento e suas interfaces

 Fonte: Elaborado pelas autoras (2020)

Nota-se, na Figura 2, que a GC é a responsável por abarcar diversos tipos de conheci-
mentos que estão inseridos em inúmeros processos, procedimentos e sistemas que fazem 
parte das organizações, O corpo de colaboradores que constituem as organizações são tam-
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bém grandes responsáveis por deter o conhecimento, que muitas vezes não está materiali-
zado em nenhum lugar, além de sua própria memória e, isso pode causar dificuldades, pois 
é comum que colaboradores tenham seus contratos rescindidos ou que migrem para outras 
organizações e, nesse processo, de transferência, o conhecimento que não foi materializa-
do pode ser perdido. Essa perda pode dificultar que outro colaborador realize as mesmas 
atividades. 

Há diversos modelos utilizados para implantação da Gestão do conhecimento. Para esta 
pesquisa destaca-se o modelo proposto por Wiig (1993), que contempla quatro fases:

• Desenvolver: obter, analisar, reconstruir, codificar e organizar o conhecimento, 
desenvolvimento também produtos e serviços;

• Reter: acumular, incorporar e arquivar o conhecimento;

• Compartilhar: acesso, recuperação e coordenação do conhecimento;

• Usar: apurar se o conhecimento está sendo utilizado.

A partir dessas etapas, salienta-se que a GC abarca um conjunto de elementos que de-
vem ser considerados no processo: 1) missão, 2) visão, 3) objetivos, 4) metas, 5) estratégias, 
6) contexto, 7) infraestrutura e, 8) sujeitos informacionais (funcionários, colaboradores e 
demais envolvidos), conforme destacam Massa et al. (2018, p.258). Tais elementos aponta-
dos pelas autoras demonstram que a GC, quando bem realizada, contribuem com a melho-
ria no desempenho dos processos e procedimentos, propiciam as organizações serem mais 
competitivas, mais inovadoras e obterem melhores resultados financeiros.

A GC abarca dois tipos de conhecimentos, o conhecimento explícito e o tácito. Sobre 
esses conhecimentos, destaca-se que:

O conhecimento explícito que de alguma maneira foi codificado e está inserido em sistemas 
de informação informatizados;  Conhecimento tácito, sendo conteúdos internos e únicos, mas 
que precisam ser socializados e/ou externalizados para que possam ser conhecidos e apropria-
dos por outros sujeitos organizacionais (TENÓRIO; VALENTIM, 2016, p. 153).

Ainda em relação ao conhecimento tácito e explícito, os autores Nonaka e Takeuchi 
(1997 apud SILVA, 2004, p. 145) definem que:

[...] o formato tácito é subjetivo, percepção e experiência, difícil de ser formalizado, transferi-
do ou explicado, enquanto que o formato explícito é relativamente fácil de codificar, transferir 
e reutilizar, formalizado em gráficos, tabelas, figuras, esquemas, etc., facilmente organizados 
em bases de dados, tanto em formato papel quanto em formato eletrônico.

Para melhor compreensão do conhecimento tácito e explícito, recorre-se aos autores 
Takeuchi e Nonaka (2008), que desenvolveram a denominada “espiral do conhecimento”, 
conforme demonstra a Figura 3 – “Espiral do conhecimento”.
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Figura 3 - Espiral do conhecimento

 Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008, p.69).

Conforme demonstra a Figura 3, são apresentados quatro eixos que compõem o sucesso da 
GC nas organizações. Os eixos da espiral do conhecimento podem ser discriminados, como: 

1. Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência direta.

2. Externalização: Articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão.

3. Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação.

4. Internalização: aprender e adquirir novo conhecimento na prática. (TAKEUCHI; 
NONAKA, 2008, p. 23).

Ao relacionar o espiral do conhecimento com os arquivos, pontua-se que tais eixos são 
responsáveis pela produção da informação, onde tais informações precisam de tratamento 
informacional para que possam ser acessadas, recuperadas e socializadas, gerando, portanto, 
novas maneiras de conhecimento. Nesse sentido, observa-se a importância da gestão do con-
hecimento para as organizações.

Por essa razão, nota-se que a gestão do conhecimento e a gestão da informação atuam de 
maneira conjunta. Isso pode ser verificado ao considerar que enquanto o conhecimento tácito 
não é palpável, pois está na psique de cada indivíduo, o conhecimento explícito é formal, 
porque foi de alguma maneira representado, em um suporte, como resultado de um processo. 

A GC atua com o objetivo de transformar o conhecimento tácito em conhecimento explíci-
to e, para tanto, torna-se necessário investir em ferramentas que possam extrair esse conheci-
mento e, transformá-lo em informação, que seja possível de ser socializada. As novas manei-
ras de socialização da informação vêm ao encontro daquilo que Guimarães (2003) considera 
como movimento helicoidal, em que o processo de organização da informação (produção, 
registro, organização, socialização e apropriação) proporciona um fluxo constante de novas 
informações e do conhecimento produzido.
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4. Competência e atividades do arquivista

Com a ampliação das demandas organizacionais, ao longo dos anos o arquivista vem 
incorporando também novas atribuições derivadas do incremento das atividades relaciona-
das à sua profissão.

A profissão do arquivista foi regulamentada no Brasil no Ano de 1978 pela Lei n.º 6.546, 
que dispõe sobre a regulamentação das profissões de arquivista e também de técnico em 
arquivo. A partir dessa Lei, as atribuições do arquivista consistem em:

I - planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; 

II –planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e 
informativo;  

III - planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das espécies    
documentais e participação no planejamento de novos documentos e controle de 
multicópias; 

IV - planejamento, organização e direção de serviços ou centros de documentação e 
informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos;  

V - planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem aplicada aos 
arquivos;  

VI - orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos;  

VII - orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos;  

VIII - orientação da avaliação e seleção de documentos, par fins de preservação;  

IX - promoção de medidas necessárias à conservação de documentos;  

X - elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos 
arquivísticos;  

XI - assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-administrativa;  

XII - desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente importantes 

(BRASIL, 1978).

Passados mais de 40 Anos da Lei n.º 6.546, o arquivista assumiu outras demandas e 
adentrou também em outros universos, porém a essência dessas atribuições ainda persiste, 
haja vista que contempla ações como planejamento, organização e direção de serviços de 
arquivo, por exemplo. No intuito de agregar novas informações acerca da profissão do ar-
quivista, apresenta-se também as habilidades e competências do arquivista apresentadas no 
Parecer n.º 492/2001 do Conselho Nacional de Educação, que aborda as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais do Curso de Arquivologia.

Nesse parecer são apresentadas as competências e habilidades gerais e específicas sobre 
o profissional arquivista formado pelas instituições públicas brasileiras, conforme demons-
trado no Quadro 1 – “Competências e Habilidades do Arquivista”.
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Quadro 1 – Competências e Habilidades do Arquivista

Fonte: Conselho Nacional de Educação (2001)

Observa-se que o arquivista exerce função primordial nas organizações, pois, através de 
sua atuação serão desenvolvidos processos, procedimentos que visam melhorar o tratamen-
to da informação, contribuindo para que as demandas das organizações sejam atendidas de 
modo eficiente, no menor espaço de tempo. 

No decorrer dos anos, o arquivista teve sua atuação transformada, atualmente esse pro-
fissional deixa o papel de guardião dos arquivos, da memória, para se tornar o profissional 
responsável pelo gerenciamento, acesso e disponibilização da informação. Certamente, essa 
mudança foi muito influenciada pelas transformações advindas das tecnologias digitais que 
corroboram para que esse profissional possa exercer suas atividades e competências em várias 
organizações, em vários ramos de atuação, onde as informações digitais ganham maiores usos 
diariamente.

A interdisciplinaridade da Arquivologia no que se refere seus campos de atuação e ferra-
mentas utilizadas, muitas oriundas da Ciência da Administração, da História, da Biblioteco-
nomia, dentre outras, faz do arquivista um profissional holístico e apto a trabalhar com essas 
ferramentas, tais como a memória organizacional e gestão do conhecimento, conforme apon-
tado nesta pesquisa. Os cursos de graduação precisam constantemente se adequar as novas 

Competências e Habilidades Gerais Competências e Habilidades Específicas

Identificar as fronteiras que demarcam o 
respectivo campo de conhecimento

Compreender o estuto probatório dos 
documentos de arquivo

Gerar produtos a partir dos conhecimentos 
adquiridos e divulga-los

Identificar o contexto de produçao de 
documentos no ãmbito de instituções públicas 
e privadas

Formular e executar politicas institucionais
Planejar e elaborar instrumentos de gestão 
de documentos de arquivo que permitam sua 
organização, avaliação e utilização

Elaborar, coodernar, executar e avaliar plannos, 
programas e projetos

Realizar operações de arranjo, descrição e 
difusão

Desenvolver e utilizar novas tecnologias -

Traduzir as necessidades de individuos, grupos 
e comunidades nas respectivas áreas de 
atuação

-

Desenvolver atividades profissionais 
autõnomas, de modo a orientar, dirigir, 
assessorar, prestar consultoria, realizar pericias 
e emitir laudos técnicos e pareceres

-

Responder a demandas de informaçao 
produzidas pelas transformações que 
caracterizam o mundo contempoãneo

-
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demandas, bem como o arquivista ter uma formação e aprendizagem contínua, sempre com 
foco no seu ramo de atuação. 

4. Apresentação de Resultados 

A memória organizacional e a gestão do conhecimento por meio de banco de dados 
construídos sobre seus processos (repositórios de memória organizacional) e da captação e 
uso de conhecimento (gestão do conhecimento), contribuem de maneira maciça com as or-
ganizações que buscam competitividade. Essas ferramentas também atendem necessidades 
dos setores administrativos, logo esse ciclo possibilita que as organizações se reinventem e 
busquem se aperfeiçoar, adaptar e inovar seus processos.

O arquivista é o profissional qualificado para gerenciar as informações orgânicas, aque-
las que são produzidas e recebidas pela organização, a fim de executar seus processos. 
Muito além da gestão de documentos com todo seu benefício e potencial de inovação, o 
arquivista também pode atuar e contribuir com a memória organizacional e a gestão do 
conhecimento, haja vista que essas ferramentas lidam com informações registradas, ou com 
o registro de informações coletadas pela organização a partir da experiência vivida por seus 
colaboradores no desempenho de suas atividades. 

Toda essa informação captada e armazenada deve ser gerida, atualizada, disseminada 
e disponibilizada. A Figura 4 – “Interrelações da atuação do arquivista com a memória 
organizacional e a gestão do conhecimento” demonstra as atividades que o arquivista des-
empenha perpassando essas duas ferramentas.

Figura 4 – Interrelações da atuação do arquivista com a memória organizacional e a gestão do 
conhecimento

 Fonte: Elaborado pelas autoras (2020).
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Nota-se na Figura 4, na cor azul, as etapas da memória organizacional (aquisição, re-
tenção, manutenção e recuperação) apresentadas por Stein (1995) apud Boghossian; et al, 
(2019) e, abaixo, também na cor azul as etapas da gestão do conhecimento (desenvolver, 
reter, compartilhar e usar) defendidas por Wiig (1993). Na cor laranja, são apontadas nove 
atividades macro do arquivista (diagnóstico de arquivo, avaliação, classificação, descrição, 
conservação, preservação, organização, arquivamento e disseminação), permeando as duas 
ferramentas, isso porque possui interrelação, que segue explicitada abaixo. 

O arquivamento é a “Sequência de operações intelectuais e físicas que visam à guarda 
ordenada de documentos” (DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, 
p. 26), pode parecer uma das atividades mais simples, porém caso um documento seja 
arquivado erroneamente, a informação pode não ser acessada, afinal não se saberá onde o 
documento se encontra. Aliado a essa situação, a falta de controle de documentos que en-
tram e saem, do acervo ou dos sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos (GED), 
também podem comprometer a segurança e a recuperação da informação. A recuperação 
da informação deverá ser ágil e assertiva, caso ocorra de outro modo, pode comprometer a 
credibilidade dos serviços prestados pelo arquivo.

A avaliação é uma atividade ímpar do arquivista, uma vez que pode acarretar em des-
carte de informações. Por outro lado, é necessário, gerenciar somente as informações úteis, 
o que contribui com a qualidade e efetividade dos serviços prestados. Essa atividade pode 
ser realizada na etapa de “manutenção” da memória organizacional e na fase “usar” da 
gestão do conhecimento, onde deverá ser verificado se o conhecimento armazenado ainda é 
válido, útil e se necessita de atualização. 

A conservação, consiste na “promoção da preservação e da restauração dos documen-
tos” (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 53) 
e a preservação é definida como “Prevenção da deterioração e danos em documentos, por 
meio de adequado controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico” (DICIONÁRIO 
BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 135),  são atividades es-
senciais no arquivo, pois caso não haja políticas que as contemplem muitas informações 
poderão ser perdidas. A conservação e preservação podem ser percebidas na etapa “recupe-
ração” da memória organizacional e na “retenção” da gestão do conhecimento. 

Elaborar instrumentos de pesquisa “[...] permite a identificação, localização ou consulta 
a documentos ou a informações neles contidas (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMI-
NOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 108). Os instrumentos de pesquisa podem represen-
tar uma visão geral do arquivo, como são as guias, ou uma visão extremamente detalhada, 
como são os catálogos. Porém, comumente são utilizados os inventários, que proporcionam 
o acesso a séries documentais, isso a partir da descrição arquivística. Esses instrumentos 
mantêm o arquivo dinâmico e com credibilidade, haja vista que a partir dele diversos ser-
viços poderão ser ofertados, logo a procura será maior. Essas atividades relacionam-se com 
a etapa “recuperação” da memória organizacional e a fase de “compartilhar” da gestão do 
conhecimento.

A classificação e organização da informação registrada é imprescindível, a partir de dife-
rentes análises a informação deverá ser classificada, pensando a dinâmica da organização e as 
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necessidades dos usuários. Essas atividades acontecem em um ciclo constante e envolvem-se.

A classificação e a avaliação têm o claro objetivo de manter o controle sobre os acervos. 
Impedir que eles cresçam demais, ordená-los de modo a que se possa acessar as informações. 
Acredita-se que, dentro da perspectiva da arquivística integrada, a descrição começa no pro-
cesso de classificação, continua na avaliação e se aprofunda nos instrumentos de busca mais 
específicos. Em todos os casos, o trabalho do arquivista é o de representar ideologicamente 
as informações contidas nos documentos. As operações de natureza intelectual são, sem ex-
ceção, de natureza descritiva. Portanto é difícil separar a descrição das duas outras atividades 
fundamentais da prática arquivística (LOPES, 2009, p. 12).

Como fase anterior e preparatória para a realização dessas atividades, deve ser realiza-
do o diagnóstico de arquivo, que compreende “[...]a busca e identificação de problemas, 
oportunidades e objetivos, bem como a análise e avaliação das necessidades de informação 
e manutenção do programa, bem como planos de melhoria e planos de contingência” (VAL-
DERRAMAS, 2001, p. 4, tradução nossa). Soma-se a isso, a necessidade de se identificar o 
contexto de produção e o fluxo de informação, fundamentais para compor um diagnóstico de 
arquivo capaz de apontar os planos de melhoria e contingência. O diagnóstico de arquivo se 
relaciona com a etapa de “aquisição” da memória organizacional e com a fase “desenvolver” 
da gestão do conhecimento, visto que nesse momento toda a informação deverá ser identifica-
da e registrada para depois iniciar a organização de todo o insumo levantado. Nesse momento 
é possível identificar toda a debilidade dos processos, mas também as oportunidades. 

Destaca-se que são variadas as atividades que o arquivista pode desenvolver, tendo em 
vista as etapas da memória organizacional. Pode atuar tanto como apoio dentro de um proje-
to, como também conduzir a construção da memória organizacional, pois possui formação, 
métodos, potencial e visão holística para tal atividade. 

Como principal resultado desta pesquisa aponta-se que o arquivista já realiza no seu 
cotidiano atividades relacionadas à memória organizacional, para esta pesquisa foram des-
tacadas nove atividades macros, apresentadas anteriormente, todas essas geram registros.

As atividades realizadas para a implantação da memória organizacional fomentam a 
gestão do conhecimento, uma vez que ela capta, registra, organiza e dissemina também o 
conhecimento. Isso impulsiona a gestão do conhecimento, uma vez que visa captar todo o 
conhecimento da organização e explicitá-lo, tornando acessível ao público-alvo. Foi possí-
vel também por meio desta pesquisa apontar a interrelação da memória organizacional com 
a gestão do conhecimento, tendo em vista as atividades do arquivista, pois como visualiza-
do na Figura 4 – “Interrelações da atuação do arquivista com a memória organizacional e a 
gestão do conhecimento”,  essas atividades permeiam as etapas da memória organizacional 
e da gestão do conhecimento.

Considerações finais 

As organizações, principalmente as do ramo privado são ambientes de alta competi-
tividade, afinal, manter-se no mercado de atuação e, estabelecer novas oportunidades de 
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crescimento e desenvolvimento são objetivos primordiais das organizações. Por essa razão, 
a gestão das informações que fazem parte do fluxo informacional é necessária, pois subsi-
diam várias demandas que podem aumentar a lucratividade das organizações, bem como 
a falta de comprovação de algum ato administrativo, ou jurídico pode comprometer a vida 
financeira dessa organização. 

Considerando as funções e atividades que são desenvolvidas pelas instituições, o arqui-
vo exerce uma função importante, pois gerencia todos os registros (analógicos/ digitais) que 
fazem parte do fluxo informacional das organizações. Tais informações oferecem subsídios 
para as demandas informacionais das organizações e, por essa razão, a gestão do conheci-
mento e a memória organizacional são elementos fundamentais para garantir a eficiência 
das organizações, colaborando com os processos decisórios.

É necessário investir em ferramentas que auxiliem a gestão das informações e, nesse 
cenário, surge a importância da atuação do arquivista, profissional com habilidades e com-
petências que podem transformar a realidade informacional das organizações, conforme 
destacado na seção análise de resultados, através da Figura 4 – “Interrelações da atuação 
do arquivista com a memória organizacional e a gestão do conhecimento”, que demonstrou 
como o arquivista pode desenvolver suas atividades considerando a memória organizacio-
nal e a gestão do conhecimento, que demonstram ser importantes ferramentas para transfor-
mar a realidade informacional das organizações.

O resultado desta pesquisa colabora com a discussão da ampliação das atividades do 
arquivista, bem como indica que projetos como implantação da gestão de documentos, me-
mória organizacional e gestão do conhecimento podem ser construídos em conjunto, sendo 
o arquivista um profissional de apoio, ou o protagonista desses projetos. A memória orga-
nizacional e a gestão do conhecimento trabalham ao final, com registros do conhecimento, 
que é o principal insumo do arquivista, a informação registrada, que ao final se tornará 
orgânica para a empresa.
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Resumen

Debido a la gran cantidad de obras que ha realizado el hombre a lo largo de la historia, 
el proyecto de obra ha evolucionado y actualmente se trata de un documento claro, detalla-
do y conciso, con todas las especificaciones para la realización de la obra, organización de 
medios, personas, materiales y métodos constructivos. El estudio de la documentación con-
tenida en estos proyectos, nos permite un acercamiento histórico y cultural a las diferentes 
épocas ya que a través de ellos se puede comprobar cómo se ha desarrollado la distribución 
de usos y espacios, la utilización de materiales y tecnologías y la justificación técnica del 
cumplimiento de las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable, por lo 
que podemos decir que el proyecto de obras públicas es un documento de archivo que per-
mite desarrollar estudios de carácter archivístico e histórico.

Todo proyecto de obra tiene asignados unos objetivos, unas especificaciones a cumplir, 
un plazo de realización y un presupuesto a emplear. Estas son las partes fundamentales y 
que definen el documento definitivo y sirven, en muchos casos de documento contractual.

El desarrollo de cualquier proyecto de obras tiene en la actualidad una común evolución 
temporal, definida por una serie de fases como son: la idea del proyecto, el estudio previo 
o de viabilidad, el anteproyecto, el proyecto informativo o proyecto básico, el proyecto de 
construcción o proyecto de ejecución, la licitación, dirección y ejecución de las obras, la 
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licitación o concurso para determinar quien ejecuta la obra y la explotación de la infraes-
tructura.

El objetivo de la presente investigación, será analizar el proyecto de obra como un tipo 
documental cualitativa y cuantitativamente relevante para conocer la historia de las obras 
públicas. El método de trabajo vendrá determinado por la lectura de memorias e interpre-
tación de los planos así como por la descripción de algunas de las series documentales 
generadas a lo largo de la Historia, lo que nos permitirá concluir la relevancia del proyecto 
de obra como documento de archivo.

Palabras clave

Obras públicas, proyectos de obra, documentación, archivo, series documentales.

 

1. Introducción

El “proyecto” es un tipo documental relevante que nos va a permitir cualitativa y cuanti-
tativamente conocer la historia de las obras públicas, a través de la lectura de las memorias 
y de la interpretación de los planos.

De acuerdo con la ley general de obras públicas de 13 de abril de 1877, se define obra 
pública como “aprovechamiento y las construcciones destinadas a servicios que se hallan 
a cargo del Estado, de las provincias y de los pueblos”. 

Las obras públicas, se dividen en dos grupos:

- Pertenecen al primer grupo: los caminos, así ordinarios como de hierro, los puertos, 
los datos, los grandes canales de riego, los de navegación y los trabajos relativos al 
régimen, aprovechamiento y policía de las aguas, encauzamientos de los ríos, dese-
cación de lagunas y pantanos y saneamientos de terrenos. 

- Pertenecen al segundo grupo: los edificios públicos destinados a servicios que depen-
dan del Ministerio de Fomento. 

Las obras públicas pueden clasificarse en atención a diversos criterios, en lo que desta-
camos tres:

A. Desde el punto de vista de la titularidad de la obra, se puede hablar de titularidad 
estatal, autonómica y local. Respecto de las obras estatales y autonómicas la cons-
titución dispone que serán competencia exclusiva del estado. Las obras públicas 
de interés general o que afecte a más de una Comunidad Autónoma, estas podrán 
asumir las competencias por medio de sus estatutos de Autonomía. En relación con 
las obras públicas locales son todas las de nueva planta, reforma, reparación o entre-
tenimiento, que ejecuten las entidades locales, tanto con sus propios fondos, como 
con ayuda de otras entidades públicas.

B. En razón del ámbito funcional en el que se inserten, se puede hablar de obras públicas 
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relacionadas con el transporte, como las carreteras, obras ferroviarias, aeropuertos….; 
obras marítimas como puertos o faros; obras hidráulicas como embalses o puertos 
fluviales; obras de urbanización relacionadas con la ejecución de planes urbanísticos.

C. En razón de la actividad que haya de realizarse se pueden distinguir:

• Obras de nueva planta, que son las que dan lugar a un bien inmueble

• Obras públicas de reforma, que abarcan el conjunto de ampliación, mejora, mo-
dernización…

• Obras de reparación simple, que son las necesarias para enmendar un deterioro 
producido en un bien inmueble producido por causas accidentales.

• Obras de reparación, que tienen lugar cuando la reparación afecta fundamental-
mente a la estructura resistente del bien en cuestión

• Obras de conservación, que son las necesarias para enmendar un deterioro produ-
cido en el bien inmueble por el natural uso del mismo

• Obras de demolición, consistentes en el derribo o destrucción del bien inmueble.
(Diccionario Jurídico Espasa, 2001)

Las primeras aproximaciones a la legislación de bases de obras públicas se remontan 
hacia finales del siglo XVIII, con la instrucción de caminos de 1785, posteriormente una 
vez entrado el siglo XIX, se lleva a cabo la ley de travesías de 1849. Con la nueva situación 
política vivida en el país correspondiente a la Restauración se hará necesario revisar las ba-
ses de la legislación de obras públicas. De acuerdo a ello se aprueba la nueva Ley de bases 
para la legislación de obras públicas el 19 de diciembre de 1876 y se completa rápidamente 
con la Ley general de obras públicas de 14 de abril de 1877 y el correspondiente Reglamen-
to de 6 de Julio de 1877 para la ejecución de la ley de carreteras. Finalmente ya entrado el 
siglo XX se actualiza dicha Ley de Carreteras de 1877, llevando a cabo una actualización 
y aprobando la Ley de 19 de diciembre de 1974, siendo la segunda ley de carreteras de 
nuestro ordenamiento jurídico.

2. La documentación de los proyectos de obra

Se denomina proyecto de obra “a cualquier tipo de proyecto cuyos documentos contie-
nen el proceso de resolución técnica de un problema”. 

Debido a la gran cantidad de obras que ha realizado el hombre a lo largo de la historia, 
el proyecto de obra ha evolucionado y actualmente se trata de un documento claro, detalla-
do y conciso, con todas las especificaciones para la realización de la obra, organización de 
medios, personas, materiales y métodos constructivos.

Todo proyecto de obra tiene asignados unos objetivos, unas especificaciones a cumplir, 
un plazo de realización y un presupuesto a emplear. Estas son las partes fundamentales y 
que definen el documento definitivo y sirven, en muchos casos de documento contractual.

El desarrollo de cualquier proyecto de obras tiene en la actualidad una común evolución 
temporal, definida por las siguientes fases:
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1. Idea del proyecto.

 - Identificación de la necesidad o problema. Sin “idea” no hay proyecto.

2. Estudio previo o de viabilidad.

 - Comprobar que el proyecto sea prioritario (caso de proyectos públicos).

 - Que sea técnica y económicamente viable.

 - Identificación de problemas y obstáculos.

 - Conocer los beneficiarios (proyectos públicos).

 - Posibles fuentes de financiación.

3. Anteproyecto.

 - Estudios más completos que en la fase anterior. Formulación básica del proyecto 
y definición de los objetivos.

 - Analizar los condicionantes del proyecto.

 - Analizar distintas soluciones y alternativas técnicas y valorarlas.

 - Diseño de [ingeniería] a nivel anteproyecto (plantas, alzados, secciones típicas, 
sin entrar en detalle de dimensionamiento exacto y definitivo, aunque sí en 
dimensiones básicas).

 - Estimación suficientemente precisa del coste.

 - Estudio de viabilidad económica. Estudio de la financiación.“A mayor inversión 
en estas fases, menor incertidumbre”

 - Cuantificación de costes e ingresos.

 - Propuesta de organización, administración y gestión. o Estudio de la financiación.

4. Proyecto informativo o Proyecto básico

 - Estudios más completos que en la fase anterior con definición precisa del 
proyecto. Contienen el diseño, representación de las soluciones técnicas del 
proyecto, planos de detalle, anexos técnicos justificativos, especificaciones 
detalladas, programación temporal de la ejecución del proyecto, presupuesto 
detallado, firma del autor.

 - Este documento sirve para la exposición pública y por tanto según las 
alegaciones recibidas y aceptadas se modifica dando lugar al proyecto definitivo de 
construcción.

5. Proyecto de construcción o Proyecto de ejecución

 - Contienen el diseño, representación de las soluciones técnicas del proyecto, 
planos de detalle, anexos técnicos justificativos, especificaciones detalladas, 
programación temporal de la ejecución del proyecto, presupuesto detallado, firma 
del autor y visado colegial (en caso de ser necesario).
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6. Licitación, dirección y ejecución de las obras

 - Licitación o concurso para determinar quien ejecuta la obra.

 - Ejecución obras, seguimiento y control, recepción

7. Explotación de la infraestructura

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. 31 de octu-
bre de 2007), en su artículo 107, define el contenido de los proyectos de obra de la siguiente 
forma:

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a 
tener en cuenta.

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y 
la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios 
afectados por su ejecución.

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción 
de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se 
llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, 
y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el 
control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 
unitarios y de los precios descompuestos, en su caso, estado de mediciones y, los 
detalles precisos para su valoración.

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, 
con previsión, en su caso, del tiempo y coste.

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.

g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 
salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras.

h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran 
reparación inferiores a 350.000 euros, y para los restantes proyectos enumerados en el artí-
culo anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los do-
cumentos anteriores en la forma que en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, 
siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las 
obras que comprenda. No obstante, solo podrá prescindirse de la documentación indicada 
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en la letra g) del apartado anterior en los casos en que así esté previsto en la normativa es-
pecífica que la regula.

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los 
informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.

4. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por la Ad-
ministración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los términos 
establecidos en los artículos 286 a 288. En el supuesto de que la prestación se llevará a 
cabo en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las responsabilidades se 
limitarán al ámbito de la colaboración.

5. Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado 
cumplimiento.

3. Series Documentales relacionadas con los proyectos de obra

La institución generadora de la documentación de urbanismo y obras públicas, va a ser 
aquella, que desempeñe dichas competencias, dos serán los subfondos en los que encontre-
mos al proyecto como soporte de dicha documentación: 

01. Vivienda

02. Carreteras

01. Vivienda: Este subfondo está relacionado con las actuaciones en ámbitos como el 
acceso a la vivienda o la articulación de ayudas.  A esto se añade, además, la importancia de 
la promoción de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. La vivienda es uno 
de los ejes básicos de servicio a la sociedad y al bienestar de los ciudadanos.

02. Carreteras: Este subfondo está relacionado con la gestión, la planificación, el pro-
yecto, construcción, conservación y explotación de las carreteras estatales para que los ciu-
dadanos puedan disponer de unas adecuadas infraestructuras.

A continuación y basándonos en el cuadro de clasificación propuesto 1 para el Archivo 
del Servicio Territorial de Badajoz perteneciente a la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda de la Junta de Extremadura, reflejaremos aquellas Series Documentales en las que 
encontramos al proyecto de obra como soporte de documentación.

01. VIVIENDA

01.1. SECCIÓN: SECRETARÍA GENERAL

01.2. SECCIÓN: ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO

1 VIVAS MORENO, A. y SANZ CABALLERO, I.Mª. La documentación en materia de urbanismo y obras 
públicas: el caso del Archivo territorial de Badajoz. Madrid: McGraw-Hill, 2020.
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 01.2.2. SUBSECCIÓN: GESTIÓN DE AYUDAS

01.2.2.1. SERIE: VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL

01.2.2.2. SERIE: REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

01.2.2.3. SERIE: ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (ARI)

01.2.2.4. SERIE: AUTOPROMOCIÓN DE VIVIENDA

01.3. SECCIÓN: ARQUITECTURA 

01.3.1. SUBSECCIÓN: PROYECTOS Y OBRAS

01.3.1.2. SERIE: VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (VPP)  
(PROYECTOS)

• Obras y proyectos de viviendas de promoción pública (VPP)

01.3.1.3. SERIE: VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (PROYECTOS)

• Obras y proyectos de viviendas de protección oficial (VPO)

02. CARRETERAS

02.1. SECCIÓN: INFRAESTRUCTURAS

 02.1.1. SUBSECCIÓN: AGUA E INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS

 02.1.2. SUBSECCIÓN: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

  02.1.2.1. SERIE: CARRETERAS 

  • Proyectos de obras de carreteras

4. Importancia para la investigación histórica

Son varios los contenidos históricos que pueden analizarse a través del estudio de los 
proyectos de obra, relacionados con:

• La historia del urbanismo

• La historia y tipologías de las edificaciones

• La economía de la construcción

• Determinados aspectos sobre economía regional.

• Aspectos legislativos

• Medio rural

• Contenidos sociológicos y demográficos
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En definitiva, a través del estudio de la documentación de los proyectos de obra se pue-
de comprobar cómo se ha desarrollado la distribución de usos y espacios, la utilización de 
materiales y tecnologías y la justificación técnica del cumplimiento de las especificaciones 
requeridas por la normativa técnica aplicable, por lo que podemos decir que el proyecto 
de obras públicas es un documento de archivo que permite desarrollar estudios de carácter 
archivístico e histórico.
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Resumen 

Brasil y los demás territorios portugueses estuvieron sometidos entre 1580 y 1640 al 
dominio del imperio español, fundamentalmente en el denominado período filipino o de 
la Unión Ibérica. Este periodo representa un momento histórico de fundamental importan-
cia para exponer las particularidades de las relaciones establecidas entre Brasil y España. 
Los documentos de la unión Ibérica de origen administrativo para la historia de Brasil, 
existentes en España, están custodiados principalmente en los archivos públicos históricos, 
especialmente el Archivo General de Simancas (Valladolid), el Archivo Histórico Nacional 
(Madrid) y el Archivo General de Indias (Sevilla). En este contexto, el objetivo de este 
estudio es identificar los fondos documentales de este período, custodiados en el Archivo 
General de Indias, relevantes para Brasil. El marco metodológico se basó en una revisión 
bibliográfica hispano-brasileña y en datos del site web del Archivo. En el presente trabajo 
se detallan los primeros resultados del estudio de los fondos documentales del período en 
cuestión. En este sentido, fueron identificados los siguientes fondos: Consejo de Indias 
(siglos XVI-XIX), Casa de la Contratación (siglos XVI-XVIII) y Consulado de Sevilla 
y Cádiz (siglos XVI-XIX); otros documentos proceden directamente de organismos co-
loniales. Se prevé que, en un futuro, una selección exhaustiva de documentos permitirá a 
los investigadores acceder a la información en colecciones digitales, lo que hará posible la 
democratización de la información y la socialización de las fuentes documentales, con el fin 
de garantizar a la sociedad el derecho a la memoria.

Palabras-clave

Unión Ibérica. Proyecto de investigación. Archivo General de Indias. Fondos 
Documentales.
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1. Introducción

Este trabajo se vincula al proyecto de investigación titulado La historia de Brasil en los 
Documentos conservados en España, identificación y difusión  financiado por la Embajada 
de Brasil en España y por el Grupo de investigación de la Universidad Complutense de 
Madrid Información; Biblioteca y Sociedad, iniciado en 2019. 

El proyecto general pretende seleccionar, digitalizar y difundir documentos que resulten 
especialmente relevantes para el conocimiento de las relaciones hispano brasileñas en el pe-
ríodo de la Unión Ibérica que abarca de 1580 a 1640. Un período especial porque las coro-
nas portuguesa y española estaban unidas y por tanto el imperio incluía también a Brasil. La 
fase actual del proyecto es la identificación y selección de documentos custodiados en los 
archivos españoles, un estudio histórico de área y categorías contextualizando la selección 
documental, la digitalización de una serie de documentos seleccionados, la transcripción de 
los documentos más relevantes, el análisis histórico de los documentos más relevantes y la 
compilación bibliográfica del período estudiado. 

La prioridad de este estudio es poner el acento en la difusión para que contribuya a un 
mejor conocimiento de este período de historia compartida y unir al enfoque científico un 
matiz cultural que lo haga adecuado para el público en general.

Estos documentos se encuentran custodiados en los archivos españoles, especialmente 
el Archivo General de Simancas y el Archivo General de Indias, que son los archivos que 
concentran el mayor número de documentos del período de la Unión Ibérica, pero también 
el Archivo Histórico Nacional de Madrid, la Biblioteca Nacional de España o el Archivo y 
Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, entre otros. En este momento 
vamos a centrarnos en el Archivo General de Indias.

En la segunda fase del proyecto se pretende difundir la documentación de archivo que 
ha sido seleccionada, clasificada y transcrita a través de un portal web que estamos constru-
yendo, a partir de una exposición abierta al público en general en España y Brasil que podrá 
ser presencial o virtual, así como la participación en congresos y seminarios, con trabajos 
ya publicados 1,2 .

Es importante señalar que la investigación no se ha podido completar principalmente por-
que falta que tuvimos que posponer el trabajo directo en el archivo debido a la pandemia de 
COVID-19. 

En este estudio preliminar vamos a presentar algunas inquietudes relacionadas con nuestras 
reflexiones, por lo que no podemos exponer todos los resultados del trabajo, sino un extracto 

1 Cuevas-Cerveró, A., & Miró-Charbonnier, I. (2020). A relação hispano-brasileira na União Ibérica 
através dos documentos preservados nas instituições espanholas. Revista Ibero-Americana De Ciência Da 
Informação, 13(2), 570-582. https://doi.org/10.26512/rici.v13.n2.2020.30874

2 Cuevas-Cerveró, A., Oliveira, B. M. J. F. de, & França, F. da S. (2021). A Filipeia de Nossa Senhora 
das Neves na união das coroas ibéricas: séculos XVI e XVII. Revista Ibero-Americana De Ciência Da 
Informação, 14(1), 259-273. https://doi.org/10.26512/rici.v14.n1.2021.35338
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de lo reunido, que en este primer momento tiene como objetivo identificar los fondos docu-
mentales de este período, custodiados en el Archivo General de Indias y relevantes para Brasil.

2. Fondos documentales del Archivo General de Indias del 
Brasil colonial

A finales del siglo XVIII, a petición del Rey de España Carlos III, Don Juan Bautista 
Muñoz, nombrado como historiador oficial, comenzó a escribir la historia del Nuevo Mun-
do, y cuando se dio cuenta de que los documentos referentes a esa época estaban distribui-
dos en diferentes lugares, concibió la idea de crear el Archivo General de Indias, en el que 
se recogerían todos los fondos documentales de la América Colonial. En esta perspectiva, 
los fondos documentales con manuscritos provenientes de la gestión administrativa durante 
la colonización española más importantes para la historia de América se reunieron en el 
Archivo General de Indias (hasta entonces dichos fondos estarían dispersos en diversos 
archivos: Simancas, Madrid, Cádiz y Sevilla).

El Archivo General de Indias, o simplemente Archivo de Indias (Ilustración 1), situado 
cerca del Rio Guadalquivir y del puerto del que salía la flota que comunicaba el imperio 
español, en el edificio que antes albergaba la Casa Lonja de Mercaderes, fue establecido en 
la ciudad de Sevilla en el año 1785. 

Ilustración 1. Archivo General de Indias

Fuente: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/agi/portada.html

Después de una reforma (Ilustración 2), para adaptar el edifico a sus nuevas funciones 
de salvaguardia documental, en 1785 el Archivo abre las puertas para recibir los primeros 
documentos; desde entonces y en distintas remesas se fueron incorporando los fondos de las 
principales instituciones indianas. Dichos fondos también recibieron distintas remesas en 
forma de legados, compras, depósitos y donaciones, entre las que destacan la Colección de 
objetos mexicanos del Duque de Montpensier (siglo XIX) y la Colección de la Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla, (siglos XVII-XIX). 
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Ilustración 2. Adaptación del edificio para el Archivo General  de Indias

Fuente: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/agi/portada.html

En la Guía del Archivo de Indias (2008), se especifica que el Archivo de Indias es un 
archivo continental cuyos fondos ocupan casi más de 49.000 legajos y unos 9 kilómetros 
de estanterías.

Todos los tipos de documentos generados durante más de cuatro siglos (desde 1492, en 
que se toma contacto con el Nuevo Mundo, hasta finales del siglo XIX, con documentos 
sobre las islas de Cuba y Filipinas, provincias españolas hasta 1898), fueron producidos 
por el Consejo de Indias y Secretarías de Estado y del Despacho, Casa de Contratación y 
Consulados de Sevilla y Cádiz, que fueron creadas por la Administración Central española 
para el gobierno y administración de los territorios ultramarinos españoles, que llegaron a 
extenderse por América y por Asia. 

El Archivo, cerrado durante algunas décadas, fue reabierto a finales del siglo XIX, solo 
para las expediciones científicas de América del Sur y para investigadores de Historia de 
América. A partir de 1987, España lanza un programa de digitalización de documentos y  
actualmente el ciudadano puede consultar los fondos digitalizados en Internet desde en el 
programa PARES (Ilustración 3), desarrollado por el Ministerio de Cultura, preservando 
dichos fondos de la manipulación. 
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Ilustración 3. Archivo General de Indias

Fuente: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/agi/portada.html

García López (2009) resalta que en varias de las secciones en que este Archivo se en-
cuentra dividido podemos localizar documentos muy relevantes para Brasil, que abarcan 
un período de tiempo que parte de antes de que se produjera su descubrimiento, como es 
el caso de las Bulas de Demarcación del Papa Alejandro VI (1493) y del Tratado de Tor-
desillas (1494), tratado bilateral firmado por el Rey Juan II de Portugal y ratificado por los 
Reyes Católicos en 1494, por lo que se establecía la división del mundo entre España y 
Portugal. Dicho tratado fue inscrito en junio de 2007 por la UNESCO en el registro de la 
memoria del mundo.

Como fuente de investigación de los documentos del Archivo de Indias relevantes para 
Brasil, se destaca la obra titulada “O Arquivo das Indias e o Brasil” del embajador y poeta 
João Cabral de Mello Neto, publicada por el Ministerio de Estado de Relaciones Exteriores 
de Brasil 1, en 1956. Este catálogo agrupa una parte muy importante de los documentos que 
existen sobre el tema. García López (2009) afirma sobre dicha obra que “no es exhaustivo, 
sino orientativo de la cantidad y ubicación de los documentos, y tiene dos pequeños incon-
venientes”; uno de estos inconvenientes sería que Mello Neto (1966) no consultó ni citó 
todos los documentos sobre Brasil en el Archivo de Indias, pero García López subraya la 
importancia de este catálogo principalmente como fuente de consulta para empezar a buscar 
dichos documentos en el Archivo. 

Otra fuente importante para los investigadores es la obra publicada por la Fundación 
MAPFRE Tavera: “Guía de Fuentes manuscritas para la historia de Brasil conservadas en 

1 Comisión de estudios sobre textos para la Historia de Brasil en los archivos extranjeros Comisión de 
estudios sobre textos para la Historia de Brasil en los archivos extranjeros
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España”, de González Martínez (2002); más que una guía, es un inventario. En la sección 
de los fondos del Archivo de Indias dicha obra parte del trabajo de Mello Neto (1966), apor-
tando a este más relaciones de contenidos, sobre todo en aquellos casos en que esos legajos 
no están descritos a nivel de documentos.

García López (2009) explica que en este inventario de la Fundación MAPFRE las Sec-
ciones de este Archivo General de Indias que contienen documentos para la historia de 
Brasil, destacan la Audiencia de Buenos Aires y la Audiencia de Charcas, que contienen el 
grueso de documentos relevantes para Brasil.

3. Marco metodológico

Es importante indicar que existen otros proyectos de investigación vinculados con el 
tema de la Unión Ibérica, como el proyecto Resgate Barão do Rio Branco,  Rio de Janeiro: 
Biblioteca Nacional, 1982 y el proyecto Redes políticas, comerciantes  y  militares  en  
Brasil  durante  la  Monarquía Hispánica  y  sus  postrimerías de circulación de personas, 
libros, objetos y noticias entre Brasil y los territorios  de la Monarquía Hispánica   coordi-
nado  por el   Dr. José Manuel Santos, de la Universidad de Salamanca. 

En nuestro proyecto (Ilustración 4) aportamos una perspectiva complementaria, que 
pretende, además de describir los documentos, acercarlos a la ciudadanía, por lo general 
bastante alejada de los archivos. Esta tarea de acercamiento se centra en la difusión y en una 
nueva taxonomía de la documentación centrada menos en documentos de carácter adminis-
trativo y más en intereses vinculados a la vida cotidiana, a la sociedad al arte y comercio, 
entre otras. Las ocho áreas temáticas que organizan nuestra búsqueda y difusión son: 

1. Cultura / Arte 

2. Conocimiento / Ciencias Naturales 

3. Penetración religiosa / Misiones 

4. Exploración, colonización y ocupación 

5. Explotación económica / comercio 

6. Sociedad 

7. Historia /Relatos 

8. Derecho / Legislación
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Ilustración 4. Página Web del proyecto general

Fuente: https://unioniberica.es/

Para cumplir con el objetivo del estudio de identificar los fondos documentales del Ar-
chivo de Indias relevantes para Brasil, este estudio se basó en una revisión de fuentes bi-
bliográficas y documentales, con un corpus adquirido por trabajos ya publicados referente 
al período y especialmente al archivo:

a) MELLO NETO, João Cabral de. O Arquivo das índias e o Brasil: documentos 
para a história do Brasil existentes no Arquivo das índias de Sevilha (1966).

b) LÓPEZ GÓMEZ, Pedro y GARCÍA MIRAZ , Mª. Del Mar. “Fuentes 
archivísticas para la Historia del Brasil en España. (Siglos XV-XVII)”(2000).

c) GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Elda E. Guía de Fuentes manuscritas para la 
Historia de Brasil conservadas en España (2002).

d) GARCÍA LÓPEZ, María Belén. Fuentes para la historia colonial de Brasil en 
los archivos españoles (2009).

4. Resultados

Presentamos los primeros resultados de la investigación documental del Archivo Gene-
ral de Indias (Sevilla). Los documentos que hoy conserva el Archivo proceden fundamen-
talmente de los siguientes organismos metropolitanos:

1. Consejo de Indias, siglos XVI-XIX

2. Casa de la Contratación, siglos XVI-XVIII

3. Consulados de Sevilla y Cádiz, siglos XVI-XIX

4. Secretarías de Estado y del Despacho Universal de Indias, de Estado, de Gracia y 
Justicia, Hacienda y Guerra, siglos XVIII-XIX
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 5. Secretaría del Juzgado de Arribadas, siglos XVIII-XIX

 6. Comisaría Interventora de la Hacienda Pública de Cádiz

 7. Dirección General de la Renta de Correos, siglos XVIII-XIX

 8. Tribunal de Cuentas, Sala de Ultramar, siglo XIX

 9. Real Compañía de la Habana, siglos XVIII-XIX

Los fondos, organizados de acuerdo a su procedencia, están estructurados en 16 secciones:

 1. Patronato, formada por los papeles del Consejo de Indias —sala de gobierno— y 
del archivo del Duque de Veragua.

 2. Contaduría, con documentación del Consejo de Indias anterior a 1760 —sala de 
contaduría— la posterior se encuentra en la sección Gobierno.

 3. Contratación, con manuscritos de la Casa de Contratación.

 4. Justicia, con papeles de la sala de Justicia del Consejo de Indias, procedentes del 
Archivo de Simancas.

 5. Gobierno, con documentos del Consejo de Indias —salas de Gobierno y de 
Contaduría— y secretarias de Estado del despacho Universal de Indias.

 6. Escribanía de Cámara, papeles del Consejo de Indias —sala de Justicia— 
llegados al archivo procedentes de la sede en Madrid.

 7. Secretaria del Juzgado de Arribadas, manuscritos de la secretaria de dicho 
juzgado y de la Comisaría Interventora de la Hacienda Pública de Cádiz.

 8. Correos, papeles de la Dirección General de la Renta de Correos.

 9. Estado, documentos de la secretaria de Estado, de Indias, etc.

 10. Ultramar, manuscritos de la sala de Ultramar del Consejo de Indias, del 
Ministerio de Ultramar y de la Compañía de la Habana.

 11. Cuba, papeles de la Capitanía General de Cuba.

 12. Consulados, documentación de los consulados de Sevilla y Cádiz.

 13. Títulos de Castilla, papeles de los fondos de la Contaduría General de Indias.

 14. Tribunal de cuentas, manuscritos de la sala de Ultramar del Tribunal de Cuentas 
del reino.

 15. Diversos papeles provenientes de los archivos particulares de Camilo García 
Polavieja y Fernando Abascal, capitán general primero de Cuba y virrey del Perú, 
respectivamente.

 16. La colección de Mapas y Planos, de los siglos XVI al XIX, es una colección 
facticia, formada con piezas procedentes de otras secciones del Archivo.
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Para el período fueron identificados tres fondos principales: 

Cuadro 1- Consejo de Indias, siglos XVI-XIX

Consejo de Indias

Sala de Gobierno Sala de Justicia Contaduría

SECCIONES FECHAS SECCIONES FECHAS SECCIONES FECHAS

PATRONATO (I) 1480-1801 JUSTICIA (IV) 1515-1617 CONTA-
DURÍA (II)

1514-1782

GOBIERNO (V) 1492-1870 ESCRIBANÍA DE 
CÁMARA (VI)

1525-1778 GOBIERNO 
(V)

1492-1870

ULTRAMAR (X) 1605-1896 MAPAS Y PLA-
NOS (XVI)

S. XVI-XIX

MAPAS Y PLANOS 
(XVI)

ss. XVI-XIX

Fuente: Folleto Archivo de Indias (2008) 

Cuadro 2- Casa de la Contratación, siglos XVI-XVIII

Casa de la Contratación

SECCIONES FECHAS

CONTRATACIÓN (III) 1492-1795

MAPAS Y PLANOS (XVI) ss. XVI-XIX

Fuente: Folleto Archivo de Indias (2008) 

Cuadro 3- Consulados de Sevilla y Cádiz, siglos XVI-XIX

Consulado de Cargadores a Indias de Sevilla y Cádiz

SECCIONES FECHAS

CONSULADOS (XII) 1529-1864

MAPAS Y PLANOS (XVI) ss. XVI-XIX

Fuente: Folleto Archivo de Indias (2008) 

Otros documentos proceden directamente de los fondos: Secretarías de Estado y del 
Despacho Universal de Indias, de Estado, de Gracia y Justicia, de Hacienda y de Guerra; 
Consulado Nuevo de Sevilla; Real Compañía de La Habana; y de organismos coloniales. 

A partir del catálogo de Cabral de Melo, podemos resaltar estos documentos:

– 1582, octubre. Carta del General Diego Flores Valdez a S.M. describiendo el viaje 
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de Cabo Verde a Río de Janeiro. Patronato 33 Número 3 Ramo 18.

– 1582?. 7 documentos y una relación sobre la Armada de Flores Valdez que fue al 
Estrecho de Magallanes, con referencia a la conveniencia de fortificar la costa de 
«Brasil de Portugal». Patronato 33, Número 3, Ramo 25.

– 1616. Documentos sobre extranjeros en el norte de Brasil: establecimiento de los 
franceses en el Río Marañón, éxitos de la Armada de Gaspar de Souza y comercio 
de holandeses e ingleses en el Río de las Amazonas con sugerencias de tierras a 
Revardière para atraerlo a favor de la Corona. Patronato272, Ramo 1.

– 1615. Informes del capitán de la Armada Pedro Luís y su hijo, sobre las 
actividades de holandeses, franceses e ingleses en el Marañón y el Amazonas, 
que decían haber navegado por aquellos ríos donde había mucha ganancia de 
los hombres de negocios por la tintura roja, el tabaco y diferentes especias. 
Patronato 272, Ramo 3.

– 1615, julio, 7. Madrid. «Rotero del Río de las Amazonas», dado por el Capitán 
Manuel de Souza Dessa al Virrey. Firmado por Tomás Gración Dantisco, sobre la 
conveniencia de ocupar sus márgenes, como enlace hacia Perú y su plata y defensa 
del Brasil para el sur. Patronato 272, Ramo 5.

Entre los documentos de las Audiencias destacamos los siguientes:

 – 1594, abril. Carta del Virrey del Perú a S.M. indicando la presencia de 
corsarios enemigos en Río de Janeiro. Lima 33.

– 1597. Carta del Consejo acerca de la necesidad de que la flota del Capitán Vilavere siga 
la ruta de Lisboa para el Brasil, por ser la más conocida y frecuentada. Charcas 1.

– 1615, noviembre. Relación sobre la toma de la fortaleza de Marañón por 
Alexandre de Moura. Lima 33.

– 1625, abril. Informe de la toma de Bahía por los holandeses y peligro de los 
demás puertos del Brasil. 1926, mayo. Informe de la llegada del navío en Buenos 
Aires con el aviso de Matías de Albuquerque, Gobernador de Pernambuco, dando 
cuenta de la derrota y expulsión de los invasores. Charcas 21.

– 1631, enero, 20. Carta de la Audiencia del Plata a S.M. informando haber recibido 
aviso del Gobernador de Río de Janeiro, Martim de Sa, confirmando la toma de 
Pernambuco, y dando noticias de las medidas para enfrentarse a los holandeses. 
Charcas 20.

 En Mapas y Planos (Sección XVI) destacamos:

– [Sin fecha: principios del s. XVII]. Mapa de los Ríos Paraná y Marañón, con 
expresión de algunos de sus afluentes y de las poblaciones de españoles que hay en 
este territorio.

– [Sin Fecha] Apunte de la costa del Brasil y Río de la Plata. Se indican los puertos 
e islas de la costa del Brasil y del Río, siendo muchos los que se señalan en éste, y 
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se fija el sitio que ocupan las ciudades de la Asunción y ciudad Real. Al dorso dice 
«Céspedes», lo que parece indicar que lo hizo o perteneció al cosmógrafo de este 
nombre.  Legajo de papeles comprados por el Ministerio de Ultramar (Documento 
nº 14), nº 1. Patronato, 294, nº 14.

4. Consideraciones finales

Esta primera etapa del estudio se ha centrado en la identificación de los fondos docu-
mentales custodiados en el Archivo General de Indias, en la ciudad de Sevilla, para el pe-
ríodo de la Unión Ibérica. Debemos destacar las limitaciones que nos han impedido acceder 
presencialmente al Archivo debido a la situación de pandemia. Continuaremos trabajando 
para poder identificar in situ de los documentos, relevantes para la Relación entre Brasil y 
España 

La selección de documentos procedentes de un espacio y tiempo poco conocido per-
mitirá a los investigadores acceder y seleccionar la información tanto en colecciones ya 
digitalizadas como otros fondos sin identificar lo que hará posible la democratización de 
la información y la socialización de las fuentes documentales, con el fin de garantizar a la 
sociedad el derecho a la memoria.   
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Resumen

El patrimonio cultural industrial representa una lectura humanística e intencional de las 
comunidades costeras. En la herencia colectiva de lugares y zonas industriales, la memoria 
del patrimonio industrial y marítimo abarca las infraestructuras portuarias, las industrias 
sectoriales, la ordenación del territorio, los movimientos de población o las costumbres y 
usos sociales. La comprensión de este tipo de patrimonio se asienta en el movimiento dia-
léctico entre los elementos materiales y los elementos inmateriales que lo constituyen. En la 
Ría de Ferrol, en Galicia, el conjunto portuario y la concentración de industrias representan 
un microcosmos caracterizado por la memoria del trabajo, el auge y la desaparición de teji-
do industrial, los procesos de conservación de carácter monumentalista y la desprotección 
de algunos símbolos del avance industrial. La documentación de los valores industriales in-
dustriales y marítimos puede contribuir a la recuperación, la conservación y la difusión de la 
memoria colectiva de este paisaje cultural y natural singular, como estrategia fundamental 
para la defensa del patrimonio industrial, científico y técnico.

Palabras clave

Paisaje cultural; Patrimonio industrial; Memoria colectiva; Documentación del 
Patrimonio; Ría de Ferrol.

1. Introducción

Los vestigios de la Revolución Industrial están constituidos por fábricas, infraestructuras 
portuarias, conocimiento científico y técnico, procesos de mecanización, especialización del 
trabajo, estructuración de los espacios o usos sociales, entre otras manifestaciones. La pérdida 
de la función original de estos bienes está determinada por la metamorfosis de los modelos 
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productivos y su conservación dependerá de fenómenos patrimoniales y no patrimoniales, 
como la musealización o la reestructuración del suelo. Si el bien es elevado a patrimonio, su 
naturaleza cambia y su realidad supera la temporalidad y se constituye como permanente para 
la comunidad que lo acoge. Sin embargo, gran parte de la herencia industrial es destruida por 
el factor humano.

1. Aproximación al patrimonio cultural

Tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural, al ser identificados como patri-
monio, reciben tratamiento humano. Si bien los bienes clasificados como naturales no son 
obra del ser humano, la posible intervención humana puede alterar, transformar o destruir 
estos bienes, en atención a determinados intereses. Aquellos bienes que tienen su origen en 
el quehacer humano, reconocidos como patrimonio cultural, igualmente están expuestos a la 
intervención. La problemática sobre la conservación del patrimonio natural y el patrimonio 
cultural trasciende esta dualidad conceptual en el caso de los paisajes culturales, en donde 
los lugares y zonas son consecuencia de la modulación de la naturaleza por el ser humano. 
Asimismo, las causas naturales de deterioro y las derivaciones de las acciones humanas reper-
cuten en la destrucción del paisaje cultural de los pueblos y comunidades.

Se identifican dos esferas en el concepto de patrimonio cultural, lo material y lo inmaterial. 
Hay autores, como Querol (2010, pp. 11-12), que destacan bienes muebles, bienes inmuebles 
y bienes de carácter inmaterial. Los bienes muebles y los bienes inmuebles se caracterizan 
por la materialidad. Los primeros son movibles, como una grúa portuaria. Los segundos no 
podrían ser trasladados, por ejemplo, un molino harinero. Los bienes referidos como inma-
teriales también son conocidos como bienes invisibles o intangibles y un ejemplo sería una 
técnica para la fabricación del casco de un buque.

La idea de proteccionismo depende de muchos factores, entre los cuales están intereses 
políticos, económicos o académicos. Los agentes que intervienen en los procesos de patrimo-
nialización obedecen a intereses definidos que, en el marco de la legislación vigente, elevan 
el bien a un estatus de reconocimiento social que antes no poseía. La ontología patrimonial es 
compleja. Las interpretaciones del bien patrimonializado actúan como canales de mediación 
entre la realidad empírica del objeto y la memoria de la comunidad. El objeto trasciende su 
realidad inmediata y se consolida como cultural, representativo en el espacio público de un 
pueblo, región o país.

En la afirmación del pasado y la protección de los valores identitarios, productivos, cientí-
ficos o históricos de las comunidades, se ha superado, en muchos casos, el tradicional paradig-
ma monumentalista. Desde la segunda mitad del siglo XX, el concepto de patrimonio cultural 
pierde su tendencia excluyente en aras de una definición más inclusiva. Se reconocen otras 
formas de patrimonio basadas en criterios informacionales, testimoniales, arqueológicos o 
etnográficos, además de la grandiosidad y la belleza. Por tanto, se amplía la categorización del 
patrimonio a los paisajes culturales, el patrimonio bibliográfico y documental, el patrimonio 
subacuático o el patrimonio industrial.

La Revolución Industrial es uno de los fenómenos más trascendentes en relación con la 
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trasformación del medio natural y el entorno humano. La Ría de Ferrol, en Galicia, constituye 
un paisaje natural y cultural caracterizado por la actividad portuaria y un legado industrial, en 
parte, todavía recreado en la memoria social.

2. Contexto natural y cultural de la Ría de Ferrol

La afirmación “el empeño industrial de Galicia”, en palabras de Carmona y Nadal (2005, 
p. ix), sintetiza la realidad de la industrialización gallega, desde la primera mitad del siglo 
XVIII hasta las últimas décadas del siglo XX. En este escenario, el entorno natural y cultu-
ral de la Ría de Ferrol representa el auge, la decadencia y el empuje hacia nuevas formas de 
producción, en un ambiente racionalista y cambiante.

 2.1. El nacimiento de la gran industria

La actividad bélica creciente, en relación con las posibilidades económicas del Nuevo 
Mundo y la política exterior española, desplazada hacia el Atlántico, impulsan una reorgani-
zación de la Armada bajo el dominio de los Borbones, en el siglo XVIII. En 1714, por Real 
Cédula, se institucionaliza la Armada Real. Posteriormente, se divide el litoral español en 
tres Departamentos Marítimos, Cádiz, Ferrol y Cartagena (Rodríguez-Villasante, 2011, p. 
20). Cada departamento albergará un gran arsenal.

En el caso de la Ría de Ferrol, enclavada en el contorno geofísico del Golfo Ártabro (Fi-
gura 1), las tranquilas aguas se emplean como fondeadero al menos desde los inicios de la 
Edad Media (Martín, 2005, p. 25). La ría se origina en la desembocadura del Río Grande de 
Xubia y está orientada de este a oeste. Su geomorfología presenta unas condiciones físicas 
caracterizadas por el resguardo de sus montes, coronados por el cabo Prioriño y la punta del 
Segaño, la estrechez y profundidad de su canal, y la amplitud y seguridad de sus ensenadas.

Figura 1. Plano de las rias de Ferrol, Coruña y Betanzos. 1787. Vicente Tofiño de San Miguel. Biblioteca de 
Galicia. Colección Núñez de las Cuevas. NC-CAR-835 BA. Galiciana. Biblioteca Dixital de Galicia [http://

biblioteca.galiciana.gal/]
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Por Real Orden de 1726, se ordena la creación del Arsenal de Ferrol. Al año siguiente, 
se comienza la construcción del arsenal y astillero en la Ría de Ferrol, en el lugar de A 
Graña, pero las limitaciones geográficas de la pequeña ensenada hacen que las obras se 
trasladen a la zona de Esteiro, en la tradicional villa de Ferrol (Rodríguez-Villasante, 2011, 
pp. 22-27). La impresionante obra demanda una ingente inversión económica, así como la 
confluencia de un conjunto notable de conocimientos científicos y técnicos, capital humano 
e infraestructuras. El sencillo embarcadero de la villa ferrolana, con actividades orientadas 
a la pesca y la subsistencia, se transformará en un gran puerto militar. Puede que, más que el 
establecimiento de un proyecto de industrialización, se llevara a cabo una total intervención 
estatal sobre el dominio local (Granados, 2011, p. 126).

 2.2. El desarrollo del tejido industrial

El paisaje natural de esta zona del norte del Golfo de los Ártabros desaparece y emerge 
el paisaje cultural portuario de la Ría de Ferrol, ejecutado en términos cercanos al absolu-
tismo ilustrado (Figura 2). El arsenal y astillero reales detentan la misión de servir de base 
para la construcción, armamento y reparación o mantenimiento de los navíos. La soberbia 
presencia y magnífica dimensión del Arsenal, al igual que su localización estratégica para 
la marina de guerra española, reorganiza el espacio terrestre y marítimo en toda la comarca, 
concentrando la existencia y efectividad del litoral en su figura. Asimismo, su naturaleza, 
como industria concentrada, determinará el nacimiento de la ciudad de Ferrol.

Figura 2. Plano de la villa y arsenales del Ferrol. ca. 1900. Imprenta de Pierat Peralta. Biblioteca de Galicia. 
MAP_067. Galiciana. Biblioteca Dixital de Galicia [http://biblioteca.galiciana.gal/]

La ciudad se erige sobre una pequeña localidad que, a principios del siglo XVIII, cuenta 
con unos 225 vecinos. A finales de siglo, la austera villa se transforma en el centro urbano con 
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mayor número de habitantes de Galicia, cerca de 25.000 (Martín, 2005, pp. 42-50). La visita 
de Isabel II traerá consigo el título de ciudad, por Real Decreto de 13 de octubre de 1858. La 
creciente expansión industrial de la zona es la causa del aumento demográfico, la planifica-
ción urbanística y el progreso social. Las posibilidades de ascenso económico y social, en la 
pujante red industrial ligada a la construcción naval, atraen a un gran número de trabajadores y 
militares. La maestranza, incluidos los carpinteros de ribera, calafates, aserradores o canteros, 
está compuesta por artesanos gallegos y extranjeros (Vigo, 1984, pp. 67-68).

Una de las figuras más representativas de la iniciativa empresarial en la comarca es el 
francés Juan Lestache Nugos, quien fijará su residencia en el municipio de Narón. Este muni-
cipio acoge el trayecto final del Río Grande de Xubia. El crecimiento demográfico de la villa 
portuaria y su hinterland ejerce la demanda de diversos artículos, como los alimentarios. Así, 
Lestache establece la industria molinera en el Ponte de Xubia, en 1775, e introduce el denomi-
nado sistema francés. Llegará a ser, entre las industrias de su clase, la más importante (Mejide, 
1997, pp. 38-39). En 1778, funda una factoría papelera. Y en 1793 establece, una fábrica de 
curtidos o tenería, que llegó a ser una de las más importantes del Reino de Galicia. La viuda 
e hijos de Lestache lograron que la Corona agraciase la industria con el Escudo de las Armas 
Reales y se catalogase como Fábrica Real (Mejide, 1998, pp. 42-46).

En la misma zona del Ponte de Xubia, se instalan los denominados establecimientos 
reales. La Real Fábrica de Cobrería (1791), cuyas instalaciones se transformarán en la Real 
Fábrica de Fusiles, Bayonetas, Cajas y Llaves (1809). Las fábricas reales se trasladarán al 
interior del Arsenal por motivos logísticos y de protección (Carmona y Nadal, 2005, pp. 
54-57). En las instalaciones, comienza una nueva actividad, la acuñación de monera, pero 
pronto se retomará la actividad originaria, la cobrería, constituyendo la Real Fábrica de 
Moneda y Cobrería de Xubia (1811). La fabricación queda suspendida en la segunda mitad 
del siglo XIX (Fernández, 1993). En la actualidad, las instalaciones han sido reformadas y 
acogen la empresa gallega Galicia Industrial (1892), ahora Galicia Textil, que las adquiere 
en la primera mitad del siglo XX.

 2.3. La diversificación industrial

La actividad de los arsenales y astilleros reales empuja la creación de varios astilleros 
privados, en un entorno todavía anclado en el tradicional sistema de los carpinteros de ribe-
ra. Son tres los astilleros que se localizan en la ribera de A Graña. El astillero (1846) de la 
casa bancaria Braña, Abella y cía. Sus instalaciones pasarán a manos del banquero Augusto 
José de Vila. Será el director del astillero Andrés Avelino Comerma y Batalla, el ingeniero 
responsable del dique deSan Julián o dique de La Campana, en la cultura popular, en el que 
trabajaron más de 200 mujeres (Moreno y Gassó, 2003, pp. 288-291). A finales del siglo XIX, 
sus herederos cesarán la actividad. En la misma ribera, la zona de Punta Pescadoira acoge el 
astillero la Industria Española, de Otero, Gil y cía. Este astillero tendrá distintos propietarios. 
En la actualidad, pertenece a Manuel Caamaño y se denominan astilleros Blascar.

Hacia el norte de la ría está la ribera de A Cabana. En este paraje se encuentra un asti-
llero propiedad de Juan Antonio Cardemil, que inicia su actividad en 1810. Este astillero 
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pasará a manos del marino Manuel Ciarán, que no será su último propietario (Carmona y 
Nadal, 2005, pp. 153-155). Del conjunto del astillero, solo se conserva el dique de carenar, 
que se conoce como Dique de Ciarán o Dique de Mareas (Figura 3). Su estado de conser-
vación era lamentable, con desplomes en los muros, hasta que en el año 2018 comienza su 
restauración. Ya terminadas las obras de rehabilitación, está en proceso la creación de un 
centro de interpretación de la historia de la construcción naval en la zona y un obrador de 
carpintería de ribera.

Figura 3. Dique de Ciarán. 1810. En la rivera de A Cabana, con la marea en movimiento de descenso y alcanzan-
do la bajamar. Fotografía de la autora, 2020.

Para la actualización de las instalaciones navales del Arsenal, estas se arriendan a la 
sociedad hispano-británica Sociedad Española de Construcción Naval, conocida como la 
Naval. Pero después de la Guerra Civil se hacer cargo del complejo industrial el Consejo 
Ordenador de Construcciones Navales Militares (1939), organismo que traspasa las compe-
tencias sobre la factoría a la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales, la Bazán 
(Juan-García, 2015, pp. 31-33). En 1941, toma forma la iniciativa privada de varios socios 
que regentaban pequeñas industrias en la comarca. Astilleros y Talleres del Noroeste, As-
tano, se ubica en el municipio de Fene. Astano llegará a ser uno de los astilleros privados 
más importantes de Europa. Mas la crisis de los años 80 supondrá un duro golpe para la 
construcción naval en la Ría de Ferrol.

No obstante, el tejido industrial de la zona se ve reforzado con el desarrollo de otras 
iniciativas. La industria Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España (1926), Pysbe, ob-
tiene una concesión para instalar una planta de bacalao en 1936 y construye una factoría 
en 1945, en una zona ampliada del puerto ferrolano. La mayoría de las trabajadoras eran 
mujeres y las condiciones laborales pésimas (Bouza, 2012, pp. 99-104). Cesa hacia 1974 
por la falta de actualización tecnológica. La Peninsular Maderera comienza su actividad de 
transformación de la madera hacia 1945, cerca de la zona portuaria. La independencia de 
Guinea, principal proveedor de madera, supone la pérdida de la concesión y la empresa cesa 
la producción en 1976.
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En la primera mitad del siglo XX, Bartolomé Freire Lago, natural de Somozas, provin-
cia de A Coruña, trabaja de herrero en su propio negocio. Con la participación de sus her-
manos, funda la empresa familiar Freire Hermanos, afincada en la zona de Narón. En 1953, 
se constituye Metalúrgica Galaica, Megasa. La producción de acero es el elemento clave del 
éxito de la empresa, así como la incorporación de las nuevas tecnologías (Carmona, 2009, 
pp. 525-534). A partir de 1975, Megasa logra superar la reconversión del sector siderúrgico 
y la crisis de la reconversión industrial de los años 80. Sigue en activo.

La creación de Hispania, Fábrica de Lápices, fue iniciativa del ferrolano Alberto Fer-
nández Martín, junto con otros socios, comerciantes ferrolanos. Las instalaciones se esta-
blecen en el muelle ferrolano, pero el buen crecimiento del negocio propicia su traslado a 
la parte alta de Ferrol Vello, frente a la terminal portuaria de Ferrol. La apertura de la eco-
nomía española se fragua en el Pan Nacional de Estabilización Económica (1959), lo que 
implica la entrada en el sistema del libre mercado y el aumento de la competitividad. Por la 
falta de medidas de protección nacionales, en 1986 la fábrica cesa la actividad.

3. Memoria y documentación del patrimonio

Las estrategias de documentación del patrimonio industrial deberían formar parte de las 
políticas culturales de los niveles gubernamentales. La participación de los portadores de 
cultura en los procesos de documentación de la memoria colectiva, aseguran la autentici-
dad de la información y el conocimiento de los bienes materiales e inmateriales objeto de 
protección.

 3.1. La cultura de la memoria

En la Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, la Unesco 
reconoce que el patrimonio inmaterial afianza la diversidad cultural y fomenta el desarrollo 
sostenible de las comunidades y pueblos. Ambos criterios, la diversidad y la sostenibilidad, 
vertebran la memoria de los valores materiales e inmateriales de la industrialización “en su 
contexto territorial, máxime cuando la industria es una consecuencia directa del uso que la 
sociedad hace el medio natural” (Álvarez, 2010, p. 79). Según el Plan Nacional de Patrimo-
nio Industrial de España,

“Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sis-
temas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las 
actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y gestión gene-
radas por el sistema económico surgido de la ‘revolución industrial’. Estos bienes se deben 
entender como un todo integral compuesto por el paisaje en el que se insertan, las relaciones 
industriales en que se estructuran, las arquitecturas que los caracteriza, las técnicas utilizadas 
en sus procedimientos, los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de carácter 
simbólico” (Instituto del Patrimonio, 2016, p. 7).

Los valores identitarios nacen y se transforman en dependencia de la implantación y el 
avance de la explotación industrial, en las comunidades en dónde ocurre. Los complejos 
fabriles, la maquinaria, los conocimientos y técnicas, así como las costumbres, los dialectos 
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y los usos sociales, representan el quehacer humano en respuesta a la riqueza y la pobreza 
generada por las exigencias de la industria. Las tendencias absolutistas de la Ilustración y 
el avance la Revolución Industrial consolidarán el movimiento racionalista en las formas 
austeras y funcionales de los conjuntos fabriles. Como icono de la industria,

“La fábrica moderna concentraba a los trabajadores en un único recinto, lo que facilitaba el 
control del trabajo y del producto por parte de los agentes en los que el empresario delegaba, 
e introducía maquinaria movida a su vez por máquinas, las de vapor, que sustituían esfuerzo 
humano, aumentando así el producto por cada unidad de trabajo utilizada” (Carmona y Nadal, 
2005, p. 3).

La industrialización de la realidad se articula conforme a expresiones prácticas y utilita-
rias. En la época preindustrial, se comienza a utilizar el principio de la presión del vapor en 
la generación de energía, pero será necesaria la innovación y la aplicación del invento en un 
sector industrial para transformar las técnicas de fabricación. La revolución industrial está 
ligada a la innovación industrial (Föhlen, 1984, pp. 53-57). El paradigma dominante de la 
innovación prioriza el plano tecnológico y la dimensión económica y empresarial. Desde 
una concepción axiológica, se amplía la naturaleza de la innovación, del plano científico y 
técnico a la esfera social, cultural y artística (Echeverría, 2008, pp. 610-612).

De esta manera, el alcance de la innovación vinculada a la noción de patrimonio indus-
trial trasciende los límites científicos y técnicos y proyecta el patrimonio como plataforma 
para la participación ciudadana. Como creadores y transmisores de la identidad, los porta-
dores de cultura, además de las administraciones públicas y los agentes culturales, pueden 
proponer actuaciones innovadoras orientadas a la dinamización y el uso de antiguas fábricas 
o elementos industriales distintivos para la memoria colectiva.

 3.2. La documentación del patrimonio industrial

La documentación del patrimonio industrial constituye un desafío en el contexto actual. 
La identidad, como principal valor inmaterial del patrimonio cultural, y del patrimonio 
industrial, atiende al rendimiento y al intercambio (Arizpe, 2013, pp. 19-20). Movimiento 
y reciprocidad son los ejes que sustentan la actividad productiva y social de hombres y 
mujeres. Estos paisajes tienen un horizonte significativo, que vehicula las manifestaciones 
identitarias y representa el avance industrial en estas comunidades.

Es necesario seleccionar aquellas manifestaciones más relevantes y singulares para la 
representación de identidades. Estos modelos identitarios, están en necesaria relación diná-
mica con otros valores y la materialidad en la que se distinguen, pero que nos los fija. El 
patrimonio industrial solo puede ser comprensible en la relación dialéctica entre lo material 
y lo inmaterial que integran los bienes culturales (Icomos-Ticcih, 2011). En este sentido, 
la figura de los portadores de cultura es esencial, para capturar, documentar y transmitir el 
conocimiento industrial y su repercusión en las tradiciones locales, como agentes que infor-
man desde dentro de la cultura industrial.

Los bienes industriales de la Ría de Ferrol constituyen el legado de la Revolución Indus-
trial y pertenecen a los portadores de cultura. Como horizonte significativo de este legado, 
el Arsenal conserva una gran parte de sus instalaciones (Figura 4). Su presencia domina una 
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parte importante de los espacios portuarios de la Ría de Ferrol y de la misma ciudad. Los 
astilleros y arsenales reales son el símbolo del nacimiento de la industria concentrada en el 
litoral del noroeste de la península y del proceso de desconcentración de las dinámicas de 
manufacturación y actividades dependientes de la construcción naval. El Arsenal y Astano 
se han integrado en la empresa pública Navantia, que sigue activa en la actualidad.

Figura 5. El Ferrol. Vista general de la ciudad y sus arsenales. 1903. Papelería de El Correo Gallego. Biblioteca 
de Galicia. Depósito geral. POS 495. Galiciana. Biblioteca Dixital de Galicia [http://biblioteca.galiciana.gal/]

La factoría Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España, sita en el puerto comercial, 
y la Peninsular Maderera, en la zona de A Malata, fueron derribadas. En la actualidad, su 
espacio lo ocupan, en parte, la Autoridad Portuaria y el Estadio Municipal de A Malata, res-
pectivamente. De los astilleros privados de la rivera de A Graña, sigue en funcionamiento el 
astillero Blascar, y está en proceso de rehabilitación el espacio del Dique de Ciarán.

La Unesco (2003) reconoce que los grupos e individuos, además de los agentes políti-
cos, pueden proponer procesos de patrimonialización. El elemento más humilde puede ser 
elevado a patrimonio si representa una filosofía de vida o un acto creativo que se considera 
valioso para la comunidad. “El patrimonio cultural hace pensar” (Lisón, 2016, p. 6). Pero 
hay situaciones complejas, como la que envuelve el destino de la Fábrica de Lápices Hispa-
nia (Figura 4). Se constituye un movimiento para su defensa; comunidades de vecinos, aso-
ciaciones culturales nacionales e internacionales, intelectuales, políticos, grupos sociales e 
individuos se comprometieron en la salvaguarda y conservación de la emblemática fábrica. 
La fachada racionalista, con vestigios de Art Decó, y la simbólica chimenea, dibujaban 
el horizonte portuario de la ciudad, junto con las rotundas instalaciones del Arsenal. Fue 
derribada en el año 2012 con la finalidad de construir cientos de viviendas. Hoy en día, el 
solar está deshabitado.
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Figura 5. Fachada principal de la Fábrica de Lápices Hispania, situada en Ferrol Vello.
Fotografía de Manuel Lara, 2008.

Para evitar estas pérdidas, la documentación de la cultura de la memoria asegura que los 
valores de la industrialización se transmitan de generación en generación. Es conveniente pro-
mover la creación de ámbitos participativos para que los grupos interesados sean intérpretes y 
registradores de su patrimonio (Carrera y Álvarez, 2017, pp. 123-124).

La materialidad que envuelve las instalaciones, factorías y conjuntos fabriles debería de 
recoger, además de su singularidad y resultados de la actividad, 1) las formas identitarias que 
se constituyeron, caracterizadas en los emprendedores, los artesanos, la oficialidad de la mari-
na, la maestranza y los trabajadores, 2) las festividades religiosas y laicas que se programaron 
en un calendario festivo, 3) los usos sociales derivados del movimiento en la base naval y de-
más tejido industrial, 4) la memoria del trabajo y 4) los conocimientos científicos y técnicos. 
Estos aspectos precisan de localización espacial y temporal bajo un criterio de dinamismo. 
Los materiales de los fondos documentales, los vestigios de la industria y la historia oral cons-
tituyen la base científica que sustenta la documentación del patrimonio industrial.

4. Consideraciones finales

El riesgo de desaparición y olvido de la memoria de la industrialización confirma la fra-
gilidad de este legado. Los bienes vehiculados a la Revolución Industrial representan parte 
de los elementos fundacionales del patrimonio material e inmaterial de las comunidades. De 
esta manera, los vestigios de la explotación industrial contribuyen a configurar el horizonte 
significativo de los paisajes culturales.

En el proceso de documentación del patrimonio, se presenta una disociación entre lo ma-
terial y lo inmaterial de la herencia industrial. La superación de esta problemática puede ser 
factible en la comprensión del movimiento dialéctico del patrimonio. Los valores identitarios 
son el canal de comunicación entre la realidad, la memoria de la industria y los actores pa-
trimoniales. El patrimonio cultural puede ser contemplado, pero necesita ser comprendido.

La interacción de los valores identitarios con otros valores, como los económicos, demo-
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gráficos, arquitectónicos o artísticos, puede proporcionar las claves para la elaboración de 
registros específicos en las comunidades, que pueden incorporarse a inventarios y catálogos, 
entre otros instrumentos de difusión más amplia, de manera complementaria y para la difusión 
del conocimiento patrimonial.
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Resumo

A biblioteca central da UnB conta com um acervo bibliográfico sobre arte dentro do setor 
de Coleções Especiais, com 1987 títulos e 2400 exemplares, que acompanha a Universidade de 
Brasília desde sua fundação, em 1962, este trabalho visa apresentar esta coleção, sua história, 
suas origens e as peculiaridades e as singularidades de seu acervo; ressaltar e esclarecer sobre a 
importância da coleção de livros sobre arte para a memória, tanto do acervo da BCE quanto da 
UnB. Valorizar a coleção através do conhecimento do seu acervo, da reorganização do catálogo 
com informações de qualidade e atualizadas e, promover uma ampla divulgação deste acervo, 
através da digitalização de obras mais representativas e sendo sua publicidade feita por meio di-
gital, através da na Biblioteca Digital de Coleções Especiais (BDCE) da BCE, permitindo ampla 
visibilidade e acessibilidade. A partir de um diagnóstico da coleção e da definição de critérios 
de seleção de títulos com marcas de proveniência e com características especiais como pranchas 
coladas, edição de luxo, edição especial, marcas de propriedade (como dedicatória, assinaturas 
do antigo proprietário, ex libris), etc, ou seja, a seleção de um conjunto de títulos para compor a 
coleção na Biblioteca Digital de Coleções Especiais (BDCE) pretende-se chegar a uma disponi-
bilização e acesso de qualidade dando o devido valor a esta coleção.

Palavras-Chave

Biblioteca Central da Universidade de Brasília; Biblioteca universitária; Coleções especiais; 
Acervo sobre arte; Digitalização de acervo bibliográfico; Biblioteca Digital de Coleções 
Especiais.

1. Introdução

Este trabalho visa ressaltar e esclarecer sobre a importância da coleção de livros sobre 
arte, que se encontra no setor de Coleções Especiais, para a memória, tanto do acervo da BCE 
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quanto da UnB. Este artigo pretende dar ênfase a esta pequena coleção, classificada como 
especial, quanto à sua formação e pela temática sobre arte estar ligada à história da própria 
Universidade como o espírito criador de Brasília. Elenca e apresenta algumas considerações 
a respeito dos primeiros títulos, dos primeiros exemplares que entraram para a coleção, des-
se modo, o objetivo desta pesquisa é investigar e esclarecer as origens da formação desta 
coleção. Se ela foi criada com a intenção de ser um material didático especial ou estar além, 
como um conjunto de obras para a pesquisa e que representasse de maneira mais contundente 
a área das Artes em geral para a Universidade de Brasília.

Com a finalidade de organizar, preservar e disseminar a memória institucional da Uni-
versidade de Brasília, a BCE criou a Biblioteca Digital de Coleções Especiais (BDCE) e 
esta coleção se insere no perfil das coleções que fazem parte da BDCE, com caraterísticas 
peculiares e especiais e, que merece mais atenção, promover a sua visibilidade e, assim, ter 
mais acessibilidade para um público mais amplo. Seguindo a preocupação das instituições de 
memória como bibliotecas, Dodebei salienta, 

“As instituições de memória sempre tiveram a preocupação com a seleção de objetos de suas 
coleções, ainda que essa seleção fosse de natureza política, como as escolhas o são. O interes-
se das bibliotecas, dos arquivos, dos museus foi e é o de criar coleções que possam simbolizar 
o conhecimento acumulado, talvez visando a um coletivo que transcenda à singularidade da 
produção intelectual”. (DODEBEI, 2009, p. 88).

A metodologia utilizada é a pesquisa ao arquivo da BCE para consulta a documentos ad-
ministrativos, relatórios, antigos manuais e guias da biblioteca para levantamento histórico da 
coleção e sua formação. O projeto tem como característica a pesquisa exploratória através de 
consulta ao catálogo Pergamum, verificação da origem dos exemplares, do tipo de material, 
se há características especiais como pranchas coladas, edição de luxo, edição especial, marcas 
de propriedade (como dedicatória, assinaturas do antigo proprietário, ex libris), etc. Ainda é 
imprescindível a elaboração de relatório e diagnóstico da coleção, para conhecimento mais 
aprofundado da coleção, para a elaboração de critérios de seleção, e para embasar as outras 
ações planejadas para a reorganização, digitalização e divulgação da coleção.

2. A Biblioteca Central, o setor de coleções especiais e a 
coleção de livros sobre arte

A biblioteca central (BCE) é um órgão complementar da Universidade de Brasília (UnB) 
e é responsável por oferecer material informacional, instalações e ambientes adequados e 
profissionais qualificados para a sustentação e a garantia da qualidade da missão das universi-
dades, em seus três aspectos: ensino, pesquisa e extensão.

O acervo da Biblioteca Central da UnB é composto por aproximadamente 1,5 milhão de 
volumes de livros, periódicos e outros materiais, e está distribuído conforme as seguintes di-
visões: Acervo geral (livros, folhetos, teses e dissertações); Periódicos (cerca de 1.700 títulos 
de publicações periódicas); Referência (obras de referência, propriamente ditas); e Coleções 
Especiais.
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O conjunto que formou a Divisão de Coleções Especiais foi diagnosticado por Poole 
(1973, p. 22) como um segmento do acervo que “compreende unidades administrativas sepa-
radas, cada uma das quais requer acomodações físicas diferentes”. Esse ponto de vista definiu 
os setores que comporiam as Coleções Especiais: multimeios (Microfilmes, Discos de vinil, 
CDs, DVDs, etc); publicações da memória institucional e da editora da UnB; publicações de 
memória local e regional (sobre Brasília e sobre o Cerrado); coleção de Estudos Clássicos; 
coleção de Obras Raras; Coleção de Organismos Internacionais e Assuntos Especiais (OAE) 
da qual a coleção de Artes faz parte.

A OAE – Artes é uma das diversas coleções do setor de Coleções Especiais, que conta 
com um acervo bibliográfico sobre arte, com 1987 títulos e 2400 exemplares, que acompanha 
a Universidade de Brasília desde sua fundação, em 1962.

Tal acervo é significativo para a memória institucional da universidade e para a capital 
federal, trazendo em seus percursos a atenção e a preocupação com as artes desde o plane-
jamento da UnB, além da sua relevância para a pesquisa nesta área do conhecimento, e para 
diversos cursos da universidade. 

No Plano orientador da Universidade de Brasília, publicado em 1962, documento que dá 
as diretrizes da universidade até os dias de hoje, participou de sua equipe para coordenar a 
criação do Instituto Central de Artes, Alcides da Rocha Miranda, e os importantes arquitetos 
Lucio Costa e Oscar Niemeyer como coordenadores do curso de Arquitetura e Urbanismo, 
evidenciando a ênfase na questão da arte.

No seminário da AICA (Associação Internacional de Críticos de Arte), realizado em 1959 
extraordinariamente em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, que tratou de assuntos relacio-
nados à mudança da capital do Brasil, Mário Pedrosa, importante intelectual vanguardista e 
crítico de arte, como presidente na sessão inaugural, realizada em Brasília, ainda em cons-
trução, disse: 

“Vejo, em nosso encontro, um símbolo. Nele reluz uma significação extraordinária. Sugere, 
ou antes, afirma, e veementemente, que o futuro tecnológico, econômico e social deste país 
não mais se construirá à revelia do coração e da inteligência, como tantas vezes ocorreu no 
passado e ainda sucede no presente, mas erguer-se-á sob o signo da arte, signo sob que Brasí-
lia nasceu”. (MORAIS, 1975, p. 80).

Para Lacerda (2017, p. 2577), “os acervos de coleções especiais das bibliotecas universi-
tárias vêm ganhando importância para a memória da ciência, da cultura, da arte, da literatura 
e de todo o conhecimento humano produzido e registrado, que se manifeste como informação 
bibliográfica”; é importante apresentar esta coleção especial, sua história e suas origens, que 
representa o espírito de uma época, as peculiaridades e as singularidades de seu acervo, e que 
reflete o espírito inovador, vanguardista e libertário do governo federal do presidente Jusceli-
no Kubitschek e da equipe fundadora da Universidade de Brasília. Esta coleção merece a de-
vida deferência para com seu conjunto bibliográfico destacando e valorizando assim o cunho 
memorial, assim como o material didático, de pesquisa e de fruição. 

A coleção foi formada em um primeiro momento através das primeiras compras realiza-
das no ano de 1962 (ano da inauguração da UnB) que incluíam títulos de arte e que estão na 
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referida coleção desde o seu princípio. Num segundo momento entre 1963 e1983, a partir da 
seleção de obras das primeiras aquisições de bibliotecas particulares e que haviam em seus 
acervos livros sobre arte (biblioteca de Homero Pires e Pedro de Almeida Moura, adquiridas 
em 1963; Agrippino Grieco, 1975; Carlos Lacerda, 1979; Vera Pacheco Jordão 1983). Tam-
bém foram incorporadas a esta coleção obras adquiridas através de pedidos dos professores, 
principalmente dos departamentos de artes, incluindo aqui as partituras que formam uma co-
leção que faz parte do setor de coleções especiais.

São classificadas como coleção especial de arte: obras com interesses gráficos específicos; 
com heliogravura (fotografia impressa); edições de luxo; ilustradas, com pranchas coladas; 
grandes formatos; edições fora de comércio; etc.

A coleção OAE – Artes compreende todas as artes da classe 7 da CDU (Classificação 
Decimal Universal)

7  A/Z Artista e sua obra. Artes – Belas Artes;

7(09)  História da Arte;

7.01 Teoria Geral da arte. Estética. Filosofia da arte. Crítica de arte, Gosto artístico;

72 Arquitetura;

73/76 Artes Plásticas. Artes Visuais;

73 Artes Plásticas. Escultura;

74 Desenho. Design. Artes e Ofícios Aplicados. Artesanato. Decoração. Móveis;

75 Pintura. Pintores;

76 Artes Gráficas. Gravura;

77 Fotografia;

78 Música;

792 Teatro.

3. Valorização e divulgação

Além de apresentar a coleção, sua história, sua origem; as peculiaridades e as singulari-
dades de seu acervo, é necessário valorizar e dar mais visibilidade a esta coleção. Conforme 
Monfasani (2017, p. 2128) estas medidas se justificam porque é necessário “valorizar a im-
portância das bibliotecas de arte na comunidade, porque devem valorizar e salvaguardar seu 
patrimônio documental e cultural, oferecendo o em cada região e atender as necessidades e 
demandas de seus usuários”. (tradução nossa).

Faz parte deste processo de otimização de uso dos acervos bibliográficos a valorização 
da coleção através do conhecimento do seu acervo, da reorganização do catálogo com in-
formações de qualidade e atualizadas; conferindo assim qualidade às informações para a sua 
posterior divulgação. É neste momento que se observa e se constata o valor da coleção para a 
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biblioteca e para a universidade, segundo Loss, 

“O acervo bibliográfico, considerado como patrimônio material da instituição, deve ser cons-
tantemente avaliado e analisado nos seus aspectos de preservação, conservação, conteúdo 
histórico e de memória da área do conhecimento a que está vinculado. Ao conhecer profun-
damente os itens que compõem o acervo, assim como o seu contexto, pode-se efetivamente 
verificar sua importância para a instituição”. (LOOS, 2019, p. 24-25).

A etapa posterior de divulgação é a consequência da avaliação da coleção, verificando-se 
no conjunto bibliográfico um valor histórico e científico, como nos aponta Carvalho, que a 
instituição, a biblioteca,

“incumbindo-se de reunir acervos devidamente organizados e classificados com o fim de cum-
prir função precípua que é disseminar.

[...] disseminação é fazer chegar a informação às mãos dos usuários, de grupos de um de-
terminado campo de pesquisa que trabalha assuntos especiais. Conseqüentemente, a dissemi-
nação da informação e do conhecimento está fundamentada em coleções bem constituídas”. 
(CARVALHO, 2006, p. 17).

4. Gestão da memória e digitalização

A UnB desde 2012 por ocasião de seus 50 anos começou a promover políticas de recupe-
ração da memória institucional atuando em diversos setores e fazendo uma ampla divulgação 
destas iniciativas, seguindo as diretrizes da Declaração para a gestão da memória da UnB 
(2016, p. 274) que preconiza ações colaborativas que reúnam setores diversos e com metas 
institucionais, “o processo é realizado estrategicamente, considerando as formas de digitali-
zação e interação simultâneas.” Conforme as diretrizes do Plano de atualização dos acervos do 
SIB-UnB 2018-2022 (2020, p. 10) “a BCE deve formar e desenvolver seu acervo e coleções 
especializadas de forma cooperativa com a comunidade acadêmica e com as bibliotecas seto-
riais, a fim de atender ativamente às necessidades de material de informação”.

A Declaração (2016, p. 274) diz que “é indispensável considerar o papel das bibliotecas, 
arquivos e museus e outros espaços de memória e comunicação (convencionais e/ou virtuais), 
de outros atores e notadamente das unidades que lidam com a pesquisa nesse campo”. Cabe 
salientar que as diretrizes da Declaração e as iniciativas da UnB favorecem a divulgação de 
coleções memoriais e históricas para um amplo público, sendo a publicidade destes acervos 
feita por meio digital, permitindo ampla acessibilidade. 

Destacando o contexto da proposta de gestão da memória a UnB lançou o edital UnB 50 
anos, a Declaração afirma que:

“A motivação principal é: o que podemos fazer juntos? Este trabalho também se concentra 
em diagnosticar ações – individuais, coletivas, experimentadas ou apenas sonhadas – de pre-
servação, organização, acesso e divulgação da informação da e na Universidade de Brasília. 
São iniciativas que visam, em última instância, gerenciar, preservar e divulgar a memória 
administrativa e científica da Universidade”. (DECLARAÇÃO, 2016, p. 275).
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Na moção da Declaração (2016, p. 279), vale dar a devida importância para dois aspectos 
recomendados: “n. 16. Apresentar levantamentos e estudos feitos sobre os acervos documen-
tais da UnB; n. 19. Estabelecer estratégias de divulgação e comunicação que garantam amplo 
conhecimento pela comunidade interna e externa, nacional e internacional, da memória e 
história da UnB.”

A digitalização de obras originais favorece a compreensão dos conjuntos bibliográficos, 
segundo a IFLA (2015, p. 4), “a digitalização transforma a descoberta e a utilização de co-
leções raras e especiais em maior medida do que o acervo físico da biblioteca é capaz. [...] 
Sem digitalização, coleções raras e especiais podem permanecer obscuras e desconhecidas.”.

Além das mídias sociais da BCE para a divulgação do acervo físico, a disseminação da 
coleção especial de arte deve ser feita através da Biblioteca Digital de Coleções Especiais 
(BDCE), fazendo-se uma seleção de obras que tenham as características classificadas como 
obras especiais e marcas de propriedade ou de procedência como: dedicatórias; ex-libris; assi-
naturas do antigo proprietário; carimbos; etiquetas de livrarias; marginalias editoriais ou ma-
nuscritas; toda e qualquer anotação manuscrita que permita indicar a origem e documentam o 
histórico da obras; etc; a análise e registro destas marcas é importante porque individualizam 
a obra, a torna um documento único e singular, e confere segurança para o acervo. 

Esta seleção deve ser feita com vistas à identificação da memória tanto institucional da 
UnB e seus cursos de artes, como da formação do acervo da BCE, do acervo do setor de Co-
leções Especiais e da coleção de arte em si. 

Com isto, deve-se estabelecer critérios de seleção de obras que representem a coleção para 
serem digitalizadas e serem inseridas na Biblioteca Digital de Coleções Especiais (BDCE). 
Promover a sua divulgação para um amplo público, sendo a publicidade destes acervos feita 
por meio digital, permitindo maior acessibilidade. 

5. Considerações finais

Ao valorizar a coleção através do conhecimento do seu acervo, da reorganização do ca-
tálogo, inserindo informações de qualidade e atualizadas, confere-se assim um padrão de ex-
celência para a posterior divulgação; estabelecer critérios de seleção de obras que representem 
a coleção para serem digitalizadas e serem inseridas na Biblioteca Digital de Coleções Espe-
ciais (BDCE).

A partir de um diagnóstico e o adequado processamento técnico, principalmente, com 
a descrição exaustiva de notas sobre suas particularidades e singularidades, com o material 
bibliográfico da coleção de artes e definição de critérios de seleção para a inserção de títulos 
e de marcas singulares e de proveniência na biblioteca digital de coleções especiais (BDCE) 
pretende-se chegar a uma disponibilização e acesso de qualidade dando o devido valor a esta 
coleção. Permitindo assim torná-la mais visível e possibilitando a geração de pesquisas a par-
tir da coleção e, talvez, a coleção se tornar objeto de pesquisa em si.

Conforme as diretrizes da IFLA (2015, p. 6) para planejamento de digitalização de obras 
raras e especiais, vale lembrar a importância do “diálogo com acadêmicos e usuários; con-
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vidá-los à participação no processo de planejamento”, deve-se perceber as necessidades dos 
pesquisadores. 

Sempre tendo em vista as iniciativas de cooperação e o trabalho colaborativo, também, 
promover uma possível integração das coleções de artes existentes no sistema de bibliotecas 
da UnB (como CEDIARTE Centro de Documentação Edgard Graeff  da FAU (Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo) e a coleção didática do acervo geral da classe 7 (artes) da CDU) e 
o diálogo com outros departamentos como o Centro de Documentação, Acervo e Divulgação 
(CENDAD) do IDA; Departamento de Música; Departamento de Artes Plásticas (visuais); 
Departamento de Artes Cênicas; através desta integração e da colaboração por um interesse 
comum, propor a elaboração de um guia de fontes de informação em arte registradas nestes 
acervos. 

E para ampliar a iniciativa, dialogar com outras bibliotecas de arte existentes no Distrito 
Federal como aquelas 8 listadas no Guia de bibliotecas de arte Brasil (2015, p. 16-18):

1. Biblioteca de arte de Brasília Ethel de Oliveira que fica no Espaço Cultural Renato 
Russo; 

2. Espaço Cultural Contemporâneo (ECCO); 

3. Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal; 

4. Memorial JK; 

5. Museu de arte de Brasília; 

6. Museu do Automóvel; 

7. Museu Nacional do Conjunto Cultural da República; 

8. Museu Nacional dos Correios.
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Resumo

As tecnologias influenciam as atividades humanas, além de congregarem inovações em 
diferentes segmentos sociais. As implicações das tecnologias digitais nos fazeres humanos 
configura-se como um fenômeno recente, denominado Humanidades Digitais. Embora não 
haja consenso sobre a sua constituição como campo científico, seu surgimento é notório e 
de grande benefício para a sociedade. No entanto, a exploração sobre como as Humanida-
des Digitais podem atuar no que concerne à sua transversalidade com os estudos da infor-
mação ainda é escassa e em franco desenvolvimento. Com o intuito de colaborar com este 
entendimento, objetiva-se analisar como a literatura brasileira em Organização do Conhe-
cimento introduz as Humanidades Digitais em suas abordagens e discussões na atualidade. 
A partir de um estudo exploratório e descritivo, identificam-se trabalhos apresentados no 
Capítulo ISKO Brasil e no GT-2 do ENANCIB que empregam o termo transdisciplinar 
Humanidades Digitais. Por se constituírem importantes espaços de debate e avanços para 
os estudos em Organização do Conhecimento no Brasil, oferecem uma perspectiva atual da 
inserção do termo na área. Para tanto, a pesquisa recorre ao método de análise de conteúdo 
para a construção de análises quali-quantitativas que revelam o escopo investigativo dessas 
pesquisas, mediante a interpretação e produção de inferências. De modo geral, verifica-se 
um baixo número de pesquisas provenientes da literatura especializada de Organização do 
Conhecimento que abordam as Humanidades Digitais, a partir de manifestações diretas 
acerca da inter-relação, ou acionando o digital nas humanidades. Os achados revelam a 
necessidade de condução de pesquisas em Organização do Conhecimento pela perspectiva 
das Humanidades Digitais, cuja inter-relação mostra-se proveitosa para a construção de 
debates e entendimentos direcionados aos muitos desafios e perspectivas da informação no 
ambiente digital. 
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1. Introdução

Com a tecnologia digital influenciando cada vez mais as atividades humanas, debates sobre a 
sua influência e efeitos na sociedade atual tornam-se mais frequentes e necessários, notadamen-
te, por alterar significativamente as práticas na vida cotidiana, além de congregar inovações em 
diferentes segmentos sociais. Nas últimas décadas, este fenômeno caracterizado como Humani-
dades Digitais, configura-se a partir da intersecção das Ciências Humanas e Sociais e tecnologia 
digital (MOURA, 2019), conforme aspira a criação de ferramentas para novas formas de repre-
sentações (SOUSA, 2015), além de traçar caminhos da tecnologia digital sob uma perspectiva 
transdisciplinar.

Na integração das humanidades tradicionais e da tecnologia digital, as Humanidades Di-
gitais estabelecem sua própria identidade aplicando a inovação digital na prática humanística. 
Porém, vão além quando o impacto da inovação tecnológica nos campos acadêmico e social 
é compreendido por meio de metodologias, teorias e procedimentos práticos (SANTOS; VE-
NANCIO, 2017).

As Humanidades Digitais são consideradas um novo campo de estudo, transdisciplinar, que 
se relaciona com o ambiente digital para o fomento do acesso informacional, sendo um tema 
amplo, recente e em pleno crescimento. Pesquisar Humanidades Digitais vai além de utilizar 
um computador para realizar pesquisas na Web, baixar arquivos ou escrever textos. Trata-se de 
entender e aprender a pensar com o computador (PIERAZZO, 2017), tornando a computação e 
as tecnologias digitais verdadeiros instrumentos da extensão do fazer humano para as humanida-
des. Ao contrário do que se pode imaginar, não negam o passado, mas com base nos paradigmas 
e conhecimentos científicos de disciplinas de cunho humanístico, mobilizam as ferramentas e 
perspectivas únicas do mundo digital, apoiando-se nelas para promover sua expansão. Segundo 
o Manifesto das Humanidades Digitais, importante norteador de sua teoria e prática contem-
porânea, as Humanidades Digitais são portadoras dos métodos, dos dispositivos e das perspecti-
vas heurísticas ligadas ao digital no domínio das Ciências Humanas e Sociais (DACOS, 2010).

Na Ciência da Informação brasileira, Paletta (2018) advoga que o movimento vivenciado 
pelas Humanidades Digitais é fruto da criação de fontes digitais e que, por ser uma tendência 
irreversível em uma sociedade cada vez mais conectada, traz em suas discussões o desafio de 
introduzir novos métodos e abordagens, ao passo que a condução de pesquisas mediadas pelas 
tecnologias já é uma realidade. Araújo (2017), por sua vez, apresenta treze novas teorias e ten-
dências de estudo para a Ciência da Informação, dentre as quais lista as Humanidades Digitais 
como abordagem contemporânea para se discutir o aspecto social da informação, em atenção ao 
paradigma social de Capurro (2003). 

A associação das Humanidades Digitais com a Ciência da Informação se manifesta com o 
desenvolvimento de publicações científicas sobre o tema e na promoção de eventos acadêmicos, 
ambos direcionados para a configuração de entendimentos e o estabelecimento de “caminhos” 
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que promovam essa aproximação. Logo, a associação das Humanidades Digitais com este cam-
po científico não se estabelece apenas com a literatura científica, mas é reflexo do importante 
movimento observado nos últimos anos que traz essa perspectiva sendo dialogada também em 
eventos científicos nacionais, como a I Jornada Nacional de Humanidades Digitais e o I Sim-
pósio de Humanidades Digitais, ocorridos em 2020. Outrossim, a nomenclatura Humanidades 
Digitais passa a ser incorporada no nome de grupos de pesquisa em Ciência da Informação, 
como o Imago e humanidades digitais¹ da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Re-
presentação e Humanidades Digitais² da Universidade Federal de São Carlos que evidenciam 
essa inter-relação.  

Assim, as Humanidades Digitais passam a integrar a Biblioteconomia e a Ciência da In-
formação na medida em que produtos e serviços provenientes de sistemas de recuperação da 
informação convergem com o ambiente digital. Todavia, ainda são imprecisas as considerações 
sobre como as Humanidades Digitais podem atuar no que concerne à sua transversalidade com 
a Organização do Conhecimento.

A Organização do Conhecimento dedica-se ao estabelecimento de considerações teóricas e 
aplicadas em prol da organização e representação da informação e do conhecimento, sendo um 
campo de pesquisa relacionado à natureza e qualidade de processos e sistemas de organização 
do conhecimento (HJØRLAND, 2003, 2008, 2013; TENNIS, 2008). Para além da teoria, a Or-
ganização do Conhecimento se preocupa em desenvolver técnicas, instrumentos e processos 
para a organização, representação e recuperação da informação (FUJITA, 2013), sendo um cam-
po que utiliza a informação para estudar as condições de composição e processo de construção 
do conhecimento, dos fundamentos às novas tecnologias digitais apontadas nos ambientes con-
temporâneos e organizando a informação registrada (SEMIDÃO, 2019). Ao se direcionar para 
a descrição, representação, armazenamento e organização de documentos e suas representações 
(HJØRLAND, 2016), a Organização do Conhecimento se estabelece como um dos principais 
campos de pesquisa da Ciência da Informação.

Nos últimos anos, as Humanidades Digitais foram vinculadas à Ciência da Informação sob 
projeções consideráveis. Portanto, além da discussão de como a pesquisa em Organização do 
Conhecimento introduziu as Humanidades Digitais nos últimos anos, é importante observar e 
analisar como os dois campos se fundem.

Nesta perspectiva, o objetivo desta pesquisa é analisar a presença das Humanidades Digitais 
na produção científica brasileira em Organização do Conhecimento, a fim de contribuir com dis-
cussões contemporâneas sobre as perspectivas que se apresentam para os estudos da informação 
pelo viés humanístico na era digital. Parte-se do entendimento de que o exame minucioso da 
literatura especializada revela, dentre outros aspectos, se as Humanidades Digitais são introduzi-
das nas discussões em Organização do Conhecimento, os tipos de abordagem e possíveis rumos 
para futuras investigações.

2. Procedimentos Metodológicos

A partir de um estudo exploratório e descritivo, busca-se compreender a atual configu-
ração do debate em Organização do Conhecimento envolvendo a perspectiva transdisciplinar 
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das Humanidades Digitais. De modo a traçar um panorama conceitual e epistemológico sobre 
essa possível convergência, adota-se como método a pesquisa bibliográfica para a construção 
de referenciais que atuam para subsidiar a etapa da pesquisa empírica, esta última conduzida 
mediante coleta de dados. Trata-se, portanto, de uma pesquisa com abordagem quali-quanti-
tativo (GIL, 2018), com aplicação da técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) para 
a interpretação e produção de inferências frente aos dados coletados. 

Respondendo ao objetivo desta pesquisa, realizaram-se coletas de dados de trabalhos pro-
venientes do  Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) pro-
movido periodicamente pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência 
da Informação (ANCIB), especificamente de pesquisas apresentadas no âmbito do Grupo de 
Trabalho “Organização e Representação do Conhecimento” (GT-2); assim como de trabalhos 
apresentados no Congresso Brasileiro em Organização e Representação do Conhecimento, 
enquanto Capítulo Brasileiro da International Society for Knowledge Organization (ISKO 
Brasil). A escolha por pesquisas apresentadas no GT-2 e ISKO Brasil para a constituição do 
corpus de pesquisa justifica-se em razão da relevância desses eventos para a comunidade 
científica, sendo os principais espaços de interlocução e divulgação de estudos avançados em 
Organização do Conhecimento no Brasil. 

A busca pelos trabalhos foi efetuada em junho de 2020. No ISKO Brasil, empregou-se o 
termo “humanidades digitais” entre aspas no localizador de palavras ou expressões em for-
mato digital, a partir do comando “Ctrl+F”, nos cinco volumes dos Estudos Avançados em 
Organização do Conhecimento, datados de 2012, 2013, 2015, 2017 e 2019. Esta manobra 
retornou dois resultados. Por sua vez, a busca por trabalhos nos ENANCIBs foi efetuada 
pelo emprego do referido termo nos anais e publicações eletrônicas do evento nos campos 
título, subtítulo, resumo e palavras-chave. Em atenção à recente discussão das Humanidades 
Digitais, sobretudo, na produção científica brasileira de Ciência da Informação (ANDRADE, 
DAL’EVEDOVE, 2020), estabeleceu-se como recorte temporal os eventos realizados a partir 
do ano de 2012, mesmo ano de início do Capítulo ISKO Brasil. Esta manobra retornou apenas 
1 resultado, sendo ampliado o escopo para a busca também no texto completo. Os resultados 
alcançados na etapa de coleta de dados são descritos na sequência (Figura 1).  

N. Ano Título Autores Local e formato

1 2017 Redocumentarização, 
historiografia e humanidades 
digitais: o caso do arquivo 
público mineiro

Hercules Pimenta 
Santos, Renato Pinto 
Venâncio

GT-2 - Organização 
e Representação 
do Conhecimento 
(Comunicação Oral)

2 2017 Sustentabilidade de acervos de 
digitais: reflexões sobre linking 
open data para coleções de 
patrimônios culturais

Débora Marroco
Ninin Ana Carolina 
Simionato

ISKO-Brasil
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3 2015 A ISKO-Brasil e o 
fortalecimento de intercâmbios 
e visibilidade científica em 
organização do conhecimento

Vera Dodebei ISKO-Brasil
II Congresso Brasileiro 
em Organização e 
Representação do 
Conhecimento. 
Tema: Complexidade 
e organização do 
conhecimento: desafios 
de nosso século

Figura 1 - Resultados da pesquisa nos Anais do ENANCIB (GT-2) e nos Estudos Avançados em Organização do 
Conhecimento (Capítulo ISKO-Brasil)

Fonte: dados da pesquisa.

3. Resultados e Discussão

Como resultados principais, constata-se a incipiente presença das Humanidades Digitais 
na pesquisa brasileira de Organização do Conhecimento. Os dados revelam, dentre outros, um 
baixo número de pesquisas que abordam as Humanidades Digitais nos dois principais eventos 
dedicados as discussões em Organização do Conhecimento. 

As pesquisas identificadas nesta abordagem possuem como abrangência temporal os anos 
2015 e 2017. A falta de pesquisas em Organização do Conhecimento pautadas nas discussões 
contemporâneas das Humanidades Digitais mostra-se preocupante, uma vez que o viés tec-
nológico está entrelaçado com o viés humanístico também na abordagem contemporânea 
da Organização do Conhecimento. Com efeito, a busca por novos olhares para essa questão 
pode ser amparada pela perspectiva das Humanidades Digitais (ARAÚJO, 2017), cuja apro-
ximação pode contribuir com as discussões sobre os desafios e perspectivas científicas para 
a organização e representação do conhecimento e da informação na atualidade, a qual está 
imbricada com o digital. A quase inexistência de pesquisas estabelecidas a partir das Humani-
dades Digitais no GT-2 é outro cenário preocupante, justamente por se tratar de um espaço de-
dicado à comunicação das pesquisas conduzidas no âmbito dos programas de pós-graduação 
em Ciência da Informação no Brasil, revelando que a introdução das Humanidades Digitais 
na formação de docentes e pesquisadores da área caminha a passos lentos. 

Na pesquisa “Redocumentarização, historiografia e humanidades digitais: o caso do ar-
quivo público mineiro”, Santos e Venâncio (2017) discutem a importância da redocumenta-
rização de valor histórico. Para tanto, realizam pesquisas no Sistema Integrado de Acesso do 
Arquivo Público Mineiro como exemplo, concluindo que o impacto positivo da digitalização 
de coleções é a fácil acessibilidade, mas que ainda existem dúvidas sobre a variabilidade 
do suporte de documentos digitais. No contexto das Humanidades Digitais é possível iden-
tificar que o trabalho explora o termo e conceitua as Humanidades Digitais, apresentando 
exemplos dentro de acervos históricos. Com relação à contextualização da Organização do 
Conhecimento foi observado que, ao tratar da representação e organização da informação, e 
dar destaque ao acesso por meio da representação, a pesquisa apresenta a temática de forma 
satisfatória.
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Em “Sustentabilidade de acervos de digitais: reflexões sobre linking open data para co-
leções de patrimônios culturais”, Ninin e Simionato (2017), diante da popularização das tec-
nologias da informação e comunicação, examinam os desafios e as possibilidades de repre-
sentação, organização e aquisição de acervos patrimoniais culturais. Por meio de um estudo 
exploratório na literatura científica nacional e internacional, buscam esclarecer o uso de pa-
drões de descrição de recursos de informação (metadados) e dados abertos vinculados para 
ilustrar a sustentabilidade e gestão do patrimônio cultural. Ao apresentar o termo Humanida-
des Digitais de forma superficial para elucidar as novas tecnologias e a sua relação com as 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com relação à representação, organização e acesso ao 
conteúdo de patrimônios culturais, não dialogam diretamente com as Humanidades Digitais. 

Por sua vez, na pesquisa intitulada “A ISKO-Brasil e o fortalecimento de intercâmbios e 
visibilidade científica em organização do conhecimento”, Dodebei (2015) aborda a Organi-
zação do Conhecimento e seus desafios atuais, apresentando a ISKO-Brasil e sua importância 
na comunidade internacional. A autora conclui que, por meio deste evento, a temática está 
se desenvolvendo no Brasil, sendo necessário fortalecer as conexões com pesquisadores e 
instituições congêneres estrangeiras e enfatizar os desafios da área frente à representação e 
organização da informação e do conhecimento no contexto digital. Apesar de mencionar o 
termo Humanidades Digitais, a autora o explora de forma superficial, citando-o como um dos 
novos temas transversais de pesquisa na área da Organização do Conhecimento.

Relativo à delimitação e escopo investigativo, as pesquisas identificadas elegem como pa-
lavras-chave: acervos permanentes; documento; Humanidades Digitais; linked open data; or-
ganização e representação; patrimônio cultural; sustentabilidade; e tecnologias de informação 
e comunicação. A partir do corpus de pesquisa estudado, tem-se que as Humanidades Digitais 
integradas com a Organização do Conhecimento se manifesta mediante a análise de acervos, 
exemplos de aplicação ou como uma das abordagens transversais existentes nos estudos da 
informação. De modo geral, contata-se que estas pesquisas refletem as Humanidades Digitais 
e sua aproximação com a Organização do Conhecimento, a partir de manifestações diretas 
acerca da inter-relação, ou acionando o digital nas humanidades. 

4. Considerações Finais 

No campo da Ciência da Informação, há uma grande adesão do digital na teoria e na 
prática informacional. Contudo, as discussões teóricas e filosóficas sobre as potencialidades 
e limites das Humanidades Digitais ainda estão em construção. Ao revisitar a Ciência da In-
formação, em especial a Organização do Conhecimento, buscou-se identificar a presença das 
Humanidades Digitais nas discussões contemporâneas da área. 

Os resultados obtidos revelam que a Organização do Conhecimento acompanha, mesmo 
que de forma tímida e ainda pouco expressiva, a confluência do social no digital, assim como 
absorve as Humanidades Digitais em suas discussões e práticas informacionais sob o seu 
domínio. Contudo, o atual protagonismo das Humanidades Digitais demonstra a necessidade 
desta inter-relação ser ampliada, não apenas para o avanço do tema, mas para a construção de 
elementos que favoreçam a construção de debates e entendimentos direcionados aos muitos 
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desafios e perspectivas da Organização do Conhecimento no ambiente digital.

O baixo número de pesquisas identificadas e constituídas como corpus de análise indica 
que a inserção terminológica das Humanidades Digitais na pesquisa brasileira de Organização 
do Conhecimento ainda é escassa. Porém, essa inter-relação mostra-se bastante prospera, 
principalmente quando os impactos das tecnologias digitais são temas cada vez mais presen-
tes nas humanidades; assim como a necessidade de se articular o tecnológico aos fazeres hu-
manos. Como recomendações, considera-se proveitoso que a Organização do Conhecimento 
introduza as Humanidades Digitais em sua agenda de pesquisa, acionando as problemáticas e 
desafios do ambiente digital pela perspectiva humanística. 
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Bibliotecas universitarias ¿A favor de la memoria y 

la preservación digital del patrimonio del feminismo? 

Mª. Adelina Codina-Canet
Universidad Carlos III de Madrid 

Resumen

Objetivo: Se analizan las colecciones especiales de archivos de mujeres y organizaciones 
feministas en las bibliotecas de algunos países. Se compara con la situación de estas colec-
ciones específicas en las bibliotecas universitarias españolas, como recursos digitales.  

Metodología: Para el análisis de datos se recurre a diferentes fases, y tras la consulta 
bibliográfica sobre investigaciones de proyectos digitales sobre archivos privados de las or-
ganizaciones feministas, se pasa a la primera fuente de datos basada ésta en la recogida de 
datos en internet y mediante formularios de preguntas a las bibliotecas universitarias y el 
directorio de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. Y la segunda 
fuente de datos es de manera general la consulta directa en catálogos bibliográficos y di-
rectorios de archivos de las universidades españolas. Para los proyectos realizados en las 
universidades extranjeras, la fuente de análisis son los portales digitales de los proyectos, 
que en su mayoría se encuentran en internet. Para localizar los repositorios en las bibliotecas 
de universidades internacionales, se consultó el directorio de Instituciones universitarias y 
académicas europeas. Otra fuente de información es el directorio Virtual Library Women’s 
History, de archivos y bibliotecas a escala mundial. el estudio se encuentra limitado a algu-
nos países donde las universidades se han implicado en conservar los fondos especializados 
del movimiento feminista. 

Resultados: A diferencia de los casos estudiados en Europa y Estados Unidos, en el caso 
de España no se ha depositado de manera habitual los fondos privados de mujeres y de las 
organizaciones feministas en las bibliotecas académicas, ni en otros archivos de la adminis-
tración, como ocurre en el exterior. Por lo que sería deseable la realización de proyectos para 
que se depositen estos fondos especiales en las bibliotecas académicas.

Conclusiones: El estudio realizado ha permitido constatar el interés que suscita la pre-
servación del patrimonio cultural y documental del feminismo en países de referencia. Sin 
embargo, las universidades españolas acusan un retraso considerable, en realizar proyectos 
digitales de esta especialidad.



MEMORIA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: CIMIENTO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES

[ 82 ]

Palabras clave

patrimonio cultural de las mujeres; movimiento feminista organizado; colecciones especiales; 
archivos; bibliotecas académicas.

1. Introducción

En una biblioteca universitaria cuya función es el apoyo a la enseñanza superior y la in-
vestigación, podremos encontrar entre sus recursos informativos, al menos estos tres tipos de 
colecciones o fondos documentales: fondos bibliográficos, fondos de archivo y colecciones 
digitales. Las bibliotecas universitarias son garantes de la difusión científica de su comunidad 
universitaria, a través de los repositorios digitales, en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación de 2011, en su Artículo 37 (Difusión en acceso abierto) se recoge la obligación de 
hacer públicos en repositorios los resultados de la investigación financiada con fondos públi-
cos. Además, algunas universidades españolas, desde sus bibliotecas están ofreciendo aseso-
ramiento y alojamiento web a proyectos de Humanidades digitales, generalmente financiados 
con fondos públicos. El estudio de Colmenero Ruiz (2015) recopila los proyectos de Humani-
dades Digitales en las universidades basándose en el método colaborativo “Crowdsourcing”. 
La Biblioteca de la UC3M colabora con diferentes grupos de investigación facilitando el 
acceso abierto, aportando el apoyo técnico necesario para el desarrollo de plataformas y pro-
ductos digitales específicos, de diversa índole. Como bien señala la directora de la Biblioteca 
de Humanidades Lola Santonja, los proyectos multidisciplinares de Humanidades Digitales 
se canalizan bajo una única herramienta OMEKA, lo suficientemente flexible para adaptarse 
a las diferentes características de los proyectos digitales (Santonja, 2019). Una muestra de los 
proyectos se puede consultar desde la URL https://www.uc3m.es/biblioteca/humanidades-di-
gitales.

En esta segunda década el siglo XXI se contempla un cambio de paradigma, marcado por 
la tecnología, que presupone una nueva formar de historiar. Existe un cambio radical en las 
fuentes de información y en la manera de trabajar en el proceso de elaborar la historia (PONS, 
2014). El objeto de la investigación es la localización de proyectos digitales de la documenta-
ción de archivo de organizaciones, colectivos y activistas feministas españolas depositada en 
las bibliotecas universitarias, en calidad de agentes para la preservación digital y el avance de 
las Humanidades Digitales. Las Humanidades Digitales, o la historia digital entendida como:

 “todo el complejo universo de producciones e intercambios sociales que tienen como objeto 
el conocimiento histórico, transferido o directamente generado y experimentado en ambien-
tes digitales (investigación, organización, informes, difusión, uso público y privado, fuentes, 
libros, didáctica, performances, etc.” (Noiret, 2015: 70).  

Otros trabajos de localización de proyectos digitales de estos fondos específicos, ajenos a 
las bibliotecas universitarias presentan mejores resultados. Los proyectos de memoria histó-
rica, fundamentalmente, crean fuentes orales, que testimonian los hechos históricos mediante 
relatos de vida de las mujeres entrevistadas. En cuanto a los proyectos de digitalización de 
fuentes históricas, cabe destacar los proyectos de digitalización que surgen en los centros de 
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documentación y bibliotecas de mujeres más consolidados, o fruto de las propias asociaciones 
feministas como el Archivo de Feminismos de León del Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León, la Asamblea de mujeres de Bilbao del Centro de documentación Maite Albiz, 
el Centro de documentación-Bibliotecas de Mujeres del IPES, en Navarra, la biblioteca de 
Mujeres de Madrid, y la asociación Ca la Dona, en Barcelona (Codina-Canet, San Segundo, 
2020).

Con relación a la documentación específica sobre mujeres ¿qué papel desempeñan esas 
mujeres en los documentos? ¿resaltan la contribución en sus trabajos u otros aspectos de la 
figura femenina? Concretamente, el papel de las mujeres adscritas a colectivos y organizacio-
nes feministas, como movimiento social y movimiento transformador de la sociedad, el papel 
de la mujer en los documentos, destaca las actividades realizadas en la lucha por la igualdad 
de derechos y la persistencia para poder transformar el mundo. Parte de los documentos ma-
tiza el ideario de las entidades, es decir su postura en relación del feminismo teórico. Por 
tanto, el contenido de los documentos investigados matiza la perspectiva de lucha política 
organizada de las mujeres.

  Para contextualizar, el movimiento feminista español surge o eclosiona en el año 1975, 
y el trabajo sobre la recuperación de los fondos privados de las organizaciones feministas, o 
movimiento feminista organizado se entiende en el contexto de la transición política española 
a la democracia. El informe “Organizaciones feministas ante el cambio generacional y polí-
tico 2011-2016” de asociación Fórum de Política Feminista (2017) contribuye a la reflexión 
sobre la incidencia social y política del movimiento feminista en el pasado reciente, y además 
el proceso de cambio generacional en el presente. El informe analiza las movilizaciones femi-
nistas, sus contenidos reivindicativos, y su cultura organizativa. 

Las organizaciones feministas son objeto de estudio en las universidades españolas, son 
investigaciones de suma importancia en tesis y estudios, por su análisis crítico sobre el femi-
nismo organizado y su genealogía. Fórum de Política Feminista incorpora en su publicación 
sobre organizaciones feministas (2017: 107-171) el análisis de las investigaciones científicas: 
Interrelación entre los movimientos sociales y el feminismo: El 15M y la Comisión de Fe-
minismos Sol (Galdón Corbella, 2016); Género, violencia, poder y conflictos en las Organi-
zaciones de mujeres (Gil Gómez, 2015); Identidades feministas en proceso. Reiteraciones 
relacionales y activaciones emocionales en las movilizaciones feministas en el estado espa-
ñol (Martínez González, 2015); Asociaciones de mujeres y movimiento feminista [Valencia] 
(Yeves Bou, 2005); Poder y feminismo. Elementos para una teoría política (Fuente Vázquez, 
2013); ¿Adiós al familiarismo?, las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en 
España, 1997-2010 (Campillo Poza 2013); El movimiento democrático de mujeres, del anti-
franquismo a la movilización vecinal y feminista: Ideología, identidad y conflictos de género 
(Arriero Ranz, 2016); El impacto de lo social en lo personal e íntimo: conocerlo, medirlo y 
transferirlo. Estudio de la contribución del movimiento asociativo al empoderamiento perso-
nal de las mujeres de la CAE (Ibarrola Inchusta, 2015); Ciudadanía activa, asociacionismo de 
mujeres (Murillo de la vega y Rodríguez Prieto, 2003); Las mujeres en la España de hoy, de la 
igualdad formal a la real (Caridad Cano, 2013), finalmente La tiranía de la falta de estructuras 
(Freeman, 1973). En su mayoría tesis doctorales, de sumo interés para entender la trayectoria 
del movimiento feminista organizado y la transmisión cultural aportada a la sociedad.
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2. Metodología y Fuentes

El objetivo es el estudio y análisis de las colecciones especiales accesibles en repositorios 
digitales, de archivos de mujeres y organizaciones feministas en las bibliotecas universitarias 
de algunos países, pioneros en estas experiencias. Por tanto, el estudio se encuentra limitado 
a algunos países donde las universidades se han implicado en conservar los fondos especia-
lizados del movimiento feminista, además de realizar repositorios digitales para la puesta a 
disposición de la investigación. Gracias a la exploración se presenta una descripción de los 
fondos de archivo que pueden consultarse en dichos repositorios. La perspectiva internacional 
contrasta con el estudio realizado de la situación de los repositorios de las colecciones sobre 
el tema, en las bibliotecas universitarias españolas.  

En el análisis de datos de las bibliotecas universitarias consultadas se basa en la recogida 
de datos en internet y mediante formularios de preguntas a las bibliotecas universitarias y el 
directorio de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. La consulta de 
catálogos bibliográficos y directorios de archivos de las universidades españolas. 

La consulta bibliográfica sobre investigaciones de proyectos digitales en las universidades 
sobre archivos privados de las organizaciones feministas se fundamenta en varios estudios 
bibliográficos los estudios de Torres Ramírez y Daza (1996) La Guía de Bibliotecas y Cen-
tros de Documentación de Mujeres en España por la perspectiva teórica y práctica utilizada 
sobre las Unidades de información especializadas en los estudios de feminismo, de género y 
de las mujeres en España. La distribución de las unidades de información especializadas son 
originadas en toda la geografía española, y son dependientes de diferentes tipos de organismos 
y conforman la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. Así pues, El 
21% de estas unidades de información son bibliotecas vinculadas a las universidades a través 
de Institutos y Seminarios de investigación, aunque en ninguna se han depositado fondos 
de archivos privados del movimiento feminista. El directorio consultado de 2017, registra 
29 unidades informativas. Cabe mencionar las bibliotecas especializadas dotadas sobre la 
temática en las siguientes universidades pertenecentes a la Red: Universidad Autónoma de 
Madrid (Instituto Universitario de Estudios de la Mujer), Universidad de Granada (Instituto 
de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género), Universdad de Salamanca (Cen-
tro de Estudios de la Mujer) y Universidad de Lérida (Centre d’ Estudis i Documentació de 
les Dones. Seminari Interdisciplinari d’ Estudis de la Dona, Centre Dolors Piera  d’Igualtat 
d’Oportunitas i Promoció de les Dones) (Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de 
Mujeres, 2017).

La que fuese catedrática en la Universidad de Granada e investigadora en Estudios de las 
Mujeres Isabel Torres Ramírez, de forma conjunta a la profesora y directora del Instituto de 
Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género en Granada Ana Muñoz Muñoz (2000), 
especialistas ambas en fuentes de información y recursos para los Estudios de las Mujeres y de 
Género, recopilan un considerable número de referencias de Bibliotecas de Mujeres, Centros 
de documentación y Archivos especializados en Estudios de las Mujeres a escala mundial. 

Para localizar los repositorios en las bibliotecas de universidades internacionales, se con-
sultó el directorio de Instituciones universitarias y académicas europeas, para la Investigación 
en Estudios de las Mujeres elaborado por la profesora Muñoz Muñoz (2012). Otra fuente 
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de información es el directorio Virtual Library Women’s History, de archivos y bibliotecas 
a escala mundial. Este directorio depende del International Institute of Social History de la 
Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias (KNAW). Proporciona enlaces a recursos de 
internet sobre la historia de las mujeres y sus organizaciones, y a partir de ahí se localizan los 
portales digitales vinculados a las universidades (Virtual Library Women’s History, 2013).

3. Resultados

¿Se realizan desde las bibliotecas universitarias acciones para preservar los documentos 
privados del movimiento feminista, como fuentes históricas que son para el estudio del mo-
vimiento feminista organizado? Los resultados del análisis y localización de los fondos do-
cumentales del movimiento feminista en centros de archivo públicos como privados revelan 
un porcentaje ínfimo de estos fondos depositados en las bibliotecas universitarias españolas 
(Codina-Canet y San Segundo, 2016). Y en ningún caso han sido localizado proyectos de co-
lecciones especiales de esta especialidad, son escasas las universidades que custodian algunos 
fondos privados del movimiento feminista.

En Asturias el Archivo Histórico de la Universidad de Oviedo, Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense de Madrid, en la Comunidad Valenciana en la Universidad de Ali-
cante y la Universidad de Valencia y en Cataluña en la Universidad de Barcelona.

En el primer caso el Archivo histórico de la Universidad de Oviedo contiene, al menos, 
el fondo de la Asociación Feminista Asturiana, AFA (1960-1990, sus inicios durante la etapa 
de clandestinidad y toda la transición. La documentación está compuesta preferentemente 
por folletos, carteles, pegatinas relativos a las actividades de la Asociación. La documenta-
ción describe su actividad, la evolución de la organización, su crecimiento e importancia, su 
coordinación durante años con otros grupos feministas del país para hacer campañas con-
juntas. Cabe mencionar las investigaciones sobre el feminismo asturiano, fundamentadas en 
los fondos Archivo histórico de la Universidad de Oviedo, la tesis doctoral “El feminismo 
asturiano en la oposición al franquismo y en la transición democrática: vivencias, conciencia 
y acción política” de Carmen Suárez Suaréz y la investigación en el desarrolla en el programa 
de doctorado “Feministas en la transición asturiana (1975-1983) y “La Asociación Feminista 
de Asturias” de la misma autora.

En Madrid, en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complu-
tense, se haya depositado el Archivo Histórico del Partido Comunista de España, desde el año 
2006. En él se pueden consultar la serie documental “Organizaciones de Mujeres”, que es un 
conjunto documental impreso de apenas dos unidades de instalación, pero con una variada do-
cumentación histórica relevante de organizaciones de mujeres feministas, que abarca de 1945 
a 1985, las organizaciones en cuestión son: Federación Democrática Internacional de Mujeres, 
Unión de Mujeres Españolas, Movimiento Democrático de Mujeres, Unión de Mujeres Ma-
drileñas, Unión de Mujeres Antifascistas, Liga Patriótica de Mujeres, Unión Democrática de 
Mujeres, Mujeres Demócratas de Mallorca, Movimiento Democrático Femenino, Comité de 
Ayuda al Español Demócrata, Comisión de la Mujer del Comité Central del PCE, Movimien-
to de Liberación de la Mujer, Congreso Mundial de la Familia, Asamblea Internacional de 
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Mujeres, Unión de Femmes Francaises, Conferencia Internacional de Cooperadoras, Alianza 
Internacional de Mujeres, Conferencia Internacional por la Defensa de la Infancia, Liga Inter-
nacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Unió de Dones de Catalunya, Documentación 
en búlgaro, Comisiones Obreras de Mujeres de Madrid.. Se puede acceder al catálogo digital 
para conocer el contenido del fondo (Archivo Histórico del Partido Comunista de España, 
s.f.). Además, se destaca el archivo personal depositado de la militante feminista y comunista 
Rosalía Sender Begué, éste contiene un fondo completo de la documentación personal de la 
activista comunista, y su participación en el feminismo organizado clandestino valenciano, el 
Movimiento Democrático de Mujeres, la Comisión del PCE “Por la Liberación de la Mujer”, 
depositado desde el año 2013. Se puede consultar una completa descripción documental del 
fondo desde la publicación online “Fondo Archivo personal Rosalía Sender Begué” (Archivo 
Histórico del Partido Comunista de España, s.f.).

En el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante se destacan los fondos 
preservados específicos de la historia de las mujeres comprende el fondo de la asociación 
Feminario (Alicante) de los años 1979-1989 y de la asociación Sorámbulas, de los años 1985 
hasta 2000. El archivo personal de Presentación Sáez de Descatllar activista valenciana, vin-
culada a organizaciones feministas valencianas se encuentra depositado, aunque sin descri-
birse, en el Institut Interuniversitario d’Estudis de la Dona de Universidad de Valencia y el 
archivo personal de Carmen Alborch, vinculada a las organizaciones feministas valencianas 
se ha depositado en la Biblioteca de la Universidad de Valencia. El archivo personal de la 
ecofeminista Anna Bosch i Pareros, militante en varias organizaciones feministas se localiza 
en el Centre d’Investigació d’Història de la Dona de la Universidad de Barcelona, conocido 
como DUODA.

Por tanto, actualmente las bibliotecas universitarias españolas, salvo excepciones, no son 
unidades informativas dotadas en fuentes históricas digitales electrónicas, al objeto de abarcar 
una futura investigación sobre las actividades de las organizaciones feministas, activas duran-
te las décadas 70, 80 y 90. En cambio se puede recurrir a otras bibliotecas de mujeres creadas 
en el seno de las organizaciones feministas y que poseen fondos históricos en depósito. A 
pesar de su frágil infraestructura, han desarrollado proyectos digitales de sus fondos locales 
históricos, como son: el proyecto de digitalización de carteles de la Biblioteca de Mujeres de 
Madrid, el proyecto de Archivo Digital del Centro de Documentación Maite Albiz de Bilbao, 
el proyecto Documentación histórica digitalizada de la Biblioteca de Mujeres IPES en Nava-
rra, y el proyecto Feminismos de León (Codina-Canet y San Segundo, 2020).

La dimensión de los servicios bibliotecarios universitarios, para preservar colecciones es-
peciales de la historia del feminismo organizado es efectiva en paises como Norte America, 
Reino Unido, Francia y Alemania. Estos disponen de servicios universitarios de conservación 
e investigación para los estudios de las mujeres, el feminismo y su historia, de los fondos pri-
vados de organizaciones feministas. Además, han incorporado la transformación que ofrecen 
las nuevas tecnologías a las colecciones, digitalizando las fuentes históricas.

Las universidades norteamericanas son un referente en estos proyectos digitales especí-
ficos, un número importante de ellas ha introducido el análisis de género como recurso para 
crear nuevo conocimiento, nuevos procedimientos y mecanismos. Cabe mencionar la tradi-
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ción de los Women’s College americanos, antiguas universidades para mujeres en tdodo el 
país; en cuyas sedes, además de la digitalización de sus propios archivos, han facilitado el 
depósito de fondos privados de las organizaciones feministas locales. 

En la universidad Smith College son varios los proyectos digitales realizados como el 
Smith Digital Collections, que proporciona acceso a los principales proyectos de la univer-
sidad (Smith College Libraries, 2017a). Los proyectos de historia oral engloban temas como 
el sufragio, los movimientos feministas, de derechos civiles y de derechos reproductivos; 
mujeres en trabajo social y profesiones médicas; activistas de base; inmigrantes italianos, así 
como sobre las mujeres en la guerra (Smith College Libraries, 2017b). 

El Archivo de la Rutgers University del Estado de Nueva Jersey alberga archivos de muje-
res y organizaciones feministas vinculadas a la universidad, y custodia, entre otros, el archivo 
Douglass College para mujeres, fundado en el año 1918. 

El proyecto Iowa Women’s Archives, de la University of Iowa como Centro de Archivo 
que se fundó en el año 1992, en el que se desarrollan tres proyectos, Mujeres Latinas Project, 
Women’s Suffrage Project y Jewish Women in Iowa Project.

El proyecto digital Victorian Women Writers Project, de la Universidad de Indiana inicia-
do en el año 1995, que consigue recuperar a las escritoras del siglo XIX (Indiana University, 
2010). 

La biblioteca Schlesinger Library, de la Universidad de Harvard especializada en la histo-
ria de las mujeres estadounidenses, en tanto que se trata de una biblioteca dotada de la colec-
ción de archivos históricos especiales. Actualmente la Schlesinger Library mantiene un pro-
yecto de digitalización de fondos de archivos personales de activistas feministas, como el de 
Maud Wood Pare (1871-1955), impulsora de varias organizaciones feministas de principios 
del siglo XX, el College Equal Suffrage League, Boston Equal Suffrage Association for Good 
Government, la Women’s Joint Congressional Committee, que documenta el sufragio feme-
nino (Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study, 2012). Otros archivos pri-
vados digitalizados son los de las sufragistas Charlotte Pereins Gilman (1860-1935) y Susan 
B. Anthony 157 (1820-1906) (Harvard University. Radcliffe Institute for Advanced Study, 
2014, 2015a); los archivos de la pionera aviadora Amelia Earhart (1897–1937), la escritora 
feminista June Jordan (1936-2002). Los documentos de la NOW (Organización Nacional de 
Mujeres) de 1966 y de muchas de sus fundadoras, las activistas Pauli Murray (1910-1985), 
Betty Friedan (1921-2006) y Alice Rossi (1922-2009) actualmente se encuentran en proceso 
de digitalización.

El servicio bibliotecario universitario especializado más relevante en el Reino Unido, la 
biblioteca histórica Women’s Library @ LSE, custodia una de las principales colecciones 
sobre el movimiento feminista concentra documentos de los siglos XIX y XX. La archivera 
Gillian Murphy (s.f.) explicita que su núcleo fundamental proviene de la que fuera organiza-
ción sufragista London Society for Women’s Suffrage, establecida en el año 1867. Su origen 
en 1909 proviene de la biblioteca privada de la militante sufragista Ruth Cavendish Bentinck 
(1867-1953). La biblioteca se organizó, por primera vez, en el período de los años 1920, de-
nominándose durante varios años Women’s Service Library. Desde el año 2013, la biblioteca 
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se encuentra custodiada por el London School of Economics and Political Science, que la 
gestiona como parte integrante de sistema bibliotecario. El proyecto de digitalización de la 
biblioteca histórica Women’s Library @ LSE ha permitido acceder a más de 300 artículos, 
fotografías, panfletos entre otros desde el siglo XIX hasta el año 2010. 

En el seno de la red de universidades inglesas el proyecto Genesis, sería implementado 
desde el año 2002. Genesis es un trabajo colaborativo entre los centros de archivos especia-
lizados. Contiene al menos 1.500 descripciones de archivo, de gran relevancia documental. 
Citamos algunos fondos feministas descritos: el fondo de Millicent Garrett Fawcett (1870-
1929); de Sheila Rowbotham (1969-1988); los documentos de Equal Pay Campaign Commi-
ttee (1943-1956) que custodia The Women’s Library; el fondo de Lucie Rie archive (1902-
1995) depositado en Crafts Study Centre; el de Rose Campbell Collection (1912) depositado 
en Scott Polar Research Institute, University of Cambridge; los documentos the Women’s 
Help Committee, women’s welfare group, en Glasgow, en Scotland (1926-1980) depositados 
en Glasgow University Archive Services (Archives Hub, s.f.). El proyecto utiliza datos reu-
tilizables, y contiene referencias de los centros académicos The Women’s Library Archives, 
que forma parte de la London Metropolitan University, Girton College Archives, University 
of Cambridge, University of East London Archives, Women’s Art Library Collections, Golds-
miths, University of London, University of Manchester Library, University of Liverpool de 
Crafts Study Centre Archives, de la University for the Creative Arts, el Scott Polar Research 
Institute, de University of Cambridge, y Glasgow University Archive Services (Doherty, s.f.).

En Francia, en la Biblioteca de la Universidad de Angers, se han depositado a través del 
centro Centre des Archives du Femimisme unos 65 fondos de archivos personales de acti-
vistas feministas y de asociaciones feministas. El depósito de fondos en la Universidad es 
consecuencia de la falta de espacio en la histórica biblioteca Marguerite Duras de París. Dos 
de los fondos que custodia fueron confiscados por los alemanes, y desde 1945 fueron con-
servados por la Unión Soviética hasta el año 2000 en que se restituyeron a las familias. Se 
trata del Fondo Cécile Brunschvicg (1890-1940) vinculada a las asociaciones Union française 
pour le suffrage des femmes y Conseil national des femmes françaises, CNFF; y el Fondo de 
la feminista Marie Bonnevial (1869-1923) colaboradora en el periódico feminista La Fronde 
vinculada a las asociaciones mencionadas, Conseil national des femmes françaises y a la Li-
gue Française pour le Droit des Femmes el fondo Laure Beddoueh (desde el año 1885 hasta el 
año 1968), vinculada a Union française pour le suffrage des femmes, la Fédération féministe 
du Midi, fundadora del Soroptimist Club en el año 1929 (Bard, Metz, y Neveu, 2006: 241-
243). El fondo Florence Montreynaud (1970-2001), feminista que militó en la Association des 
femmes journalistes, fundadora de la asociación Chiennes de garde, destinada a combatir el 
sexismo en los medios de comunicación y en la publicidad; contiene fondos de Elles sont pour 
(1990-1993) y archivos fotográficos de la Agence femmes informations (1978-1984) (Bard, 
Metz, y Neveu, 2006: 243-244). El fondo Yvette Roudy (desde año 1929 hasta el año 2002) 
militante feminista del Mouvement démocratique fémenin, MDF desde el año 1963 y en el 
Partido socialista francés encabezó el Ministerio de los Derechos de la Mujer (1981-1986) 
(Bard, Metz, y Neveu, 2006: 246-248). Otros fondos que se custodian son el fondo Associa-
tion des femmes journalistes (1981-2005), el fondo Mouvement de libeération de l’avorte-
ment et de la contraception (1972-1988), y el fondo Femmes libres (1980-2002). Se puede 
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acceder a la descripción de cada archivo desde la web de la biblioteca, y la mayoría de fondos 
presenta el cuadro de clasificación documental.

En Alemania, algunos de los proyectos localizados son el de la Universidad de  Düs-
seldorf, el Archivo cultural de la mujer “Düsseldorf Frauen kultur archiv der Heinrich-Hei-
ne-Universität”, que es un proyecto de memoria, que desde el año 2016 que ha incorporado 
la biblioteca de la universidad. Sus colecciones contienen los fondos de las organizaciones y 
mujeres feministas de Düsseldorf (Heinrich Heine Universität Düsseldorf, 2010-2019). En la 
Universidad Humboldt de Berlín se custodia el archivo del antiguo College Alice Salomon 
denominado “Archiv und Dokumentationszentrum für soziale und pädagogische Frauenar-
beit”. Este es un archivo especializado en documentación sobre trabajo social y educativo de 
las mujeres, el proyecto fue inaugurado en el año 2001. Dicho archivo berlinés actúa como 
una institución de investigación, con sus actividades específicas de investigación.

4. Conclusiones

Tras la experiencia expuesta, se concluye la existencia de bibliotecas universitarias nortea-
mericanas y europeas que no solo custodian fondo del patrimonio documental de organizacio-
nes feministas, sino que se encuentran digitalizados, y visibilizados en colecciones especiales 
digitales. Por el contrario, en españa, las bibliotecas unversitarias, apenas se han depositado 
estos fondos específicos, excepto en Universidad de Alicante, Universidad de Valencia, Uni-
versidad Computense de Madrid y la Universidad de Oviedo. En España no existe la tradición 
extensiva de los Women’s College norteamericanos, que han posibilitado el depósito de fon-
dos de archivos privados de activistas y organizaciones femiistas locales. 

Que la dimensión informativa de la difusión de plataformas europeas y americanas para 
preservar el patrimonio cultural de las mujeres es una llamada a la atención a las instituciones 
públicas sobre la necesidad de preservar el patrimonio cultural feminista, principalmente en 
España.

Que en España se requiere que los archivos privados de las organizaciones feministas, en 
calidad de patrimonio cultural interesen a las universidades que han incorporado los proyectos 
de las Humanidades Digitales en sus bibliotecas, como ocurre en los países estudiados.
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Resumo

O homem tem a necessidade de registrar suas atividades e encontrou ao longo do tempo 
diversos suportes para manter viva a memória desses registros. Com a evolução da socieda-
de contemporânea e com os novos meios tecnológicos, a informação adquiriu novas abor-
dagens e direcionamentos. Com a explosão informacional, desencadeada pela sociedade da 
informação, houve a necessidade de uma nova materialidade para a identidade e a memória, 
surgindo os lugares de memória. Nessa nova dinâmica, a memória e a identidade tomam 
novos rumos, no momento em que são construídas de forma seletiva, com limitações, sendo 
necessário buscar elementos externos para compensar o esquecimento. Esses lugares de 
memória descrevem certos espaços e temporalidades que acabam por ser ratificados como 
Patrimônio Cultural de determinados grupos em uma sociedade. Este artigo tem como ob-
jetivo refletir sobre o patrimônio cultural como lugar de memória no contexto da Ciência da 
Informação. Para isso, se propõe a realizar uma análise da sociedade da informação inserida 
no sistema capitalista na pós-modernidade e contextualizar os termos identidade, memória 
e patrimônio cultural a fim de compreender a construção dos lugares de memória. A me-
todologia empregada consiste em uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa, 
com autores clássicos e contemporâneos. Como resultado o patrimônio cultural brasileiro 
promove a valorização e a consagração daquilo que é comum a um grupo social no tempo 
e no espaço, visto que, é permeado por diversas significações simbólicas do passado e, o 
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lugar de memória se interrelaciona com o patrimônio cultural e passam a serem lugares com 
efeito material, simbólico e funcional, onde devem guardar o passado, preservar os registros 
da história humana e impedir o trabalho do esquecimento.

Palavras-chave

Lugar de memória; Patrimônio cultural; Sociedade da informação.

Abstract

The man has the need to record his activities and has found, over time, several supports 
to keep the memory of these records alive. With the evolution of contemporary society and 
with new technological means, information has acquired new approaches and directions. 
With the information explosion, triggered by the information society, there was a need for a 
new materiality for identity and memory, with the emergence of places of memory. In this 
new dynamic, memory and identity take new directions, when they are selectively built, 
with limitations, and it is necessary to seek external elements to compensate for forgetful-
ness. These places of memory describe certain spaces and temporalities that end up being 
ratified as Cultural Heritage by certain groups in a society. This article aims to reflect on 
cultural heritage as a place of memory in the context of Information Science. For this, it pro-
poses to carry out an analysis of the information society inserted in the capitalist system in 
postmodernity and contextualize the terms identity, memory and cultural heritage in order 
to understand the construction of places of memory. The methodology used consists of a 
bibliographic research, with a qualitative approach, with classic and contemporary authors. 
As a result, the Brazilian cultural heritage promotes the appreciation and consecration of 
what is common to a social group in time and space, since it is permeated by several sym-
bolic meanings of the past and the place of memory is interrelated with cultural heritage and 
they become places with material, symbolic and functional effects, where they must keep 
the past, preserve the records of human history and prevent the work of oblivion.

Keywords

Place of memory; Cultural patrimony; Information society.

1. Introdução 

A memória tem uma importante função para a sociedade, uma vez que é capaz de re-
memorar a forma de vida daqueles que no passado dela se utilizaram como um instrumento 
legítimo da cultura e da identidade de um povo. Essa memória pode ser despertada por 
meio dos bens materiais e imateriais. Lodolini (1990, p. 157) destaca que “[...] a memória 
assim registrada e conservada constituiu e constitui ainda a base de toda atividade humana: 
a existência de um grupo social seria impossível sem o registro da memória”. Ou seja, a pre-
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servação da memória permite rememorar o passado e assim, trazer fatos e acontecimentos 
importantes para o presente, permitindo manter viva a identidade de um povo.  

Desde os primórdios até os dias atuais, o homem tem a necessidade de registrar suas 
atividades e, encontrou ao longo do tempo diversos suportes para manter viva a memória 
desses registros. Com a evolução da sociedade contemporânea e com os novos meios tec-
nológicos, a informação adquiriu novas abordagens e direcionamentos. Diante da explosão 
informacional, fortalecida pela sociedade da informação, houve a necessidade de uma nova 
materialidade para a memória e identidade, surgindo assim, os lugares de memória. Esses 
lugares de memória descrevem certos espaços e certas temporalidades que acabam por ser 
sacralizados como patrimônio de determinados grupos em uma sociedade.

O patrimônio cultural contribui com a (re)constituição das lembranças que estão ador-
mecidas ou esquecidas, contudo, elas não podem ser entendidas como um retrato fiel do 
passado, pois estão sujeitas as influências da contemporaneidade (HALBWACHS, 1990). 
Por esse motivo, o significado de patrimônio depende do contexto dado à simbolização que 
é realizada, como também as influências territoriais e temporais, sendo uma construção 
histórica e culturalmente determinada.

O processo de ampliação dos conhecimentos sobre patrimônio cultural e seus lugares 
de memória demonstra relevância para um grupo social, pois buscar lembranças, registros e 
informações de um passado relevante favorece o resgate da memória, propicia a valorização 
desse patrimônio e disponibiliza informações para as futuras gerações. Murguia (2010, p. 
8) menciona que esses lugares de memória têm “[...] uma função informacional, no sentido 
de lembrar os acontecimentos, pessoas e lugares que realmente existiram e cujas provas 
podemos encontrar nesses lugares”. 

Essa pesquisa apresenta como objetivo refletir sobre o patrimônio cultural como lugar 
de memória no contexto da Ciência da Informação. Para isso, se propõe a realizar uma 
análise da sociedade da informação inserida no sistema capitalista na pós-modernidade e 
contextualizar os termos identidade, memória e patrimônio cultural a fim de compreender a 
construção dos lugares de memória.

Tendo em vista que uma pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema por 
meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições 
científicas (BOCCATO, 2006), fora utilizada como inspiração para a constituição de um 
processo de investigação que assume uma abordagem qualitativa mediante um diálogo com 
autores e textos que abordam os temas investigados, pautado em algumas referências: Do-
debei (2005), Gonçalves (2003), Halbwachs (1990), Le Goff (1984), Matos (2002), Mur-
guia (2010), Nora (1993), Pollak (1992). Fonseca (2002, p. 32) enfatiza que “[...] a pesquisa 
bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publi-
cadas por meios escritos e eletrônicos”. 
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2. A sociedade da informação no âmbito da Ciência da 
Informação

A Ciência da Informação evoluiu com o tempo influenciada pela globalização, avanços 
científicos, tecnológicos e sociais. Essas transformações contribuíram para permear as mais 
diferentes áreas do conhecimento científico e profissional, beneficiando, portanto, insti-
tuições políticas, econômicas, sociais, culturais e educativas. Le Coadic (2005, p. 25) expõe 
que essa ciência é uma ciência social que “[...] tem por objeto o estudo das propriedades 
gerais da informação, e a análise de seus processos de construção, comunicação e uso”. Por 
isso, a Ciência da Informação tem um caráter poliepistemológico que permite a convivência 
de diversos modos de produção de conhecimento.

Borko (1968) afirma que a Ciência da Informação é uma ciência interdisciplinar que 
investiga as propriedades e o comportamento informacional, as forças e as técnicas que 
governam os fluxos de informação, e os significados do processamento da informação, vi-
sando sua armazenagem, recuperação e disseminação. Essa ciência fora influenciada pela 
sociedade da informação que atende uma lógica de reorganização da estratégia política 
e econômica dos países centrais, especialmente, dos Estados Unidos da América (EUA), 
nos quais “[...] a noção de sociedade global da informação é resultado de uma construção 
geopolítica” (MATTELART, 2002, p. 7).

Matos (2002, p. 12) conceitua sociedade da informação como “[...] uma expressão usada 
para designar uma forma de organização social, econômica e cultural que tem como base, 
tanto material, como simbólica, a informação”. Essa definição estrutura-se “[...] segundo 
formas específicas de organização que são decorrentes tanto das novas relações de poder, 
como das necessidades de responder as exigências da produtividade e da inovação” (MA-
TOS, 2002, p. 13). 

O termo sociedade da informação surge na década de 1970, principalmente no Japão e 
EUA, “[...] no âmbito de discussões sobre o que seria a sociedade pós-industrial e quais se-
riam suas principais características” (TAKAHASHI, 2000, p. 2). Nesta época, a informação 
passou a ter um volume muito intenso com a explosão informacional, exercendo assim, um 
papel fundamental nos setores econômicos, social, político e cultural. Esse avanço informa-
cional está interligado ao desenvolvimento tecnológico e à globalização, em uma sociedade 
em que se popularizou o armazenamento e o processamento eletrônico das informações, o 
que causou um salto de qualidade nas informações disponíveis.

A Sociedade da Informação surgiu perante aos avanços do sistema capitalista contem-
porâneo, onde as atividades humanas decisivas para a vida econômica e social se organizam 
em torno da produção, processamento e disseminação da informação através das tecnolo-
gias eletrônicas (DANTAS, 1996). Originou dentro de um contexto pós-moderno e tecnoló-
gico, no qual o fluxo informacional é constante e fluído. 

Além disso, a velocidade em que as tecnologias de comunicação vêm evoluindo impac-
ta diretamente na disponibilidade e acesso da informação, e tais fatos interferem de modo 
direto ou indireto nas relações culturais e de identidade, fazendo com que a sociedade tenha 
uma nova dinâmica social. 
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3. Memória e identidade

O avanço informacional, na sociedade da informação, passa a ser um elemento impor-
tante para a construção da memória e da identidade de um povo, já que os registros infor-
macionais podem possibilitar o acesso à memória individual e/ou coletiva. Para Le Goff 
(1984) a memória consisti em um processo de captar, guardar e recuperar informações que 
foram armazenadas. O autor coloca que “[...] a memória é um elemento essencial do que se 
costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades funda-
mentais dos indivíduos e das sociedades de hoje” (LE GOFF, 1984, p. 46). De modo geral, 
a memória pode ser considerada como:

A propriedade de conservar certas informações, propriedade que se refere a um conjunto de 
funções psíquicas que permite ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, ou 
reinterpretadas como passadas (SILVA e SILVA, 2009, p. 275). 

Para além das capacidades cognitiva e psíquica que possibilitam a conservação das in-
formações produzidas por um grupo, país e/ou nação, destaca-se o contexto social que esse 
conceito carrega. Pierre Nora (1993, p. 9) destaca que “[...] a memória é a vida, sempre 
carregada por grupos vivos e, nesse sentindo, ela está em permanente evolução, aberta 
a dialética da lembrança e do esquecimento”. Halbwachs (1990) expõe que a memória é 
considerada um fenômeno coletivo e social, sendo construído coletivamente e, desse modo, 
podendo sofrer transformações ao longo de sua construção.

A função principal da memória enquanto imagem compartilhada do passado é a de ge-
rar um laço de filiação entre os membros de um grupo com base no seu passado coletivo, 
proporcionando uma ilusão de imutabilidade, ao mesmo tempo em que cristaliza valores e 
acepções predominantes do grupo com o qual as memórias se relacionam. 

O contexto em que o indivíduo se encontra, colabora para reconstruir os vestígios e 
impressões de um determinado momento. Dessa maneira, a lembrança pode ser vista como 
uma reconstrução do passado, tornando possível a utilização dos dados do presente (HAL-
BWACHS, 2013). 

A memória está intrinsecamente ligada à identidade, e neste foco, Halbwachs (1990, 
p.51) afirma que “[...] cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coleti-
va, [...] este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo”, estabelecendo, assim, 
uma “comunidade afetiva” (HALBWACHS, 1990, p. 34). 

Neste sentido, a identidade se relaciona entre o indivíduo e seu grupo e entre os grupos 
que se relacionam, tornando possível refletir que a: 

[...] identidade é um modo de categorização utilizado pelos grupos para organizar suas trocas. 
Também para definir a identidade de um grupo, o importante não é inventariar seus traços 
culturais distintivos, mas localizar aqueles que são utilizados pelos membros do grupo para 
afirmar e manter uma distinção cultural [...] esta identidade resulta unicamente das interações 
entre grupos e os procedimentos de diferenciação que eles utilizam em suas relações (CU-
CHE, 2002, p. 182).

Perante a percepção de que a identidade é importante para a inclusão de diferentes cul-
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turas constituídas, registradas e disseminadas nos seios dos grupos sociais, Candau (2012) 
permite contextualizar que a memória e a identidade possuem uma relação intrínseca, na 
qual a memória possui um papel fundamental na construção da identidade do indivíduo e 
do coletivo. Ao mesmo tempo em que a memória nos modela, ela também é modelada por 
nós, resumindo na “[...] dialética da memória e da identidade que se conjugam e nutrem 
mutuamente [...]” (CANDAU, 2012, p. 16).

4. Lugar de memória e patrimônio cultural

A memória possui uma ligação orgânica com o grupo ao qual pertence, transformando-se 
com o desenvolvimento da sociedade da informação, na qual o binômio “lembrar e esquecer” 
se estabelece de forma dinâmica e, por conseguinte, na qual a memória é algo possível de se 
registrar e recuperar. Contudo, para Pollak (1992) há uma crítica às fontes que sustentam a 
memória e a história e, por si só, a identidade de um povo. Segundo esse autor “[...] não há di-
ferença fundamental entre fonte escrita e fonte oral. A crítica da fonte, tal como todo historia-
dor aprende a fazer, deve, ser aplicada a fontes de tudo quanto é tipo” (POLLAK, 1992, p. 08).

Para Pollak (1992) tanto as fontes orais quanto escritas podem passar por um proces-
so de manipulação na pós-contemporaneidade (condição histórica e filosófica que demarca 
uma condição da sociedade depois da modernidade). Portanto, devem-se levantar meios de 
controlar as distorções, pois existem “[...] diferentes elementos da memória, bem como os 
fenômenos de projeção e transferência que podem ocorrer dentro da organização da memória 
individual ou coletiva” (POLLAK, 1992, p. 4). Segundo o mesmo autor, a memória é consi-
derada seletiva quando: 

A memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A memória tam-
bém sofre flutuações que são função do momento em que ela é articulada, em que ela está sendo 
expressa. As preocupações do momento constituem um elemento de estruturação da memória. 
Isso é verdade também em relação à memória coletiva, ainda que esta seja bem mais organizada. 
[...] a memória é um fenômeno construído (POLLAK, 1992, p. 4).

Para Halbwachs (1990) os sujeitos se recordam somente na sociedade que os reconhece, o 
que torna os eventos do passado em memórias do grupo. De tal modo, que a memória é uma 
estrutura capaz de proporcionar no sujeito e/ou no grupo um sentimento de pertencimento. Já 
que, a memória não se estabelece como um processo de reconstituição ou resgate, mas sim, 
como uma reconstrução do presente para o passado.

No entanto, há limitações para a memória humana, sendo necessário buscar elementos 
externos para compensar o esquecimento. Ao mesmo tempo, vivemos num processo de ace-
leração da história, posto por Pierre Nora (1993, p. 7) como,

[...] uma oscilação cada vez mais rápida de um passado definitivamente morto, a percepção glo-
bal de qualquer coisa como desaparecida – uma ruptura de equilíbrio. O arrancar do que ainda 
sobrou de vivido no calor da tradição, no mutismo do costume, na repetição do ancestral sob 
o impulso de um sentimento histórico profundo. A ascensão à consciência de si mesmo sob o 
signo do determinado, o fim de alguma coisa desde sempre começada. 
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Bauman (2007) manifesta que a sociedade contemporânea vive permeada pelo conceito 
de “modernidade líquida”, na qual as relações, instituições, quadros de referência, estilos 
de vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo de se solidificar. Esses traços 
são pautados pela aceleração, fluidez, velocidade e pelo efêmero. Nessa lógica, essas carac-
terísticas engendradas na atual sociedade contribuem intrinsecamente para que a memória 
do passado e seus registros sejam esquecidos. O autor Bauman (2007) lembra ainda a con-
dição pós-moderna do descarte, onde nada é perene, e sim, descartável. 

Desse modo, a necessidade de transmitir o acesso aos registros produzidos ao longo do 
tempo, também se faz imprescindível criar lugares de memória na sociedade da informação 
fortalecida pela aceleração e efemeridade em decorrência do uso desmedido das tecnolo-
gias de informação e comunicação. Nora (1993, p. 21) afirma que “[...] não existe mais um 
homem-memória, em si mesmo, mas um lugar de memória”, pois estes lugares de memória 
agora fazem o papel de preservar os registros do conhecimento humano, bem como garantir 
a memória e identidade de um povo para as gerações futuras.

Logo, esses lugares criam situações não mais naturais, mas que articulam um sentimento 
de pertencimento e são formados para “[...] servir de apoio à salvaguarda da materialidade 
simbólica concebida como elemento de representação coletiva”, já que a memória humana 
é seletiva (SILVEIRA, 2007, p. 44). Além disso, Nora (1993, p.14) destaca que a memória 
“[...] tem necessidade de suportes exteriores e de referências tangíveis de uma existência 
que só vive através dela”. 

Além de a memória ser transmitida de geração em geração passa por transformações no 
processo de registro e transmissão (por meio da escrita, oralidade, imagem, artefatos, tec-
nologias, etc.) individualmente e, principalmente, coletivamente ao constituir a identidade 
e a cultura de um grupo, país e/ou nação. Félix (2004, p.39) revela que a “[...] identidade 
associa-se também aos espaços, onde está fixada a lembrança de lugares e objetos presentes 
nas memórias, como organizadores de referenciais identitários”. Esses lugares de memória 
assumem diferentes funções: 

Esses espaços podem ser simbólicos [...] ou físicos. Os espaços da memória têm assim, uma 
dupla função: simbólica, no sentido de representar dentro de uma cidade ou espaço dedicado 
à recordação social; uma função informacional, no sentido de lembrar os acontecimentos, 
pessoas e lugares que realmente existiram e cujas provas podemos encontrar nesses lugares 
(MURGUIA, 2010, p. 8-9).

 O patrimônio cultural que, materialmente ou imaterialmente, compreende bens, 
manifestações, objetos, monumentos, localizações, etc., tem um papel determinante na 
construção dos lugares de memória. Exerce uma função social e simbólica, a qual media as 
relações entre o passado, o presente e o futuro de um grupo, enquanto que sua função in-
formacional dissemina a memória individual e coletiva de um grupo por meio de seus bens 
culturais. Para Martins (2011, s. p) patrimônio cultural é: 

O conjunto de bens, materiais e imateriais, que são considerados de interesse coletivo, 
suficientemente relevantes para a perpetuação no tempo. O património faz recordar o pas-
sado; é uma manifestação, um testemunho, uma invocação, ou melhor, uma convocação do 
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passado. Tem, portanto, a função de (re)memorar acontecimentos mais importantes; daí a 
relação com o conceito de memória social. A memória social legitima a identidade de um 
grupo, recorrendo, para isso, do património. 

Além disso, por ser um lugar de memória, o patrimônio cultural tem potencial de iden-
tificar, promover e preservar os bens históricos, culturais, artísticos e naturais de uma so-
ciedade ou de um grupo. É interessante notar que, quando o patrimônio cultural é classifi-
cado e coletivamente reconhecido, “[...] esses objetos desempenham uma função social e 
simbólica de mediação entre o passado, o presente e o futuro do grupo, assegurando a sua 
continuidade no tempo e sua integridade no espaço” (GONÇALVES, 2007, p. 28).

Segundo Gonçalves (2003), o patrimônio cultural é apresentado como uma categoria de 
classificação de objetos que media ideias, valores e identidades de grupos aptas a organizar 
e entender o que essas pessoas têm de si mesmos e do mundo. Então, 

Quando classificamos determinados conjuntos de objetos materiais como ‘patrimônios cultu-
rais’, esses objetos estão por sua vez a nos ‘inventar’, uma vez que eles materializam uma teia 
de categorias de pensamento por meio das quais nos percebemos individual e coletivamente 
(GONÇALVES 2007, p. 29).

Nesse sentido, deve-se apresentar um conceito ainda não mencionado: o de patrimônio. 
Para Dodebei (2008, p. 2) este conceito “[...] é adequado às ideias de: herança, tradição, 
conhecimento, experiência, legado, vivência, entre outras expressões que denotam a ideia 
de transmissão natural da cultura, de uma geração à outra”.

Visto que, o patrimônio cultural além de rememorar o passado, possui uma relação 
inerente com a memória, sendo esta, responsável pelo processo de reconstrução dos acon-
tecimentos ocorridos no passado. Torna-se fundamental preservar os bens culturais para 
possibilitar este processo de representatividade simbólica do patrimônio. De acordo com os 
autores Gondar e Dodebei (2005, p. 53) a preservação de objetos:

É a representação dos modos de viver de uma população, de uma cultura, tais como os 
fragmentos, as evidências ou provas, permite reavaliar nossas ações no presente, pois é com 
esse confronto entre memória e projeto que as identidades se estabelecem ou a diferença é 
criada como uma possibilidade de resistência. 

Portanto, os lugares de memória referenciados como patrimônio cultural, desenvolve a 
função social de resgate e a guarda da memória em plena sociedade da informação, além de 
exercer sua função informativa no sentido de recuperar as lembranças dos acontecimentos, 
das pessoas e dos lugares permeados pela história, cultura e identidade de uma sociedade 
pós-moderna em permanente constituição. 

5. Considerações finais

Com a globalização e com os avanços científicos, tecnológicos e sociais, compreendidos 
pela sociedade da informação, ocorreu um aumento no fluxo informacional, necessitando 
desenvolver uma ciência para tratar dessa questão: a Ciência da Informação. Por meio de 
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um diálogo fomentado por essa ciência e áreas afins, destaca-se que com o aumento dos 
estoques e do fluxo informacional, a informação passou a exercer um papel fundamental na 
sociedade contemporânea. No entanto, a submersos em uma condição pós-moderna (onde 
nada é perene, e sim, descartável) a informação passou a ser fluída e acelerada, sendo incor-
porada pela lógica capitalista. 

Desse modo, pensar a informação nos dias atuais nos remete a sociedade da informação, 
a qual está inserida em um contexto pós-moderno, tecnológico, interferindo nas relações 
culturais, sociais, políticas, econômicas e identitárias do sujeito contemporâneo. Nessa 
nova dinâmica, a memória e a identidade tomam novos rumos, no momento em que são 
construídas de forma seletiva, com limitações, sendo necessário buscar elementos externos 
para compensar o esquecimento.  

O lugar de memória, portanto, passa a serem lugares com efeito material, simbólico e 
funcional, onde devem guardar o passado, com uma necessidade contínua de não poder 
esquecê-la, preservar os registros da história humana e bloquear o trabalho do esqueci-
mento. Esses lugares de memória criam situações não mais naturais, mas que articulam um 
sentimento de pertencimento e são formados pelos bens, materiais e imateriais, de interesse 
coletivo.  Portanto, o patrimônio cultural tem a função social e simbólica de mediar às re-
lações entre o passado, o presente e o futuro de um grupo, assegurando a sua continuidade 
no tempo e sua integridade no espaço. 
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Resumo

O presente estudo visa a analisar a eficiência das avaliações de desempenho que são uti-
lizadas na instituição onde atuo – um hospital municipal – e refletir sobre alternativas para 
torná-las mais confiáveis. Para tanto, é utilizada bibliografia específica, presente em artigos 
científicos e fontes bibliográficas, assim como de dados estatísticos governamentais. Foram 
evidenciados os motivos que tornam inadequados os modelos de avaliação vigentes, dentre 
os quais o constrangimento sofrido por subordinados em relação à sua chefia imediata (pois 
se trata de pesquisas nominais) e a falta de órgãos isentos para tomada de decisão. Sendo as-
sim, torna-se imperativo que tais pesquisas sejam alvo de estudo por uma empresa privada 
e idônea, a fim de que seja assegurada a confidencialidade dos dados obtidos e que, de fato, 
elas possam servir como indicador para revelar os problemas institucionais.

Palavras-chave

Avaliações de Desempenho. Condições de Trabalho. Pesquisas. Hospital Municipal. Área 
de Saúde.

1. Introdução

O objetivo do presente estudo é analisar as avaliações de desempenho profissional que, 
na teoria, são estruturadas para melhorar as condições de trabalho. Contudo, conforme fi-
cará claro na sequência deste trabalho, nem sempre é isso que ocorre, tendo como exemplo 
um hospital municipal. Nesse sentido, as avaliações de desempenho tornam-se um: “ritual 
anacrônico”, nas palavras de Thomaz Wood Jr2 , pois não refletem as reais condições do 
ambiente profissional. O estímulo para realizar esta investigação foi o fato de ter lidado 
com avaliações de desempenho na instituição onde atuo (denominada aqui de hospital mu-

1 Pós-graduado em Gestão Pública, pela Unifesp e mestrando pelo Departamento de História, da mesma Univer-
sidade. Autor do Livro: “As Múltiplas Visões de um Historiador”. Contatos: lucianoaraujomonteiro@yahoo.com.
br; lucianoaraujomonteiro@gmail.com.
2 Este autor é mencionado por sua experiência em Estratégias e Estudos Organizacionais, voltados à área de 
Administração de Empresas. 
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nicipal1). Também serão apresentados outros modelos utilizados por outros órgãos gover-
namentais. É também um objetivo adicional desta pesquisa a possibilidade de se pensar em 
formas para que esse tipo de estudo se torne mais confiável.

A metodologia escolhida faz uso de artigos e textos acadêmicos, tendo por foco a pes-
quisa qualitativa2. Este estudo também se justifica pela carência de trabalhos acadêmicos 
realizados com avaliações de desempenho (na esfera pública), conforme evidenciamos na 
disciplina: Planejamento Estratégico Governamental, ministrada no curso de pós-graduação 
em Gestão Pública.

As seções seguintes são compostas por: referenciais teóricos, exemplos positivos de 
avaliações de desempenho, metodologia, análise de resultados, conclusão, agradecimentos 
e referências bibliográficas. 

2. Referenciais teóricos

As avaliações de desempenho visam produzir um diagnóstico de uma instituição, mos-
trando os pontos fortes e fracos de uma empresa, assim como as motivações, pontos positi-
vos e pontos negativos de seus funcionários, que podem ser melhorados, a fim de que exista 
maior produtividade no ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que, cada trabalhador 
sinta a satisfação de ter suas necessidades atendidas.

O modelo de avaliação 3 (conhecido por Escala Gráfica) utilizado pelo hospital muni-
cipal se caracteriza por perguntas fechadas, que são respondidas usando numeração, de 1 
(menor nota) até 5 (maior nota). Trata-se de um modelo usado para a avaliação da chefia 
imediata por seus subordinados (o contrário também acontece) e para analisar essa insti-
tuição estruturalmente. Exemplos de perguntas realizadas:

Abertura à mudanças: consegue se adaptar a situações novas e mudanças no trabalho, 
buscando entender e atender novas demandas e prioridades?

Criatividade: busca realizar inovações no seu trabalho, visando melhorá-lo constante-
mente?

Liderança: atuo de forma a inspirar credibilidade junto à equipe?

Esse método de perguntas fechadas e com escala de notas atribuídas, aspecto que ca-
racteriza a pesquisa por Escala Gráfica, possui como vantagens: “Permite aos avaliadores 
um instrumento de avaliação de fácil entendimento e avaliação simples; Proporciona pouco 
trabalho ao avaliador no registro de avaliação” (FETRANSPOR, 2010, p. 26). Ademais, 
este método de pesquisa é caracterizado por:

1 Com o intuito de não sofrer perseguição em meu ambiente de trabalho, o nome da instituição foi omitido neste 
estudo acadêmico.
2 Pelo escopo do trabalho, pelo fato de cada setor do hospital municipal se caracterizar por um funcionamento 
diferente e pela falta de tempo hábil, a proposta de realizar pesquisas quantitativas foi ignorada, embora devamos 
destacar aqui a sua importância.
3   Não foi possível obter a informação sobre quem foi o idealizador desse método de pesquisa. 
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É o método mais utilizado e divulgado. Avalia o desempenho por meio de fatores de avaliação 
previamente estabelecidos. Cada fator é definido com uma descrição bastante simples e pre-
cisa, pois quanto mais objetiva for a descrição, maior será a precisão do fator de avaliação. 
Sua aplicação deve ser feita com cuidado, visando neutralizar a subjetividade dos avaliadores 
(FETRANSPOR, 2010, p. 23).

 Contudo, no hospital municipal, essas pesquisas geralmente são nominais, isto é, apre-
sentam o nome dos avaliadores e dos avaliados, um fato que implica em constrangimento 
para os subordinados, pois estes podem vir a sofrer perseguições no ambiente de trabalho, 
por parte de seus superiores, por estes terem recebido uma avaliação contrária à desejada. 
Por outro lado, podemos perceber que, no âmbito do funcionalismo público também há 
uma espécie de troca de favores, isto é, existem subordinados que avaliam bem suas res-
pectivas chefias com o intuito de serem beneficiados com notas maiores, assim como há 
situações em que funcionários diminuem a nota de seus superiores, uma vez que receberam 
avaliações abaixo do desejado1. Ao observar essas atitudes de forma recorrente no âmbito 
profissional é possível entender o porquê do administrador de empresas Thomaz Wood Jr2, 
se posicionar contra esse hábito de avaliação:

Alguns desses rituais cumprem sua missão; outros, no entanto, apenas consomem tempo, 
desperdiçam recursos e aborrecem as pessoas. Esse é o caso dos encontros de avaliação de 
desempenho. Utilizados por nove entre dez empresas, sob o patrocínio das áreas de Recursos 
Humanos, eles constituem um dos rituais mais disseminados e menos levados a sério entre 
todas as cerimônias vazias da vida corporativa.

Os encontros3 de avaliação de desempenho são aguardados com ansiedade e apreensão. Os 
funcionários desejam considerações positivas, que façam vista grossa aos seus defeitos e va-
lorizem seus feitos. A empresa espera um balanço objetivo, capaz de classificar seus funcio-
nários de acordo com os resultados gerados e orientá-los a melhorar. Os gestores de Recursos 
Humanos supervisionam a contenda, ansiosos por cumprir a agenda programada. No meio do 
fogo cruzado encontram-se os chamados líderes, frequentemente despreparados, inseguros, 
ríspidos ou simplesmente incompetentes. O resultado é comumente um faz de conta, no qual 
atores constrangidos fazem o máximo esforço para tudo terminar rapidamente, com um im-
provável final feliz. (WOOD JR, 2014)

A psicóloga Ludimila Nunes também expõe a forma pejorativa como essas pesquisas 
são vistas pela maior parte dos funcionários: “O termo avaliação, para a grande maioria, re-
mete à punição, pois na história de vida muitos passaram por avaliações na qual o resultado 
foi negativo. Isso contribui para o aumento da ansiedade e o medo em relação à avaliação” 
(NUNES, 2008, p.16). Além do temor exposto por Nunes, também é possível citar a des-
crença, existente numa parte dos funcionários do hospital municipal ao responderem as 
avaliações de desempenho (realizadas anualmente), acreditando que essa forma de pesquisa 
em nada agrega de positivo ao ambiente de trabalho.

1 Situações observadas no hospital municipal.
2 Embora se trate de um texto de formato jornalístico, ele ilustra situações vivenciadas no hospital municipal. 
Por esta razão se encontra entre as referências textuais.
3 Grifos do autor.
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Outra questão que acaba por colocar em descrédito as avaliações profissionais que oco-
rrem no hospital municipal está no fato de existirem momentos em que não há uma comu-
nicação clara entre subordinado e chefia imediata 1. Desse modo, quando um funcionário é 
transferido de setor, muitas vezes é por punição, sem que ele tenha conhecimento do motivo 
para a mudança ou que tenha a oportunidade de expor suas demandas ou pontos de vista.

Conforme ilustra Chiavenato, a comunicação é um fator importante no ambiente de 
trabalho:

Retroação é o retorno que se dá sobre o desempenho para cada pessoa ou grupo. Não pode ser 
vista como uma informação de mão única, mas sim uma troca de informações, para avaliar em 
conjunto os resultados, as dificuldades. É preciso sempre manter as pessoas informadas a res-
peito de seu trabalho. (CHIAVENATO, 2005 apud BERNARDO; BERNARDO; MARTINS; 
NASCIMENTO; VALE, s/d)

Outro complicador está na inexistência de exposição pública desses dados e, mesmo 
quando os dados das pesquisas são negativos, não há interesse político efetivo em se melho-
rar a situação (para funcionários e pacientes). Para se ter uma ideia, durante  meu período de 
atuação no hospital municipal, não recebi nenhum comunicado por memorando ou e-mail, 
convocando os funcionários para reuniões, com o intuito de debater os problemas institu-
cionais, visando à busca de melhorias no ambiente profissional (mesma situação ocorre com 
os demais funcionários do hospital público). 

Todavia, não devemos nos esquecer dos aspectos positivos que podem nortear as ava-
liações de desempenho, que se baseiam no desenvolvimento profissional e institucional, 
conforme ilustra David Fok da Costa Almeida (atuante na área de Recursos Humanos):

A avaliação de desempenho originalmente foi estruturada para mensurar o desempenho e o 
potencial dos colaboradores, tratando-se de uma avaliação sistemática, elaborada pelos su-
pervisores ou outros hierarquicamente superiores, que conheçam as tarefas realizadas pelo 
colaborador. Ela fornece aos colaboradores informações sobre o seu desempenho, de forma 
que possa aperfeiçoá-la sem diminuir a sua independência e motivação2 para a realização do 
trabalho. O desempenho reflete no sucesso da própria organização, pois, a organização ao se 
desenvolver, desenvolve pessoas e essas a organização. Dai que é uma característica mais 
óbvia a ser medida (ALMEIDA, 2015).

Trata-se de um ideal que se encontra perdido em parte da esfera pública, pois dentre os 
fatores elencados anteriormente, também podemos citar a queda nos rendimentos salariais 3 

1 Dado evidenciado em minha vivência profissional nesta instituição (cinco anos) e de conversas constantes com 
colegas de trabalho que experimentam as mesmas dificuldades (em diversos setores) no ambiente profissional. 
É utilizada minha experiência pessoal e profissional na metodologia, a fim de tornar possível a realização deste 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
2 Grifo do autor.
3 Segundo informações disponibilizadas pelos economistas Rodolfo Hoffmann e Daniela Verzola Vaz, os ren-
dimentos dos servidores públicos são inferiores aos funcionários da iniciativa privada nas regiões Sul e Sudeste 
(tabela 1), embora seja evidenciado que os funcionários públicos possuam mais tempo de estudos (tabela 2) se 
comparados aos trabalhadores com carteira assinada (cca). Referência:
HOFFMANN, R.; VAZ, D. V. Remuneração nos serviços no Brasil: o contraste entre funcionários públicos e 
privados. Economia e Sociedade. v. 16, n. 2. Campinas. ago. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
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(tabelas 01-02, p. 5) dos servidores concursados em relação aos trabalhadores da iniciativa 
privada, contribuindo para que os resultados das avaliações sejam camuflados (pelo fato de 
os funcionários públicos temerem o rebaixamento de salários ao receberem uma nota baixa, 
contida nas avaliações de desempenho), impedindo que haja uma melhoria dos serviços pú-
blicos prestados e no ambiente de trabalho, permitindo que exista a perpetuação de vícios, 
como: a troca de favores na esfera pública. Entretanto, é preciso destacar que há estudos 
que contradizem o rebaixamento de rendimentos do funcionalismo público, conforme está 
evidenciado no gráfico 01 (p. 6), ao apresentar o aumento salarial, em 2017, no executivo, 
legislativo e judiciário, comparando-os aos trabalhadores da iniciativa privada.

Tabela 01 – Estimativa da equação de rendimentos de funcionários públicos e 
privados cca, no Brasil, em 2005

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ecos/v16n2/a04v16n2.pdf> (acesso em: 05 mai. 
2019)

ecos/v16n2/a04v16n2.pdf> (acesso em: 05 mai. 2019)

Variável Funcionário público Empregado do setor privado cca

Constante 2,9958 3,8728

Sexo -0,3329 -0,2482

Idade/10 0,4938 0,4930

(Idade/10) -0,0449 -0,0460

Cor

    Indígena 0,1584 -0,0373

    Preto -0,0903 -0,1206

    Amarelo 0,2301 0,1109

    Pardo -0,0906 -0,1014

Escolaridade (E) 0,0603 0,0279

E* =Z (E–9) 0,0648 0,1029

Log nº horas trab/semana 0,4962 0,2241

Condiçao na familia 0,1295 0,1491

Região

    Norte 0,1920 0,1420

    MG+ES+RJ 0,1051 0,1352

    SP 0,2183 0,3337

    Sul 0,1522 0,2446

    Centro-Oeste 0,3246 0,2534

Localização do domicilio

Urbana não metropolitana -0,2868 -0,1080

Rural não metropolitana -0,4113 -0,1521

R2 (em%) 52,39 45,62

Teste F 703,59 1142,67
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Tabela 02 – Média de anos de estudo para funcionários públicos e empregados do 
setor privado cca

Fonte: Elaboração dos autores

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ecos/v16n2/a04v16n2.pdf> (acesso em: 05 mai. 
2019)

Gráfico 01 – Comparativo dos rendimentos salariais do setor público em relação à 
iniciativa privada, num intervalo de 18 anos
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Valores de 2017 - em R$

Executivo Legislativo Judiciário Setor privado

Ano/Variável

Anos de estudo

Funcionário público (A)
Empregado do sector priv. 

cca (B)
(A) – (B)

1992 10,82 7,57 3,24

1993 10,86 7,74 3,12

1995 10,94 7,87 3,07

1996 11,00 8,15 2,85

1997 11,20 8,33 2,87

1998 11,21 8,53 2,68

1999 11,28 8,68 2,60

2001 11,51 9,01 2,51

2002 11,61 9,24 2,37

2003 11,76 9,41 2,35

2004 11,87 9,60 2,27

2005 11,97 9,79 2,18
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 Fonte: Idados, a partir da RAIS e da Pnad Continua

Disponível em:

https://www.valor.com.br/brasil/6032429/salario-do-setor-publico-cresce-o-dobro-do-pri-
vado (acesso em: 08 ago. 2019)

Além da troca de favores, citada anteriormente, que é um ponto que compromete a 
aplicação de pesquisas no hospital municipal, o escritor Francisco Longo nos expõe outros 
entraves existentes na administração pública:

[...] aqueles que, além de aceder ao poder, se permitem patrimonializar a administração em 
favor de seus próprios projetos, por mais legítimos que sejam. Equivale à arbitrariedade e ao 
nepotismo, não submetidos às garantias do estado de direito. Torna o emprego público vulne-
rável à politização partidária e à captura pelos interesses particulares, e faz perigar, como dis-
semos a própria existência de uma admini stração profissional, com as nefastas consequências 
que isso tem sobre a integridade das instituições, o funcionamento dos mercados e o progresso 
econômico das sociedades (LONGO, 2007, p. 225).

Embora parte dos funcionários do hospital municipal não veja utilidade nas avaliações 
de desempenho, estas, se forem mais bem utilizadas, podem evidenciar problemas existen-
tes nessa instituição municipal, assim como pontos que necessitem de melhora, possibili-
tando a prestação de um serviço de qualidade e a melhoria das condições de trabalho deste 
hospital.

Além disso, segundo referências bibliográficas, o modelo de avaliação institucional, 
alvo de análise, corresponde a um exemplo tradicional 1. 

Segundo nos é exposto por Francisco Longo, podemos inserir o modelo de pesquisa, 
aqui analisado, na avaliação de 360 graus, pois subordinados e chefias imediatas atuam 
nesse processo:

A ênfase em vincular a apreciação do desempenho ao desenvolvimento das pessoas produz, 
sem prejuízo do papel fundamental dos comandos hierárquicos, que temos destacado a ex-
tensão de novos métodos de avaliação, que ampliam o universo de atores que participam da 

1 De acordo com Chiavenato: “Os principais métodos tradicionais de avaliação de desempenho são: métodos das 
escalas gráficas, método de escolha forçada, método da pesquisa de campo, método dos incidentes críticos, méto-
dos mistos” (CHIAVENATO, 1998 apud NUNES, 2008). Os demais métodos citados não serão problematizados 
neste momento em decorrência da falta de tempo hábil para fazê-lo.

 Fundamental 
incompleto

Fundamental 
completo

Médio 
incompleto

Superior 
incompleto

Superior 
completo

Setor público 1.535,52 1.777,74 1.784,74 3.442,15 5.681,28

Setor privado 1.446,26 1.556,91 1.502,10 2.329,12 4.453,07

Diferença 5,8% 12,3% 18,8% 32,3% 21,6%

Diferença por nível de escolaridade - em R$
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mesma. Em particular, a avaliação de 360 graus, que converte em avaliadores os superiores, 
subordinados, colegas e inclusive os clientes e fornecedores, internos ou externos, é uma prá-
tica utilizada já por um número crescente de empresas, frequentemente no contexto de expe-
riências de gestão da qualidade. Sua utilidade reside principalmente no potencial identificador 
de áreas de melhora e de desenvolvimento pessoal e profissional que oferece às pessoas e às 
equipes de trabalho (LONGO, 2007, p. 43).

Todavia, conforme é evidenciado neste estudo, a forma como é desenvolvido esse 
modelo de avaliação em meu ambiente de trabalho1  impede a consonância dos objetivos 
propostos pela organização pública em que ocorrem estas avaliações com os anseios dos 
servidores que dela fazem parte, acrescentando-se que não há uma divulgação2 dessas pes-
quisas na forma de dados estatísticos, nem para a sociedade civil, nem para os servidores 
que fazem parte do hospital municipal. A ineficiência das pesquisas tradicionais é um ponto 
reforçado pela psicóloga Ludimila Faria Nunes, tendo por base os estudos de Chiavenato:

Os métodos tradicionais apresentam características ultrapassadas e em geral são burocráti-
cos, rotineiros e repetitivos. Essas avaliações não possibilitam uma liberdade de forma e de 
conteúdo. As organizações buscam métodos participativos e impulsionadores de avaliação. O 
interesse é ter um objetivo individual em comum com o da empresa assim não se tem confli-
tos e impulsiona a busca da melhoria comportamental do funcionário (CHIAVENATO, 1999 
apud NUNES, 2008, p. 20).

Num ambiente conflituoso, como o encontrado na esfera pública, torna-se essencial 
comparar as formas avaliativas que apresentem uma visão mais fidedigna de como funcio-
na um órgão público e que, de fato tragam resultados benéficos, tanto para os funcionários 
quanto para a melhoria dos serviços prestados. 

2.1. Exemplos positivos de avaliações de desempenho

Embora tenha sido citado um modelo de avaliação que não agrega resultados positivos 
para o hospital municipal, devemos ter em mente que há na esfera pública exemplos de 
avaliações que ocasionaram resultados promissores. Podemos citar a Companhia Energé-
tica de Minas Gerais (CEMIG). Seus mais de dez mil funcionários passaram a responder 
pesquisas realizadas e acompanhadas por duas empresas terceirizadas, por meio do uso 
da internet. Com resultados mais precisos (transmitidos por empresas contratadas), a CE-
MIG tornou mais justos os abonos salariais aos seus funcionários, baseados na meritocracia 
(BERNARDO; BERNARDO; MARTINS; NASCIMENTO; VALE, s/d). Outro exemplo 
a ser destacado é o do Banco do Brasil que, a partir de 2005, passou a aplicar o modelo 
de Gestão de Desempenho por Competências (BERNARDO; BERNARDO; MARTINS; 

1  Considerações realizadas tendo em vista minha experiência como servidor municipal.

2 No âmbito da Lei de Acesso à Informação (LAI) existem documentos de classificação: sigilosa, secreta e 
ultrassecreta, todavia, devemos ter em mente que, durante a Reforma do Estado, ocorrida na década de 1990, foi 
inserido na administração pública o princípio da Publicidade, que obriga os órgãos governamentais a divulgarem 
atos de interesse coletivo. Desse modo, é importante que esses dados estejam disponíveis para a sociedade civil, 
a fim de que esta possa cumprir o seu papel de fiscalizar as ações do Poder Público.
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NASCIMENTO; VALE, s/d), tendo em vista um plano de carreira para seus servidores, ou 
seja, passou a existir uma relação entre satisfação pessoal e melhoria no âmbito profissional.

3. Análise dos resultados

Durante meu período de atuação no hospital municipal, foram constatadas as más con-
dições estruturais para recebimento de pacientes, escutando demandas de acompanhantes 
ou familiares dos enfermos. Essas queixas podem ser resultado da precarização dos serviços 
públicos prestados aos contribuintes, segundo é evidenciado pelos gráficos (02-03), que 
apresentam o aumento de processos judiciais contra a área da saúde (pública e privada). É 
de se ressalvar que tais dados, somados àqueles fornecidos pelos gráficos seguintes, tam-
bém podem refletir o aumento da consciência cívica da população, resultando no aumento 
de processos judiciais.

Durante meu tempo de permanência na farmácia hospitalar (um ano) constatou-se que é 
comum à falta de medicamentos de uso contínuo, por conta de um serviço ineficiente vol-
tado à logística de compras e de distribuição. Um fato que nos obrigava a realizar trocas de 
recursos medicamentosos com outras instituições hospitalares ou, em último caso, comprar 
remédios em grandes redes de drogarias para uso emergencial, fato que ocasionava pre-
juízos financeiros para os cofres do hospital municipal. Mesmo existindo na avaliação das 
condições estruturais o tópico: “Disponibilização de Materiais de Consumo: os materiais 
de uso diário e contínuo estão disponíveis em quantidade suficiente para a realização do 
trabalho?”, fomos obrigados a atribuir a maior nota, pois a antiga coordenadora abusava das 
prerrogativas de seu cargo, constrangendo seus subordinados.

Gráfico 02 – Processos de saúde tiveram crescimento de 131% entre 2008 e 2017

Fonte: Conselho Nacional de Justiça

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/em-uma-decada-ju-
dicializacao-da-saude-publica-e-privada-cresce-130.shtml> (acesso: 05 mai. 2019)
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Gráfico 03 – Processos de saúde em 2ª instância cresceram 85% de 2009 a 2017

Fonte: Conselho Nacional de Justiça

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/em-uma-decada-judi-
cializacao-da-saude-publica-e-privada-cresce-130.shtml> (acesso: 05 mai. 2019)

A falta de dados confiáveis, que poderiam ser obtidos com as avaliações de desempen-
ho, dificulta a resolução de problemas cotidianos, como as más condições de trabalho. Ou-
tro complicador está no fato de servidores atribuírem notas altas às suas respectivas chefias, 
temendo alguma forma de perseguição ou de abuso moral, um ponto que contribui para 
camuflar os entraves existentes na administração pública ou no hospital municipal.

 Ao voltarmos ao exemplo de avaliação de desempenho utilizada no Banco do Bra-
sil, mais precisamente ao estudo desenvolvido numa agência localizada em Porto Velho 
(Rondônia) e exposto em pesquisa quantitativa (MARTINS; MIRANDA; RAMOS; RO-
DRIGUES; SANTOS; SILVA; SILVA, 2019), é possível visualizar, por meio do gráfico 
04, a aceitação de um modelo de avaliação de desempenho, por parte de seus funcionários. 
Todavia, quando inquiridos sobre a avaliação conhecida por Gestão de Desempenho Pro-
fissional (GDP) por Competências1, houve funcionários que se posicionaram contra este 
modelo (gráfico 05, p. 11), ou seja, podemos presumir que não existe um modelo perfeito 
de avaliação e, por isso, torna-se necessária a combinação de pesquisas qualitativas e quan-
titativas (mantendo o anonimato dos servidores envolvidos na pesquisa de campo, com o 
intuito de obter respostas que ilustrem a realidade institucional), com a finalidade de formar 
um diagnóstico, mais próximo possível da realidade, a fim de contribuir para a melhoria 
de situações que requerem maior atenção. Esse é um ponto que deve ser aprofundado, seja 
num setor específico, seja estabelecendo uma análise comparativa entre setores diferentes 

1 Forma de avaliação baseada na obtenção de resultados e no alcance de metas existente no ambiente profissional.
Por meio do texto institucional da CEMIG, podemos pensar que não há diferenças entre o modelo de avaliação 
usado por essa instituição com o modelo utilizado pelo Banco do Brasil, pois ambos visam o alcance de metas, 
trabalhando as potencialidades de seus funcionários: “A Gestão de Desempenho visa a estimular o alcance das 
metas organizacionais e a promover o desenvolvimento das competências necessárias para a execução das ativi-
dades” Disponível em: <http://www.cemig.com.br/ras/relatorio2017/Paginas/gestao-de-pessoas.html> (acesso: 21 
mai. 2019)
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(um aspecto importante, tendo em vista que cada setor possui um dinamismo e formas dife-
rentes de executar suas atividades laborais)1. 

Gráfico 04 – Você considera fundamental um sistema de avaliação de desempenho 
profissional no Banco do Brasil.

Fonte: Dados coletados pela autora

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/desempen-
ho-na-carreira> (acesso em: 05 mai. 2019)

Gráfico 05 – Avaliação dos funcionários do Banco do Brasil, de Porto Velho (RO), 
referente ao modelo de Gestão de Desempenho Profissional (GDP)

Fonte: Dados coletados pela autora

Disponível em:  <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/desempen-
ho-na-carreira> (acesso em: 05 mai. 2019)

Os exemplos de avaliações existentes na CEMIG e no Banco do Brasil nos permitem 
constatar o que Francisco Longo expressou em seus estudos, estabelecendo o elo entre pro-
moção e melhoria de desempenho:

Vincular a promoção ao desempenho2: é uma necessidade em dois sentidos. Em primeiro 
lugar, a promoção é com frequência o melhor incentivo para estimular as melhoras no des-
empenho. Em segundo lugar, a avaliação do desempenho está fadada a oferecer a informação 
mais relevante para articular coerentemente as políticas de promoção (LONGO, 2007, p. 204).

1 Como não foi possível realizar trabalho de campo, uma pesquisa dessa monta fica para uma oportunidade futura.
2 Grifos do autor.
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Com o intuito tornar mais eficazes as avaliações de desempenho dentro do hospital mu-
nicipal, seria mais apropriado deixar esse encargo para uma empresa terceirizada e idônia, a 
exemplo do que ocorre com a CEMIG. Seria interessante que estas informações fossem co-
letadas por uma instituição privada e idônea e que estivessem disponíveis para a sociedade 
civil e para o Conselho Gestor da Saúde, pois é um direito do cidadão1 receber informações 
confiáveis e um dever fiscalizar os órgãos públicos, por meio desses informes, divulgados 
de forma online. Pensou-se numa instituição privada, pois, se fosse criada uma Comissão 
Interna, com o objetivo de trabalhar com esses dados, não haveria grande confidencialidade 
dessas informações no espaço institucional e seria possível a adulteração de informações 
coletadas. Também foi pensado na possibilidade de uma empresa privada trabalhar com 
as avaliações de desempenho, pois no hospital municipal foi verificado que a Ouvidoria2 
interna não age de forma efetiva para resolver problemas cotidianos. 

Existe a possibilidade de se criar uma Comissão Interna, para executar a pesquisa fun-
cional, tendo o apoio de dois membros anônimos, que atuariam como pareceristas, dimi-
nuindo os custos que seriam direcionados a uma empresa privada. Entretanto, por meio da 
minha experiência como servidor municipal, não é possível acreditar que a criação de uma 
Comissão Interna seja a melhor proposta, pois, além dos argumentos já citados (referentes 
à Ouvidoria interna), também serve de exemplo o Comitê de Ética Médica que é composto 
por votação interna e que, assim como a Ouvidoria, não atua de forma efetiva para resolver 
problemas existentes dentro do hospital municipal. Além disso, há outros complicadores, 
que estão justamente nos critérios de escolha dos membros anônimos, que contribuiriam na 
Comissão Interna, para trabalhar com pesquisas de desempenho profissionais:

- Seria por acúmulo de títulos acadêmicos?

- Seria por tempo de serviço ou por ter maior idade?

- Seria por maior rotatividade nos diversos setores do hospital, que, em tese, aumentaria 
seu conhecimento sobre o órgão público ao qual está vinculado?

- Seria a chefia de um determinado setor e um subordinado de outro?

- Se a cada ano esses pareceristas anônimos seriam trocados em 50% ou 100% por 
outros?

São questões que precisam ser pensadas com cuidado e, tendo em vista que, não há 
grande confidencialidade de informações dentro desse hospital municipal, provavelmente, 
num curto espaço de tempo, os nomes desses pareceristas se tornariam públicos (compro-
metendo a pesquisa anual) e é por este motivo que é estabelecida a defesa da terceirização 
dessa atividade.

1 Isso se tornou possível graças a Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011, em que a publicidade dos atos 
públicos é regra e seu sigilo é exceção.
2 A Ouvidoria não é rígida com relação aos casos de desrespeito de profissionais para com pacientes dessa insti-
tuição, tanto que, é comum o reclamante (paciente ou familiar) formalizar a denúncia (não há dados estatísticos 
sobre isso). Após isso, o profissional da área de saúde responsável formaliza uma resposta e o caso é arquivado na 
maior parte das vezes, sem que exista uma solução. Ademais, só houve conhecimento de uma situação em que a 
denúncia foi adiante, pelo fato do reclamante ter ameaçado entrar em contato com o prefeito.
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5. Conclusão

Na elaboração deste texto, foram apresentados os pontos positivos e negativos referen-
tes ao uso de avaliações de desempenho profissional, buscando pensar em alternativas para 
que elas reflitam da forma mais eficaz possível, os problemas cotidianos no âmbito profis-
sional. Foi utilizado como exemplo um hospital municipal, em que parte de seus servidores 
são constrangidos a atribuírem notas que não representam a realidade institucional, assim 
como é exposta a inexistência de um setor idôneo que poderia trabalhar de forma mais efi-
ciente com os dados obtidos.

Com a finalidade de trabalhar, de forma efetiva, com as informações obtidas por meio de 
avaliações de desempenho no hospital municipal, é possível formar uma Comissão Interna 
(eleita) com participação de dois pareceristas anônimos, porém, há problemas provocados 
por essa escolha (evidenciados anteriormente) e existe a alternativa de terceirizar esse ser-
viço, por intermédio de uma instituição privada e idônea, a exemplo da CEMIG.

Embora não esteja sendo proposta uma nova forma de avaliação, é possível questionar 
aqui o modelo utilizado, pois não leva em consideração a relação profissional-paciente ou 
entre profissionais e familiares, sendo que é comum no hospital municipal o conflito entre 
as partes, muitas vezes, por conta do despreparo de parte dos funcionários de lidar com 
situações desgastantes.

Segundo informado na introdução, pelo fato de cada setor do hospital municipal se ca-
racterizar por um funcionamento diferente e pela falta de tempo hábil, a proposta de realizar 
pesquisas quantitativas foi ignorada (limitações), embora devamos destacar a sua importân-
cia, deixando aqui a possibilidade de aprofundar esse estudo com dados quantitativos para 
a elaboração de um trabalho futuro. Com a finalidade de aprimorar este estudo futuramente, 
foi estruturada a seguinte agenda: escolha de um setor do hospital municipal para aplicação 
de pesquisa de campo, elaboração de questionário (mantendo o anonimato dos participan-
tes), aplicação da pesquisa, comparação e compilação de informações coletadas, análise 
comparativa entre fontes qualitativas e quantitativas, e por fim, escrita do texto final.
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Censura à informação e ao conhecimento no período 
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RESUMO

Trata da censura à informação e ao conhecimento no regime do estado novo (1937 – 
1945) com o objetivo de compreender, se houve censura a livros durante o governo de 
Getúlio Vargas. contextualiza o período do estado novo no brasil, discuti a trajetória política 
de Getúlio Vargas, verifica ações governamentais no campo da educação e da cultura no go-
verno Getúlio Vargas e reflete sobre ações de censura a livro no contexto histórico e social 
do brasil. o estudo foi realizado por meio de investigação de abordagem qualitativa, cujo 
desenho metodológico consistiu em um levantamento bibliográfico, feito a partir da análise 
de fontes secundárias (artigos científicos, livros, dissertações e teses) sobre as temáticas 
censura e censura a livros. Define o termo censura e a contextualiza historicamente em nível 
nacional. Define também o que seria ditadura e o período do estado novo contextualizan-
do historicamente e explica o porquê desse período em questão ter sido considerado uma 
ditadura. Pontua a censura a livros no governo Vargas e a criação do departamento de im-
prensa e propaganda e do instituto nacional do livro. Relaciona o papel do bibliotecário no 
processo de aquisição com o papel de censor no momento do desenvolvimento de coleções. 
conclui que a censura à informação e ao conhecimento consiste em práticas de governos di-
tatoriais brasileiro, com objetivo de manutenção de poder político e controle ideológico, as 
quais remontam o período da colonização portuguesa no brasil. os resultados apontam para 
a importância do livro e da biblioteca como transmissor de informação e de conhecimento 
e para a necessidade de mais estudos sobre a temática desta pesquisa complementando-a e 
desvendando outras nuances não apontadas e discutidas aqui.

Palavras-chaves

censura; conhecimento; ditadura; estado novo (Brasil).
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La censura de la información y el conocimiento en el 
período del Nuevo Estado

Camila Botelho de Oliva Pedrosa
Universidade Federal do Espírito Santo

Neusa Balbina de Souza
Universidade Federal do Espírito Santo

Resumen

Trata de la censura de la información y el conocimiento en el régimen del nuevo estado 
(1937 - 1945) para comprender si hubo censura de libros durante el gobierno de Getúlio 
Vargas. Contextualiza el período del nuevo estado en Brasil, discute la trayectoria política 
de Getúlio Vargas, verifica las acciones gubernamentales en el campo de la educación y la 
cultura en el gobierno de Getúlio Vargas y reflexiona sobre las acciones de censura de libros 
en el contexto histórico y social de Brasil. El estudio se llevó a cabo mediante una investi-
gación de enfoque cualitativo, cuyo diseño metodológico consistió en una encuesta biblio-
gráfica, realizada a partir del análisis de fuentes secundarias (artículos científicos, libros, 
disertaciones y tesis) sobre los temas de la censura de libros y la censura de libros. Define 
el término censura y lo contextualiza históricamente a nivel nacional. También define lo 
que sería una dictadura y el período del nuevo estado contextualizándolo históricamente y 
explica por qué este período en cuestión fue considerado una dictadura. Pone la censura de 
libros en el gobierno de Vargas y la creación del departamento de prensa y propaganda y el 
instituto nacional del libro. Relaciona el papel del bibliotecario en el proceso de adquisición 
con el papel de censor en el momento del desarrollo de las colecciones. concluye que la 
censura de la información y el conocimiento consiste en prácticas de los gobiernos dictato-
riales brasileños, con el objetivo de mantener el poder político y el control ideológico, que 
se remontan al período de la colonización portuguesa en Brasil. los resultados apuntan a la 
importancia del libro y de la biblioteca como transmisores de información y conocimiento 
y a la necesidad de que se realicen más estudios sobre el tema de esta investigación comple-
mentándola y descubriendo otros matices no señalados y discutidos aquí.

Palabras-clave

censura; conocimiento; dictadura; nuevo estado (Brasil).
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1. Introdução

O tema escolhido para este estudo circunscreve ao campo da censura ao conhecimento 
e à informação focalizando o período do Estado Novo (1937 – 1945) no Brasil, com o 
objetivo de compreender, se houve censura a livros durante o governo de Getúlio Vargas.

A motivação para o estudo decorre da curiosidade em saber se existiu de fato censura à 
informação e ao conhecimento, sobretudo materializado em livros, considerando que nesse 
período, conforme aponta estudos no campo da História (Bueno, 2010), o Governo pro-
moveu ações de censura e repressão às ideias e/ou informações divergentes das de base da 
administração pública do Estado brasileiro.

Também por ter percebido que a censura faz parte do cotidiano das pessoas e nós, muitas 
vezes, não notamos, a censura parece enraizada até mesmo no nosso comportamento, pois 
em diversas ocasiões deixamos de fazer, ou falar algo, por receio de ser considerado inade-
quado por outrem. Além disso, durante a fase de levantamento de fontes para elaboração do 
projeto de pesquisa, notamos que o tema é pouco estudado no campo da Biblioteconomia 
e por ser o bibliotecário, às vezes, questionado por exercer práticas de censura socialmente 
estereotipadas, como por exemplo, pedir silêncio na biblioteca, acreditamos ser relevante 
uma pesquisa acerca da temática.

Assim delimitada, tivemos como objetivos específicos contextualizar o período do Es-
tado Novo no Brasil, discutir a trajetória política de Getúlio Vargas, verificar ações go-
vernamentais no campo da educação e da cultura no governo Getúlio Vargas, e refletir 
sobre ações de censura a livro no contexto histórico e social do Brasil. Devemos ressaltar 
que a princípio nossa pretensão de pesquisa contemplava investigar também, o trabalho do 
bibliotecário em contextos de censura, isto é, quando pensávamos em censura nos questio-
návamos sobre a atuação e posicionamento do bibliotecário mediante uma determinação, 
caso houvesse, para, por exemplo, retirar de circulação determinada obra literária. Porém, 
à medida que fomos em busca de fontes para desenvolvimento do estudo, nos deparamos 
com escassez de trabalhos sobre a temática o que nos levou a abandonar, no momento, essa 
parte e restringir ao tema censura a livros no governo Vargas.

O estudo foi realizado por meio de investigação de abordagem qualitativa, cujo desenho 
metodológico consistiu em um levantamento bibliográfico, feito a partir da análise de fontes 
secundárias (artigos científicos, livros, dissertações e teses.) produzidos por autores brasi-
leiros sobre as temáticas censura, censura a livros, governo Getúlio Vargas, Estado Novo, 
tais como, Eduardo Bueno (2010), Peter Burke (2003), Augusto Castro (2005), Waldomiro 
Vergueiro (1987) e outros.

Assim posto, a escritura do texto, em primeiro lugar, traz, de forma breve, uma reflexão 
acerca da temática censura a livros, buscando compreender o significado do termo censura 
e contextualizá-lo no âmbito da nossa pesquisa, de modo a evidenciar como, historicamen-
te, a censura foi utilizada na sociedade por classes de poder dominantes, como a política 
e a religião, por exemplo. Em seguida, na terceira parte, apresentamos panorama acerca 
do governo de Getúlio Vargas, no período de 1937 a 1945, compreendido como Estado 
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Novo, bem como sua trajetória e articulação política para alcançar o poder. Posteriormente 
discorremos sobre ações de censura a livros, instituídas no Estado sob tutela do Instituto 
Nacional do Livro (INL) e em seguida tecemos as considerações finais.

2. Censura a livros

De acordo com o dicionário online de português (2019) censura é “ação de controlar 
qualquer tipo de informação, geralmente através de repressão à imprensa”. E ainda: “Res-
trição, alteração ou proibição imposta às obras que são submetidas a um exame oficial, 
sendo este definido por preceitos morais, religiosos ou políticos”. Mas como este trabalho 
trata-se de censura a livros, a segunda definição enquadra-se melhor, isto é, abrange com 
mais clareza o objeto em estudo.

Já no dicionário Houaiss (2009), censura está definida como: análise, feita por censor, de 
trabalhos artísticos, informativos etc., geralmente com base em critérios morais ou políticos, 
para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação.

Através da conceituação da palavra censura no Houaiss (2009), nota-se que o ato em si 
nada mais é do que uma intervenção, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas se torna 
responsável por determinar o que pode ou não ir a público, dessa maneira impedindo, ou 
tentando, que circule determinadas informações, tornando-se um jogo de forças entre poder 
político e o poder das palavras, das ideias e dos textos escritos como nos mostra Leitão 
(2011, p.47)

“É uma atitude, portanto, que visa interferir na divulgação das ideias de um autor, às vezes 
impedindo a publicação, outras vezes, a circulação e venda dos livros, outras ainda a guarda 
em bibliotecas privadas ou públicas, proibindo o acesso dos leitores. Assim, a censura resulta 
em um jogo de forças entre o poder político e o poder abstrato das palavras, das ideias e dos 
textos escritos”.

A censura mais conhecida foi a exercida pela Igreja Católica e o seu famoso Índex de 
Livros Proibidos, que nada mais era do que uma lista exaustiva de livros que seus fiéis 
eram proibidos de ler. Índex proibia três categorias de livros: os heréticos, os imorais e os 
de magia

“O sistema de censura mais famoso e de maior amplitude no período era o da Igreja Ca-
tólica, e estava associado ao Índex de Livros Proibidos. O Índex era um catálogo impresso 
– talvez mais bem descrito como anticatálogo – dos livros que os fiéis eram proibidos de ler 
(BURKE, 2000, p.130)”

De uso muito comum para incinerar enormes quantidades de livros de uma só vez e até 
mesmo destruir bibliotecas inteiras, os incêndios, bastante utilizados até o século XX, para 
dar fim a pilhas de saberes e memórias, que muitas vezes não agradavam a determinado 
governo, foi um dos recursos utilizados na França do século XVIII, onde foram queimados 
exemplares das Cartas Filosóficas de Voltaire (1733) e o Emílio de Rousseau (1762). Nem 
mesmo Diderot escapou da censura da França daquela época, como cita o autor
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“Livros ainda eram queimados em público no século XVIII, entre eles as Cartas Filosóficas de 
Voltaire (1733) e o Émilio de Rousseau (1762), mas alguns censores, em especial Malesher-
bes, que ocupou o posto de directeur de la librairie de 1750 a 1763, acreditavam na liberdade 
de imprensa. Numa ocasião Malesherbes avisou a Diderot que a polícia daria uma busca em 
sua casa para confiscar cópias da Enciclopédia, e chegou a oferecer-se para esconder o mate-
rial comprometedor na sua própria residência” (BURKE, 2000, p.131).

Por conseguinte, a ditadura que nos interessa neste projeto é a que cerceia o conheci-
mento e as ideias, determinando o que pode ou não ser publicado, sobretudo em períodos 
de governos ditatoriais onde os direitos à informação são suprimidos e a censura impera 
com todo seu poder de coerção, mostrando o poder que o governo possui. Nesse sentido, 
Vergueiro (1987) corrobora ao apontar o significado do termo censura no contexto desta 
pesquisa

“Censura é considerada como um esforço por parte de um governo, organização, grupo ou 
indivíduo de evitar que as pessoas leiam, vejam ou ouçam o que pode ser considerado como 
perigoso ao governo ou prejudicial à moralidade pública” (VERGUEIRO, 1987, p.22).

Portanto censura está presente em nosso meio há bastante tempo, inclusive nos ter-
mos da definição fornecida no dicionário online de português (2019), adotada nesta pes-
quisa para abranger a censura a livros como objeto deste estudo. Os governantes utilizam 
de vários métodos para exercê-la, desde esconder uma informação, censurar autores e até 
mesmo incêndios de livros e bibliotecas. Todos esses métodos com propósito de manter o 
controle sobre a informação veiculada.

2.1. Censura a livros no brasil

Portugal como país colonizador do Brasil, contribuiu com muitos de seus hábitos e cos-
tumes para o desenvolvimento de nossa cultura, sendo um deles a censura, tão presente em 
nossa história. Por este motivo, iniciaremos dando uma breve contextualização histórica da 
censura portuguesa, para então tratarmos dos efeitos desta em nosso país.

A censura portuguesa era utilizada como uma medida cautelar para a proteção de seus 
interesses e após estreitar seus laços com a Igreja Católica que legitimou seu governo, essa 
união só serviu para aprofundar e especializar os métodos da censura no país.

Portanto, a censura em Portugal acontecia de forma organizada, com equipes estruturadas 
e dedicadas a várias formas de censura à liberdade das ideias, do conhecimento e da palavra, 
porque ocorria na esfera governamental e religiosa

“A censura praticada em Portugal tinha dupla origem – régia e episcopal – que favoreceu uma 
atuação cada vez mais organizada, com equipes estruturadas e dedicadas a várias formas de 
censura à liberdade das ideias, do conhecimento e da palavra” (LEITÃO, 2011, p.96).

No decorrer dos trezentos anos a partir do descobrimento do Brasil até a chegada da famí-
lia real ao território brasileiro, nada fora publicado aqui e o pouco que foi escrito, foi editado 
em terras lusitanas, como consta no seguinte parágrafo
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“Nos 300 anos que separam o evento do descobrimento da chegada da Corte portuguesa ao 
Brasil, não foram publicados livros e o pouco que se escrevia aqui era editado em Portugal” 
(LEITÃO, 2011, p.102).

Tudo isso muda com a chegada da família real ao Brasil e a instalação da Imprensa Régia

“As operações da Imprensa Régia tiveram início em 1808, com a produção de jornais. Em 
1812, a Bahia, produziu As Variedades ou Ensaios de Literatura, a primeira revista brasileira” 
(LEITÃO, 2011, p.107).

Por fim, entendemos que a censura existiu para benefício de uma classe dominante e tin-
ha o objetivo de assegurar seu controle e privilégio sobre outras classes e até mesmo outras 
nações, uma vez que, as informações ficavam restritas a uma pequena parcela da população, 
representante do poder, que determinavam como disponibilizar e como utilizá-las.

3. Estado Novo: o Governo de Getúlio Vargas

Como início dessa contextualização histórica do Estado Novo, sendo ele considerado 
um período ditatorial, é interessante começarmos com uma definição do que seria ditadura. 
Spindel (1981, p.7) a defini da seguinte maneira

“Regime político no qual o governo encontra-se monopolizado por uma só pessoa (ou por um 
reduzidíssimo grupo de pessoas – como no caso das juntas militares) que efetivamente detém 
o poder, sem restrições de nenhuma espécie” (SPINDEL, 1981, p.7).

Quando tratamos sobre ditadura não podemos esquecer que ela é um regime político e 
que, portanto, trabalha a favor de determinada classe social. Por esta razão, o poder de um 
ditador não é irrestrito, ele deve agir de acordo com os limites estabelecidos pelos interesses 
da classe à qual ele pertence, como cita o autor a seguir

“Como sabemos, todo regime político responde aos interesses de uma determinada classe so-
cial; o Estado é a instituição que permite a uma das classes exercer seu poder sobre as demais 
classes da sociedade. Por este motivo, o poder do ditador não emana de sua própria figura 
e nem é irrestrita; na verdade, ele emana de uma determinada classe social e só é irrestrito 
dentro dos limites estabelecidos pelos interesses econômicos desta classe social da qual ele é 
o representante” (SPINDEL, 1981, p. 8).

Interessante destacar que a burguesia, maior defensora dos ideais de liberdade, é a classe 
que mais utilizou de ditaduras para chegar e se manter no poder

“Triste realidade, a burguesia que acenava com os ideais democráticos como forma ideal de 
governo de uma sociedade (que fosse por ela controlada) acabou sempre recorrendo a ditado-
res para consolidar ou reforçar seus poderes ameaçados” (SPINDEL, 1981, p.11).

Assim, no Brasil verificamos que os interesses da burguesia prevaleceram em distintos 
momentos, como é o caso do governo Vargas, que para assumir o poder instaurou batalha 
com lideranças políticas do País a fim de conquistar o poder.

De acordo com Bueno (2010), para concorrer às eleições de 1930, o estado de Minas 
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Gerais, descontente com a predominância do estado de São Paulo na presidência, aliou-se 
ao Rio Grande do Sul e a Paraíba e indicou Getúlio Vargas e João Pessoa candidatos à presi-
dência e vice-presidência, respectivamente, pelo 12 partido Aliança Liberal criado por estes 
estados. Diferente de seus antecessores, Vargas possuía uma plataforma eleitoral avançada 
e propunha reformas como: eleitoral (com adoção do voto secreto), e reformas de “base” 
para dar mais apoio ao povo

“Sua plataforma eleitoral propunha a reforma eleitoral (com adoção do voto secreto), a anistia 
aos rebeldes de 22 e 24 e uma nova política trabalhista. Se ‘a questão social’, para Washington 
Luís, era ‘questão de polícia’, a chapa Vargas – João Pessoa decidira acenar com reformas de 
‘base’ que dariam mais apoio aos ‘desvalidos’ (BUENO,2010, p. 332).

Depois da derrota e a suspeita de manipulação na eleição, eclodiram manifestações por 
parte da população e o clima ficou tenso. Com a morte do vice João Pessoa teve início o 
golpe de 1930 que colocaria Vargas no poder. A Revolução de 30 iniciou às 17:30 de 3 de 
outubro, e esse horário foi escolhido por ser o fim do turno nos quartéis e assim facilitar 
a prisão dos oficiais em suas residências. O foco rebelde foi Porto Alegre e no total, vinte 
pessoas morreram

“A Revolução de 30 começou às 17:30 de 3 de outubro, horário em que terminava o expe-
diente dos quartéis – fato que facilitaria a prisão dos oficiais em casa. O foco rebelde foi Porto 
Alegre, onde, no início da noite, todos os quartéis já haviam sido tomados por Aranha e pelo 
tenente-coronel Góis-Monteiro, chefe militar do golpe. Vinte pessoas morreram” (BUENO, 
2010, p.336).

Em seu discurso de posse, Vargas deixou claro o que seria a base de seu governo e 
prometeu o fim do latifúndio, porém esse fim seria progressivo e sem violência, pois não 
podemos esquecer que a revolução partiu de uma elite burguesa. O Estado começou a in-
tervir na economia, nos sindicatos e nas relações trabalhistas de forma intensa, além disso, 
as empresas estrangeiras tornaram-se obrigadas a ter dois terços de seus empregados brasi-
leiros e a pagar tributos de 8% sobre lucros enviados ao exterior. Logo, Getúlio tentaria sua 
continuidade no poder

“No discurso de posse, Getúlio prometera ‘promover, sem violência, a extinção progressiva 
do latifúndio, desmontar a máquina do filhotismo parasitário e sanear o ambiente moral da 
pátria’. Surgia um Estado forte, paternalista, centralizado e nacionalista. Acabava-se o fede-
ralismo descentralizado e liberal da ‘república dos fazendeiros’ A intervenção do Estado na 
economia crescia: os sindicatos e as relações trabalhistas passaram a ser controladas pelo 
governo. Empresas estrangeiras eram obrigadas a ter dois terços de empregados brasileiros e 
a pagar um tributo de 8% sobre os lucros enviados ao exterior. Em breve, Vargas se sentiria 
forte o bastante para tentar perpetuar-se no poder” (BUENO,2010, p.339).

No dia 1º de outubro, Góis e o general Eurico Gaspar Dutra, ministro da guerra conse-
guiram uma vitória no Congresso, que por fim foi instaurado um novo ‘estado de guerra’ e 
a suspensão das garantias constitucionais. Em 10 de novembro, a polícia militar fechou o 
Congresso, vários parlamentares foram presos e o Estado Novo teve início. Esse novo golpe 
foi dado sem grande esforço, utilizando da ‘ameaça comunista’, a aliança momentânea do 
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governo com os integralistas, do apoio das classes dominantes e da passividade do Congres-
so – tudo isso tornaria Getúlio um ditador sem opositores

“No dia 1º de outubro, Góis e o general Eurico Gaspar Dutra, ministro da guerra (maior 
repressor da Revolução de 32 em São Paulo e da Intentona Comunista de 35), obtiveram no 
Congresso, por 138 votos contra 52, a decretação de um novo “estado de guerra” e a conse-
quente suspensão das garantias constitucionais. Mas, 40 dias depois, Vargas poderia dispensar 
novas votações: em 10 de novembro, a polícia militar fechou o Congresso, vários parlamen-
tares foram presos e o Estado Novo instaurado” (BUENO, 2010, p.346).

Ao obter êxito em mais um golpe, Getúlio governou nos anos seguintes com tranquili-
dade colocando em prática seus objetivos para a nação. Um desses objetivos foi a criação 
do Instituto Nacional do Livro (INL), no ano de 1937, que fora idealizado junto com seu 
ministro da saúde e educação Gustavo Capanema e tinha 17 o objetivo de controlar a in-
formação, além de ter também dever cívico de instruir a população acerca de sua história.

3.1 Censura a livros no governo Vargas

Para iniciarmos este capítulo que trata sobre a censura a livros no governo Vargas e a 
criação do INL, começamos com o parágrafo da carta1 de Gustavo Capanema, Ministro da 
Educação e da Saúde, enviada a Getúlio Vargas ao qual explicava o motivo da importância 
da criação do instituto

“O livro não é só o companheiro amigo, que instrui, que diverte que consola. É ainda e, 
sobretudo o grande semeador que, pelos séculos afora, vem transformando a face da Terra. 
Encontraremos sempre um livro no fundo de todas as revoluções. É, portanto dever do Estado 
proteger o livro, não só promovendo e facilitando a sua produção e divulgação, mas ainda 
vigilando no sentido de que ele seja, não o instrumento do mal, mas sempre o inspirador dos 
grandes sentimentos e das nobres causas humanas. Para tais objetivos, seria conveniente a 
criação de um Instituto Nacional do Livro. Submeto à elevada consideração de V. Ex. um 
projeto de decreto-lei, dispondo sobre a matéria. Reitero-lhe os meus protestos de respeitosa 
estima Gustavo Capanema”.

O Departamento de Imprensa e Propaganda foi um meio muito utilizado de censura, 
para vetar programas, publicações ou músicas com as quais o governo não concordasse

“Criado em dezembro de 1939, o DIP substituiu o Departamento Oficial de Propaganda, for-
mado em 1931. Dirigido pelo jornalista Lorival Flores e diretamente subordinado à Presidên-
cia da República, o DIP surgiu para ‘centralizar, coordenar, orientar, orientar e superintender 
a propaganda nacional interna e externa (...), fazer censura do teatro, do cinema, de funções 
recreativas e esportivas, (...) da radiofusão, da literatura (...) e da imprensa” (BUENO, 2010, 
p.348).

A cultura era utilizada pelo Estado como mecanismo de patriotismo e de disciplina. Sob 
o comando do Estado, a cultura vive a dualidade do estímulo-repressão, que por um lado 

1  Disponível em: < http://www.cult.ufba.br/wordpress/24776.pdf>.
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tinha o trabalho de impulsionar as atividades culturais, de outro havia uma forte censura à 
imprensa, o confisco de publicações, a prisões de intelectuais opositores ao regime e todo 
um processo de negação de liberdades civis, com o propósito de extinguir o pensamento 
antagonista

“No Estado Novo, a cultura viveu sob a dualidade do estímulo-repressão, pois, paralelamente 
ao trabalho dos órgãos encarregados de promover a atividade cultural, existiu a censura à im-
prensa, o confisco de publicações, a prisão de intelectuais opositores do regime e todo o pro-
cesso de negação de liberdades civis, com o objetivo de eliminar o pensamento discordante e 
solucionar conflitos sociais, restabelecendo o equilíbrio e a paz social no país” (OLIVEIRA, 
1994, p.42).

A cultura é vista por parte do governo como algo de grande importância, por saber que 
é um meio de manipulação da população, para dessa forma atingir seus objetivos. Mas tam-
bém sabe, que deve-se ter cuidado com o que é exposto ou divulgado; dessa forma o Estado 
cria vários órgãos de controle como o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi 
citado no parágrafo anterior e posteriormente foi notado por parte do Ministro Capanema, a 
grande importância do livro, foi então criado o INL.

O Instituto Nacional do Livro, sonhado e idealizado por Capanema, como uma forma 
de controlar a qualidade e o conteúdo da literatura disponibilizada à população, finalmente 
se tornou realidade no dia 21 de dezembro de 1937, quando houve sua criação a partir do 
Decreto-Lei nº 93, que anexou as propostas do Plano Nacional de Educação mais as funções 
do extinto Instituto Cairu

“O INL, criado pelo Decreto-Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937/ Brasil, 1937/, incorporou 
as propostas do PNE e mais as funções do Instituto Cairu, criado no mesmo ano para dar 
corpo a uma Enciclopédia Brasileira, que retratasse as peculiaridades da cultura nacional” 
(OLIVEIRA, 1994, p.43).

O INL foi criado não só com o objetivo de controlar o que era lido pela população, mas 
também com a missão de desenvolver uma integridade nacional e unificar a cultura brasi-
leira. Para o livro, o que foi proposto foi a valorização da linguagem brasileira, através da 
imposição de uma cultura unificada, onde o Estado decidia o que era bom para a população 
e para a educação. As bibliotecas públicas, outra parte do trabalho do Instituto, ficavam em 
segundo plano

“O INL foi criado numa perspectiva de desenvolver uma integridade Nacional, um Estado 
paternalista, glorificando a máquina da organização estatal procurando unificar a educação 
brasileira. Para o discurso do livro se propunha uma valorização da linguagem brasileira, 
procurando impor uma cultura unificada, decidindo o que seria bom para o povo brasileiro e 
para a educação e o Estado dispunha desse poder. O objetivo principal se encontrava no livro 
e seus autores, observando que o envolvimento social que se mostra através das bibliotecas 
públicas encontrava-se em segundo plano” (CALDAS, 2005, p.35).

Como já mencionamos anteriormente o Instituto foi criado principalmente, com a in-
tenção de controlar o conteúdo da leitura do cidadão brasileiro. Portanto, atuando nessa 
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área, vários escritores tiveram suas obras confiscadas e até mesmo queimadas publicamen-
te, como é o caso de Jorge Amado e José Lins do Rego, em que verificamos a reprodução de 
métodos de censura utilizados desde épocas remotas estendendo-se, por exemplo, à Franca 
do século XVIII, sobre as Cartas filosóficas de Voltaire (1733) e o Emílio de Rousseau 
(1762) (BURKE, 2000)

“Dentre os escritores que tiveram suas obras confiscadas encontramos Jorge Amado e José 
Lins do Rego, que tiveram suas obras queimadas publicamente, sob o argumento de que seu 
conteúdo seria não só nocivo ao ideal imposto pelo atual governo, mas também impuro para 
uma sociedade que tentava firmar valores morais em todo seu território. Destacam-se obras 
confiscadas como: Capitães de areia; Mar morto, Cacau; Suor; Jubiabá; Menino de engenho e 
tantos outros” (CALDAS, 2005, p.38).

Ao se preocupar com a cultura e educação e como ela era feita, Vargas pode decidir o 
que seria e o que não seria ensinado e transmitido. Dessa forma também foi feita em outras 
áreas que envolvesse conhecimento, como: literatura, música, propaganda e veículos de 
comunicação. No Estado Novo por meio de repartições criadas por Vargas, ele interveio 
intensamente na vida cultural brasileira.

Para controlar a divulgação de ideias e as críticas ao governo, Vargas utilizou de formas 
violentas de repressão e da mesma maneira agiu em relação ao acesso ao conhecimento e ao 
saber. Para cuidar dessa tarefa, de controle da cultura e do conhecimento, Getúlio designou 
ao implantar o Estado Novo, Gustavo Capanema e Felinto Muller, que eram responsáveis 
por traçar estratégias que mantivessem as manifestações culturais preservadas de influên-
cias perniciosas, como mostra Leitão

“Ao implantar o Estado Novo, o presidente contava com assistência de Gustavo Capanema e 
Felinto Muller no controle às ideias, ao conhecimento e elaboração de estratégias que manti-
vessem as produções e manifestações culturais nacionais preservadas das influências consi-
deradas nefastas. Vargas deu início ao uso e abuso de formas violentas de coerção e repressão 
para coibir e controlar a difusão de ideias e de críticas ao governo, assim como o acesso ao 
conhecimento e ao saber” (LEITÃO, 2011, p.142).

Portanto, a aceitação de que a biblioteca pública tem um enorme potencial para retirar 
o indivíduo do conformismo através das ideias, fez com que percebessem o cuidado que 
precisariam ter, em termos de censura, durante a seleção de livros para a biblioteca pública. 

A clara tentativa de controlar o que seria inserido nos livros e a preocupação por parte 
dos governantes em decorrência da periculosidade das ideias que poderiam circular dentro 
de uma biblioteca, foram fortes incentivos para a criação do Instituto e sua intensa atuação 
na cultura e no ambiente de biblioteca. 

Apesar de todas as melhorias de caráter sócio cultural e o desenvolvimento industrial 
do país, com a criação do Ministério do Trabalho e da CLT, a Vale do Rio Doce, Petrobras, 
Siderúrgica Nacional e a instituição do voto secreto e feminino, o governo Vargas já havia 
conquistado muitos opositores e tinha profundos problemas, que logo causariam seu fim.



CENSURA À INFORMAÇÃO E AO CONHECIMENTO NO PERÍODO DO ESTADO NOVO

[ 129 ]

4. Considerações finais

O objetivo deste estudo foi analisar se houve censura a livros no governo de Getúlio 
Vargas, no período de 1937 a 1945. E trazer uma breve história da censura no Brasil desde 
o seu descobrimento até o período histórico acima citado. Tratamos um pouco também do 
sentido empregado na palavra no momento de sua criação, na Roma antiga e sua utilização. 

A censura a livros foi uma prática comum na Idade Média quando a intenção era preser-
var e até mesmo esconder informações de outros governos, como por exemplo, novas des-
cobertas. E Portugal, que nessa época, foi um país que saiu à frente de outros em questão a 
descobertas de outros territórios, por diversos fatores, sendo um deles, o fato de ser um país 
costeiro, utilizou da censura para esconder informações sobre descoberta de novas terras e 
até mesmo desenvolveu novas ferramentas de censura após sua união com a Igreja Católica. 
Assim, sendo o Brasil colônia de Portugal, a censura foi instalada aqui desde o início e de 
uma forma muito bem desenvolvida, pois Portugal já a praticava havia muito tempo. 

Tal prática perdura, até o Governo Vargas, conforme aponta os textos lidos para desen-
volvimento deste trabalho, com objetivo de controlar as informações e decidir quais seriam 
disponibilizadas a população, dessa forma conhecendo o conteúdo lido pelos cidadãos. 

Uma das dificuldades para desenvolver a pesquisa foi a escassez de material biblio-
gráfico acerca do tema, por conta disso focamos no INL órgão responsável pela política 
de leitura, editorial, publicação e disseminação da informação no período do Estado Novo 
(1937- 1945). 

Vimos que com o propósito de controlar a difusão da informação e da cultura, Vargas e 
seu ministro da cultura e saúde Gustavo Capanema criaram o Instituto Nacional do Livro. 
Este por sua vez, foi utilizado como um mecanismo de censura no campo da leitura e das 
ideias, já que através dos livros o cidadão é capaz de transformar a si mesmo e o ambiente 
aonde vive.

Por meio dos livros que eram utilizados nas escolas, aos quais eram escolhidos pelo 
INL, as crianças eram educadas de acordo com os parâmetros ideológicos do governo de 
Getúlio Vargas, ou seja, as ideias que se alinhavam aos ideais governamentais que eram 
transmitidas às crianças desde os anos iniciais de sua formação. Inserindo desde cedo os 
dogmas que os soberanos consideravam adequados ensinar a juventude do País. 

Além de decidir sobre o material didático das escolas, o Instituto também era respon-
sável pelas publicações enviadas às Bibliotecas Públicas. Todo material existente nas bi-
bliotecas públicas era escolhido e enviado pelo INL, que viam as bibliotecas apenas como 
depósitos de seus livros e não como um ambiente disseminador da cultura. 

Além dessas funções, também era seu dever fazer edições das obras que seriam vendi-
das no país, decidindo quais seriam adequadas à população. 

Ao final deste estudo, percebemos a importância do livro e da biblioteca como trans-
missor de informação e como esta é disseminada para a população, muitas vezes de forma 
alterada de acordo com o interesse da classe dominante que determina o que pode e o que 
não pode ser transmitido para os cidadãos, além de como deve ser transmitido. 
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Esperamos ter contribuído no sentido de despertar o interesse de outros estudantes e 
profissionais da Biblioteconomia para dar seguimento a estudos acerca dessa temática com-
plementando-a e desvendando outras nuances não apontadas e discutidas nesta Pesquisa.
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Propuesta metodológica para el análisis de la calidad 
de un servicio de bibliobús 

Resumen

Los estudios de usuarios de bibliotecas, orientados a la medición del grado de satisfac-
ción de estos usuarios en cuanto a los servicios ofertados, han venido aplicándose durante 
décadas. Uno de estos servicios, quizás menos analizado, es precisamente el de bibliobús. 
Éste atiende las necesidades de lectura, estudio y acceso a la información de los núcleos 
de población de determinado territorio que, por diversas razones, carecen de un servicio 
bibliotecario estable.

Con el propósito de conocer el perfil de los usuarios que utilizan este servicio, así como 
su impacto y el grado de satisfacción en relación con el mismo se propone una metodología 
de análisis de la percepción de la calidad del servicio de bibliobús, extensible a cualquier 
zona geográfica, que tiene como objetivos:

(1) identificar y describir las características de los usuarios del servicio de bibliobús de 
un territorio en un periodo definido;

(2) formular propuestas de actuación y mejora mediante la identificación de las nece-
sidades y demandas de los usuarios, de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio 
de usuarios.

La metodología propuesta se definió a partir de los siguientes elementos: en primer 
lugar, una revisión bibliográfica del estado de la cuestión, basado en dos aspectos: la vi-
sión actual del servicio de bibliobús y los modelos teóricos o normativos, como los de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) y de la Asociación de 
Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM); a continuación, se aplicaron técnicas 
de recogida de datos cuantitativos de fuentes estadísticas generales de carácter social y 
demográfico y de las estadísticas de bibliotecas a nivel local, regional y estatal para el aná-
lisis de esta información; finalmente, se emplearon métodos cualitativos de obtención de 
información, como el cuestionario a los usuarios (entrevista con el personal responsable del 
servicio, elección de la técnica de recogida de datos a utilizar, elección de la muestra, etc.).

El resultado es un cuestionario. Para ello, se ha elegido un método directo de recogida 
de datos, como es la encuesta y se ha llevado a cabo a través de un cuestionario con pregun-
tas cerradas y una abierta, presentadas y redactadas para guiar al usuario desde el principio 
hasta el final.

En trabajos futuros, esta metodología será aplicada a un caso de uso, como es el análisis 
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de la calidad del servicio de bibliobús en la Región de Murcia, que lleva implantado en este 
territorio más de cuarenta años.

Palabras clave

Biblioteca móvil; Bibliobús; Evaluación de servicios bibliotecarios; Estudios de usuarios; 
Satisfacción de usuarios

Resumo

Os estudos de usuários de bibliotecas, focados na medição do grau de satisfação dos 
usuários em relação com os serviços oferecidos, têm sido aplicados durante décadas. Um 
desses serviços, talvez menos analisado, é justamente o serviço de bibliotecas móveis. Este 
atende às necessidades de leitura, estudo e acesso à informação dos núcleos populacionais 
de um determinado território que, por motivos diversos, carece de um serviço bibliotecário 
estável.

Com o objetivo de conhecer o perfil dos usuários que utilizam este serviço, bem como 
seu impacto e o grau de satisfação em relação ao mesmo, é proposta uma metodologia de 
análise da perceção da qualidade do serviço de bibliocarros, que pode ser estendida a qual-
quer área geográfica, e visa:

(1) identificar e descrever as características dos usuários do serviço de bibliotecas mó-
veis em um território em um período definido;

(2) formular propostas de ação e melhoria, identificando as necessidades e demandas 
dos usuários, de acordo com os resultados obtidos no estudo do usuário.

A metodologia proposta foi definida com base nos seguintes elementos: primeiro, uma 
revisão bibliográfica sobre o estado da questão, a partir de dois aspetos: a visão atual do 
serviço de bibliocarro e os modelos teóricos ou normativos, como os da International Fe-
deration of Library Associations (IFLA) e da Association of Mobile Library Professionals 
(ACLEBIM); Depois, foram aplicadas técnicas de coleta de dados quantitativos a partir de 
fontes estatísticas gerais de natureza social e demográfica e de estatísticas de bibliotecas em 
nível local, regional e estadual para a análise dessas informações; por fim, foram utilizados 
métodos qualitativos de obtenção de informações, como o questionário do usuário (entre-
vista com o pessoal responsável pelo serviço, escolha da técnica de coleta de dados a ser 
utilizada, escolha da amostra, etc.).

O resultado é um questionário. Para isso, optou-se por um método direto de coleta de 
dados, como o survey, e foi realizado por meio de um questionário com questões fechadas 
mais uma questão aberta, apresentado e escrito para orientar o usuário do início ao fim.

Em trabalhos futuros, esta metodologia será aplicada a um caso de uso, como é o caso 
da análise da qualidade do serviço de bibliotecas móveis na Região de Múrcia, que está 
implementado neste território há mais de quarenta anos.
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Abstract

Studies about the level of satisfaction of library users in regard to the services offered 
by libraries have been carried out for decades. Nevertheless, the library bus is a service that 
has not yet been studied profusely. This mobile service caters for the reading, study, and 
information access needs of population centres which, due to different reasons, do not have 
a permanent library service.

With the aim of examining the profile of the users of this service, together with its im-
pact and the users’ level of satisfaction, we propose a methodology of analysis which is able 
to capture the users’ perception of the quality of the library bus service. Importantly, our 
methodology is applicable to any geographical area. Accordingly, the goals of the present 
study are the following:  

(1) to identify and describe the characteristics of the library bus users in a specific region 
and time period;

(2) to formulate proposals of intervention and improvement through the identification of 
the users’ needs and demands according to the results of the users’ study. 

The proposed methodology was defined on the grounds of three elements. First, a bi-
bliographic revision about the state of the arts, which was based on two aspects: the current 
vision of the library bus service and the theoretical or normative models, such as the one by 
the International Federation of Library Associations (IFLA) and the Association of Mobile 
Library Professionals (ACLEBIM, for its initials in Spanish). Second, we applied quanti-
tative data analysis techniques for the collection of social and demographic data, together 
with statistics on the use of libraries at the local, regional, and national level. Finally, quali-
tative methods were employed to obtain specific information, namely a user survey (inter-
view with the personnel in charge of the service, selection of the data collection technique, 
sample selection, etc.).

The result was a survey. The questionnaire was selected as the method for data collec-
tion and the survey was implemented through open and closed questions which were pre-
sented and formulated to guide the user throughout the process.

Future work might see how this methodology is applied to a practical case, specifically 
to the quality analysis of a library bus service in the Region of Murcia, a service that has 
been active in this Spanish autonomous community for more than forty years.

Keywords

Mobile library; Public Library service; Questionnaire; self-administered questionnaire; Li-
brary user study
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1. Introducción

El concepto de biblioteca pública ha evolucionado considerablemente desde la segunda 
mitad del siglo XX, sobre todo desde la primera versión del Manifiesto de la Unesco de 
1949. La biblioteca pública nace para extender el acceso a la lectura, como fruto de la pro-
gresiva alfabetización de la población en las sociedades industriales. Con el tiempo, ésta 
va ampliando sus funciones hasta su concepción como centro de información, educación y 
cultura, que debe facilitar a sus usuarios todo tipo de datos y conocimientos.

Una muestra de su importancia es Declaración de Lyon (2014), impulsada por la IFLA 
como documento para posicionar las bibliotecas ante la Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das a partir de 2015. También se percibe su posición estratégica para cualquier adminis-
tración pública en su función de vertebrar y garantizar el acceso a la cultura para todas las 
personas que integran la comunidad a la que sirve, como queda recogido en la Constitución 
Española y en las leyes de bibliotecas desarrolladas por las comunidades autónomas.

La función social de la biblioteca pública, como elemento de oposición a la desigualdad 
social, tiene un gran abanico de propósitos, desde la mediación cultural, la formación de la 
ciudadanía crítica, la construcción de vida pública y proyectos colectivos, el fomento del 
conocimiento, hasta la conservación y recuperación de la memoria (Duque, 2018). En este 
sentido, informes como “El valor de las bibliotecas públicas en la sociedad: el caso de la 
Red de Bibliotecas Municipales” (Togores, 2014), muestran la influencia de la biblioteca 
pública sobre cuatro ejes: el cultural, el social, el económico y el educativo. De hecho, “las 
bibliotecas públicas son el servicio público mejor valorado en muchas ciudades españolas” 
(Gómez Yáñez, 2014).

En el esfuerzo para que la biblioteca pública llegue a la totalidad de la población, aten-
diendo cada uno de los ejes indicados antes, tienen un papel primordial los servicios de ex-
tensión bibliotecaria, que conforman así un sistema bibliotecario más amplio (Soto, 2001). 
Uno de estos servicios es el de bibliobús. Éste cubre esas necesidades de lectura, estudio 
y acceso a la información de los núcleos de población de determinado territorio que, por 
diversas razones, carecen de un servicio bibliotecario estable.

Existen distintas definiciones de qué es un bibliobús, algunas de ellas recogidas por 
Santos de Paz (2010). En general, como la autora destaca, hay elementos en común en gran 
parte de esas definiciones, como: la existencia de un vehículo y, por tanto, un carácter mó-
vil, colecciones de recursos, personal bibliotecario y, sobre todo una voluntad de extender 
los servicios de una biblioteca a lugares alejados de su área de actuación más próxima. 

Como veremos, uno de los servicios quizás menos analizado por los estudios de usua-
rios es precisamente el de bibliobús. En este sentido, este trabajo tiene como propósito el 
conocer el perfil de los usuarios que utilizan este servicio, así como su impacto y el grado 
de satisfacción en relación con el mismo se propone una metodología de análisis de la 
percepción de la calidad del servicio de bibliobús, extensible a cualquier zona geográfica.

Con esta propuesta, se pretende (1) poder identificar y describir las características de 
los usuarios del servicio de la biblioteca móvil de un territorio en un periodo definido y, 
concretamente:
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• Identificar las características sociodemográficas de los usuarios: edad, sexo, estudios, etc.

• Conocer el uso de los servicios de bibliobús.

• Conocer el grado de valoración de la colección.

• Conocer el grado de satisfacción general de los servicios, instalaciones, horario y per-
sonal del bibliobús.

Por otro lado, en función de los resultados obtenidos, la aplicación de la metodología 
propuesta también permitirá (2) formular propuestas de actuación y mejora en el servicio 
de bibliobús analizado, mediante la identificación de las necesidades y demandas de los 
usuarios, de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de usuarios.

2. Los estudios de usuarios especializados en el servicio de 
bibliobús

Los estudios de usuarios de bibliotecas, orientados a la medición del grado de satisfac-
ción de estos usuarios en cuanto a los servicios ofertados, han venido aplicándose durante 
décadas, siendo éste un proceso dinámico con proyección de futuro. Por otro lado, las bi-
bliotecas se han visto sometidas a presiones como la disminución de recursos económicos y 
humanos (ver Hernández, García-Díaz et. al., 2014 para el caso de la Región de Murcia), la 
aparición de nuevas tecnologías a las que no se han podido adaptar como consecuencia de 
lo anterior, o la aparición de nuevas necesidades de la comunidad de usuarios.

A nuestro entender, para conocer la percepción que se tiene de la biblioteca por su comu-
nidad de usuarios y conocer esta misma comunidad o conocer el impacto de esas presiones 
en los servicios ofertados, es necesario responder a preguntas como: ¿qué esperan los usua-
rios de la biblioteca? ¿qué información necesitan? ¿a qué comunidad presta servicio? Para 
encontrar respuestas útiles a las cuestiones planteadas existen los denominados estudios de 
usuarios de bibliotecas.

Así, Sanz Casado (1994) define los estudios de usuarios como el conjunto de estudios 
que tratan de analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información de los 
usuarios, mediante la aplicación de distintos métodos, entre ellos los matemáticos -princi-
palmente los estadísticos- a su consumo de información.

Según González Teruel (2005), el estudio de los usuarios de la información constituye 
un conjunto de métodos de investigación cuyos resultados permitan planificar y mejorar los 
sistemas de información. En general, la observación del usuario ofrece una herramienta de 
gran valor para tomar decisiones tanto desde el punto de vista de la gestión de las unidades 
de información como desde la perspectiva del bibliotecario o documentalista que día a día 
atiende sus peticiones.

Para Lozano Díaz (2006), las encuestas de satisfacción son el instrumento para medir 
el grado de satisfacción de los ciudadanos y de los usuarios directos con los servicios de la 
biblioteca. Las encuestas deben servir para poder dar una respuesta adecuada a las necesi-
dades y expectativas que se detectan.
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Como vemos, los resultados de aplicar un estudio de estas características son beneficio-
sos para la identificación de las necesidades de los usuarios y mejorar los servicios de la 
biblioteca. Si nos centramos en los estudios de usuarios de bibliobús realizados en España, 
estos son escasos y ciertamente desfasados ya que el trabajo más actual tiene más de siete 
años. Se muestra a continuación los estudios identificados:

Autor/a Estudio Año

Sánchez García, María 
Isabel

Yo amo el Bibliobús. Evaluación del impacto del servicio 
en los usuarios

2013

Martín Oñate, Antonio
Consideraciones sobre el servicio de bibliobuses dentro 
de un sistema de lectura pública

2010

Arroyo, Óscar; Treviño, 
Modesto

Bibliobuses para el siglo XXI: modelos de desarrollo y 
gestión de servicios bibliotecarios móviles en España

2005

Mateos Vara, Ana Isabel; 
Soto Arranz, Roberto

Propuesta de indicadores de rendimiento para 
Bibliotecas Móviles

2001

Soto Arranz, Roberto La biblioteca móvil

Trabal, Carme; Vila, Núria
Los bibliobuses: un servicio para el acceso a la sociedad 
de la información, la cultura y el ocio en áreas rurales

1999

Tabla 1. Estudios de usuarios publicados en España

En general, en estos estudios se concluye la importancia del bibliobús como unidad de 
información que facilita el acceso a la educación y a la cultura en núcleos de población a los 
que se llega únicamente por estos servicios de extensión bibliotecaria. Además, se destacan 
algunos asuntos conceptuales realizando un acercamiento teórico-conceptual abordándolo 
en alguna de sus partes y que sirven para entender qué es un estudio de usuarios de bibliobús 
y con qué finalidad se realiza.

De este modo, no cabe duda de que el estudio de usuarios de bibliobús ayuda a conocer 
el grado de satisfacción general, el comportamiento y las necesidades de información, y 
todo lo relacionado con los propósitos del servicio de bibliobús, para que de esta manera se 
pueda planear y proyectar servicios que respondan a requerimientos de información.

Por supuesto, existen otros trabajos más generales que incluyen cuestiones relacionadas 
con el servicio de bibliobús, como el realizado por la Biblioteca Regional de Murcia (2010), 
que permitió conocer la tipología de usuarios, sus opiniones sobre la prestación de los ser-
vicios y sus expectativas con relación a los mismos. Sin embargo, creemos que, dado el 
tiempo transcurrido desde el último estudio de usuarios centrado en el servicio de bibliobús, 
era necesaria esta propuesta que presentamos.

Mas allá de los estudios de usuarios, existen otras publicaciones que proporcionan he-
rramientas para una mejor implantación del servicio de bibliobús, así como documentos 
que ofrecen datos estadísticos sobre el estado del servicio en España. Por su circunscripción 
geográfica, la Región de Murcia, el mismo territorio sobre el que se aplicará más adelante 
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esta propuesta metodológica, merece la pena destacar los siguientes:

(1) El servicio de bibliobús de la Comunidad Autónoma de Murcia: situación actual y 
expectativas de futuro, de Diego Sanmartín Martínez (2006);

(2) El servicio de bibliobús en la Región de Murcia: dos décadas de compromiso con 
la igualdad de acceso a la lectura y la información, de Ángel Martínez Peñalver y Antonio 
Martínez Martínez (2004).

Los citados estudios, son una herramienta útil que ofrecen informaciones procedentes 
de la evaluación de los servicios para un conocimiento objetivo que pretenden dar cuenta 
de cómo crece, funciona y sirve a los ciudadanos, y promueve y estimula la evaluación so-
bre la prestación de los servicios ofrecidos, la oferta de materiales, caracterizando el perfil 
sociodemográfico y sus expectativas en relación a los mismos permitiendo así conocer el 
panorama evolutivo del servicio de bibliobús en la Región de Murcia.

3. Metodología propuesta

Para la realización de este trabajo, se ha aplicado una metodología que combina diferen-
tes procesos, que comienza con una revisión bibliográfica y culmina con la elaboración de 
una encuesta a usuarios del servicio de bibliobús.

Así, en primer lugar, se ha realizado una revisión bibliográfica, con el fin de conocer el 
estado de la cuestión sobre los principales asuntos relacionados con este estudio: estudios 
de usuarios sobre servicios de bibliobuses.

A continuación, se evalúan las leyes específicas sobre bibliotecas en el ámbito que apli-
ca, en este caso, la Región de Murcia. Según la Ley 7/1990, de 11 de abril, de Bibliotecas 
y Patrimonio Bibliográfico de la Región de Murcia es competencia de la comunidad au-
tónoma proporcionar a la población el acceso a bibliotecas de su titularidad, con todo lo 
que eso conlleva. Además, desde la promulgación de la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de 
Régimen Local de la Región de Murcia el servicio bibliotecario es obligatorio en aquellas 
poblaciones que superen los 5.000 habitantes, y delega en los ayuntamientos de menos de 
5.000 habitantes el acceso a los servicios bibliotecarios básicos. En ningún momento, hace 
referencia a cómo solucionar el acceso a los servicios bibliotecarios a la población de los 
municipios de menos de 5.000 habitantes, como tampoco se contemplan ni definen los ser-
vicios bibliotecarios móviles.

En cuanto a los datos cuantitativos, se analizaron diversas fuentes estadísticas, de carác-
ter social y demográfico:

• Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Municipios en cifras [en línea]. [Con-
sulta: 17-08-2020]. Disponible en: https://econet.carm.es/web/crem/municipios-en-cifras

• Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Estructura de la población e indi-
cadores demográficos. Censos de población. Población según municipios y edad, por sexo 
[en línea]. [Consultado: 17-08-2020]. Disponible en: http://econet.carm.es/inicio/-/crem/
sicrem/PU1124/sec4_c1.html  
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• Instituto Nacional de Estadística (INE). Demografía y población. Padrón. Población 
por municipios [en línea]. [Consulta: 17-08-2020]. Disponible: http://www.ine.es/dy-
ngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990  

• INEbase. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional [en 
línea]. [Consulta: 17-08-2020]. Disponible en: https://www.ine.es/nomen2/index.do 

• Ministerio de Cultura y Deporte. Anuario de Estadísticas Culturales 2019 [en línea]. 
[Consulta: 17-08-2020]. Disponible en: https://es.calameo.com/read/0000753351cd-
7416c7edb   

• Ministerio de Cultura y Deporte. CULTURAbase. Base de Datos de estadísticas cultu-
rales. Estadística de Bibliotecas [en línea]. [Consultado: 17-08-2020]. Disponible en: 
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/
culturabase/bibliotecas/resultados-bibliotecas.html principalmente; así como estadís-
ticas especializadas en el ámbito bibliotecario a nivel local, regional y estatal, tales 
como:

• Ministerio de Cultura y Deporte. Bibliotecas públicas españolas en cifras [en línea]. 
[Consulta: 23-09-2020]. Disponible en: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/
areas/bibliotecas/mc/ebp/portada.html 

• INEbase. Sociedad. Educación y cultura. Estadística de bibliotecas [en línea]. [Con-
sulta: 17-08-2020]. Disponible en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.
htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176768&menu=ultiDatos&idp=1254735573113      

• Ministerio de Cultura y Deporte. Anuario de Estadísticas Culturales [en línea]. [Consul-
ta: 23-09-2020]. Disponible en: https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciu-
dadano/estadisticas/cultura/mc/naec/portada.html 

• Ministerio de Cultura y Deporte. Bibliotecas públicas españolas en cifras [en línea]. 
[Consulta: 17-08-2020]. Disponible en: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/
areas/bibliotecas/mc/ebp/portada.html    

• Ministerio de Cultura y Deporte. Observatorio de la Lectura y el Libro. Estudios e in-
formes [en línea]. [Consulta: 17-08-2020]. Disponible en: https://fomentodelalectura.
culturaydeporte.gob.es/observatorio.html

• Bibliotecas Públicas de la Región de Murcia. Directorio de Bibliotecas [en línea]. [Con-
sulta: 17-08-2020]. Disponible en: http://www.redbibliotecas.carm.es/RedBibliotecas/
faces/rb-directorio-bibliotecas

En base a los datos analizados previamente, se selecciona un método directo de recogida 
de datos como es la encuesta. De esta forma, se ha preparado un cuestionario, que permite 
aplicar un estudio de usuarios sobre un servicio de bibliobuses:

(1) Elección de la técnica a utilizar: para elaborar el/este estudio se ha elegido un méto-
do directo de recogida de datos, como es la encuesta y se ha llevado a cabo a través de un 
cuestionario.

(2) Diseño del cuestionario: se ha elegido un cuestionario estructurado (véase Anexo I) 
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con un total de ¿? Preguntas cerradas y una abierta, presentadas y redactadas con un orden 
definido para guiar al usuario desde el principio hasta el final.

Para la obtención de los datos se han utilizado los siguientes tipos de preguntas:

(1) Preguntas cerradas con diferentes tipos de respuesta:

a. Excluyente: sólo se puede contestar una opción entre las que se ofrecen;

b. Múltiple: la alternativa de respuesta para la pregunta puede ser más de una;

c. Valoración según la escala de Likert: con ellas obtenemos el grado de satisfacción 
del usuario medido del 1, que indica el mayor grado de insatisfacción, al 5, el 
máximo de satisfacción;

(2) Pregunta abierta: aunque es más difícil la tabulación de la respuesta, se ha utilizado 
este tipo de pregunta con el fin de que el usuario se sintiera libre de expresar su opinión 
acerca de los temas en los que pudieran detectar deficiencias, como son los relacionados con 
la colección, los servicios y las instalaciones;

(3) Elección de la muestra: la elección de la muestra ha sido al azar, ya que nos interesa 
la opinión de todos los grupos de usuarios (adultos, infantiles, juveniles, jubilados, etc.);

(4) Recogida de datos: se realizará durante un periodo de un mes. Los cuestionarios 
serán depositados junto al mostrador de préstamo, bajo la supervisión del responsable del 
bibliobús, dónde serán recogidos por los usuarios y devueltos una vez cumplimentados.

(5) Organización y tabulación de los datos: se introducirán los datos en una hoja de 
cálculo, en las columnas cada una de las variables a estudiar y en las filas, los valores de 
las respuestas. En el caso de las respuestas múltiples se estudiarán las variables teniendo en 
cuenta el número de respuestas obtenidas. En la pregunta abierta se analizará el contenido 
de la respuesta. Con todos los datos introducidos, se representarán los resultados a través de 
gráficos de sectores o barras.

(6) Análisis de los datos: se valorarán las respuestas de forma individual y luego se com-
probarán unas peguntas con otras. A final, se relacionarán todas las preguntas para ofrecer 
conclusiones globales.

4. Resultados

Como resultado de aplicar la metodología anterior, se ha obtenido un cuestionario com-
puesto por 20 preguntas: 7 preguntas de tipo sociodemográfico, que permiten conocer las 
características sociodemográficas del usuario del servicio de bibliobús (edad, sexo, estu-
dios, etc.); 13 preguntas especializadas en el conocimiento y utilización del servicio de bi-
bliobús; 1 pregunta adicional para saber si el usuario conoce dos servicios en línea ofertados 
en diferentes redes de bibliotecas en el país, e-biblio y e-film.

Si nos centramos en las preguntas especializadas en el servicio de bibliobús, el cues-
tionario se encuentra estructurado en seis bloques a través de un cuestionario estructurado 
(véase Anexo I) con preguntas presentadas y redactadas con un orden definido para guiar al 
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usuario desde el principio hasta el final y que recoge cuestiones relativas a:

Bloque Área Cuestiones

Bloque 1

El perfil de los usuarios: en función de 
las distintas variables sociodemográficas 
utilizadas permite conocer el perfil del 
usuario

• usuarios según sexo y edad;
• usuarios según el nivel de estudios 
finalizados y ocupación;
• usuarios según el hábitat;
• lenguas de lectura habitual;

Bloque 2

La relación de los usuarios con el 
bibliobús: permite conocer los distintos 
aspectos de la relación con el servicio de 
bibliobús por parte de los usuarios

• frecuencia de visita al bibliobús;
• uso de otras bibliotecas;
• canales de conocimiento del 
bibliobús;

Bloque 3

Imagen del bibliobús: este tipo de 
valoración pretende obtener información 
acerca de la imagen, el papel y las 
expectativas del servicio de bibliobús y 
que afectan notablemente en el grado 
de satisfacción de los usuarios con los 
servicios

• el papel que debe desempeñar y 
desempeña la biblioteca;
• visibilidad de las administraciones 
responsables;

Bloque 4

El uso del bibliobús: pretende recoger 
información sobre los motivos por los 
que los usuarios acuden al servicio y que 
se sintetizan en tres funciones básicas la 
formación, la información y el ocio

• motivos por los que acude al 
bibliobús;
• actividades que realizan los 
usuarios en sus visitas;

Bloque 5
Valoración de los recursos y servicios 
del bibliobús: para medir el impacto y el 
nivel de uso del servicio

• valoración del servicio de préstamo;
• el acceso a los libros y materiales 
de la biblioteca;
• valoración de los recursos de 
información disponibles;
• materiales que los usuarios echan 
en falta;
• opinión sobre el horario y las 
instalaciones;
• opinión sobre el personal;

Bloque 6

Valoración global de bibliobús: pregunta 
final abierta en que se les invitaba a 
mencionar o proponer lo que consideran 
oportuno sobre el servicio prestado por la 
biblioteca

• se ha utilizado este tipo de pregunta 
con el fin de que el encuestado se 
sintiera libre para expresar su opinión, 
ampliar información o matizar alguna 
de las cuestiones anteriores.

Tabla 2. Bloques evaluados en el cuestionario a usuarios 

Finalmente, se aplicarán métodos reflexivos y comparativos para la formulación de pro-
puestas que nos permita el análisis de los datos y la obtención de resultados. Para la tabula-
ción de los datos, se utilizará el software Microsoft Office Excel 2019 , dónde se introducen 
los datos en una hoja de cálculo, en las columnas, cada una de las variables a estudiar y en 
las filas, los valores de las respuestas que permita así la elaboración de tablas y gráficos para 
la presentación de los resultados.
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Para la pregunta de carácter abierto se ha analizará y clasificará cada una de las respues-
tas, se valorarán las preguntas de forma individual para posteriormente hacer un balance 
de aquellos ítems a mejorar y poder llevar a cabo las propuestas de mejora conforme a las 
demandas y necesidades latentes tras el análisis de las encuestas.

5. Conclusiones y trabajos futuros

Este trabajo se lleva a cabo después de analizar los estudios de usuarios aplicados en 
los últimos años en nuestro país y, particularmente, en la Región de Murcia. Como se ha 
observado a lo largo del documento, dichos estudios no abundan y tampoco se han realizado 
con una frecuencia suficiente que permita evaluar la evolución de los servicios de bibliobús, 
ni en España ni en la Región de Murcia. 

El siguiente trabajo, como parece evidente, es la aplicación de esta metodología para 
conocer cómo se percibe la calidad de este servicio especializado por los usuarios del bi-
bliobús de la Región de Murcia, que lleva implantado en este territorio más de cuarenta 
años. Por este motivo, algunas de las preguntas formuladas se centran en este caso de uso. 
Sin embargo, este cuestionario de análisis de la percepción de la calidad de un servicio de 
bibliobús, puede aplicarse sobre una muestra de lectores de cualquier ámbito geográfico con 
ligeros ajustes a la realidad del servicio correspondiente. A este respecto, es conveniente 
tener en cuenta que la situación actual internacional, con una paralización parcial de muchas 
actividades, incluyendo las propias de las bibliotecas, no es posible aplicar este cuestionario 
ya que no se están ofertando muchos servicios de bibliobús, incluyendo el de la Región de 
Murcia. Creemos que esto puede afectar negativamente a la percepción de la calidad del 
servicio y, por tanto, a los resultados de aplicar este cuestionario.
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ANEXO I. Cuestionario sobre el servicio de bibliobús en la 
Región de Murcia

Cuestionario sobre el servicio de bibliobús en la Región de Murcia

Este estudio se centra en conocer las opiniones y actitudes de los usuarios del servicio de 
bibliobús de la Región de Murcia. Su opinión es muy importante, por lo que agradecemos 
su colaboración. Muchas gracias.

Marque con una X la casilla que corresponda y/o complete con texto

Unas preguntas sobre usted

A. Sexo: ☐Hombre ☐ Mujer

B. Edad: _ _ _ años

C. Nivel de estudios finalizados:

☐Ninguno ☐Primaria ☐Secundaria ☐Bachillerato ☐Grado Universitario ☐Postgrado 
☐Doctorado

D. Ocupación actual: 

☐Estudiante   ☐Trabajador   ☐Desempleado   ☐Servicio doméstico   ☐Jubilado 

E. ¿En qué lenguas suele leer habitualmente?: .....................................................................
.................................................................................................................................................

F. Anote el código postal de su domicilio: _ _ _ _ _

G. ¿De qué línea de bibliobús es usuario?

☐ Bibliobús A  ☐ Bibliobús B  ☐ Bibliobús C  ☐ Bibliobús D  ☐ Bibliobús E

Preguntas en relación con el uso del bibliobús

1. ¿Con qué frecuencia visita el bibliobús?

☐Al menos 1 vez cada 15 días  ☐Al menos 1 vez al mes
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2. ¿Cómo supo de la existencia del bibliobús?

☐Amigos/Familiares ☐Redes sociales ☐Una biblioteca ☐Información municipal  
          ☐Visita escolar  ☐Otros, ¿cuáles?: ____________________________
__________________

3. ¿Visita alguna otra biblioteca además del propio bibliobús?

☐Sí  ☐No

4. En caso afirmativo ¿qué tipo de biblioteca?

☐Biblioteca municipal      ☐Biblioteca de centro educativo      ☐Biblioteca universitaria

5. ¿Sabe de qué institución depende el bibliobús?

☐Ministerio de Cultura y Deporte de España

☐Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia

☐Ayuntamiento de su localidad

☐Biblioteca Regional de Murcia

6. Valore de 0 a 5 (siendo 0 lo menos valorado y 5 lo más valorado) las siguientes conside-
raciones sobre el personal del bibliobús:

    0 1 2 3 4 5

Amabilidad   ☐ ☐ ☐  ☐  ☐  ☐

Atención   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐

Rapidez     ☐  ☐  ☐ ☐  ☐  ☐

Eficiencia en la solución de demandas 

    ☐ ☐  ☐  ☐  ☐  ☐

7. Valore de 0 a 5 (siendo 0 lo menos valorado y 5 lo más valorado) los motivos por los que 
acude al bibliobús:

    0 1 2 3 4 5

Por estudios/formación  ☐ ☐ ☐  ☐  ☐  ☐

Por ocio/tiempo libre  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐



MEMORIA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: CIMIENTO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES

[ 148 ]

Para informarme/buscar información ☐  ☐  ☐ ☐  ☐  ☐

Otros motivos: ______________________________________________________________
_______

8. ¿Qué hace normalmente en sus visitas al bibliobús? Puntúe de 0 a 5 (siendo 0 lo menos 
usado y 5 lo más usado) los servicios utilizados:

    0 1 2 3 4 5

Préstamo y reserva de documentos ☐ ☐ ☐  ☐  ☐  ☐

Leer periódicos y/o revistas ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐

Navegar por Internet  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐

Otros motivos: ______________________________________________________________
_______

9. ¿Conoce estos otros servicios bibliotecarios? De ellos ¿cuáles ha utilizado alguna vez?

       Conoce  U t i l i z a  
 

Préstamo interbibliotecario (para obtener   ☐  ☐

documentos que no posea el bibliobús)

Servicio de información y referencia (para    ☐  ☐

resolver cualquier consulta de información)

Desiderata (para solicitar que el bibliobús    ☐  ☐ 

adquiera algo que le interese)

Servicios en línea (catálogo, renovación y reserva, etc.)  ☐   ☐

10. Valore de 0 a 5 (siendo 0 lo menos valorado y 5 lo más valorado) la calidad del servicio de 
bibliobús en cada uno de los siguientes aspectos:

     0 1 2 3 4 5

El préstamo y reserva de documentos ☐ ☐ ☐  ☐  ☐  ☐

Número de documentos prestados de forma ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

simultánea

Disponibilidad para hacer renovaciones
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y reservas   ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐

Sanciones impuestas por el incumplimiento en la    

devolución de los préstamos ☐  ☐  ☐  ☐ ☐  ☐

Facilidad para conocer el estado 

de los préstamos y reservas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

11. ¿Conoce la página web de los bibliobuses de la Región de Murcia? ☐Sí ☐No

12. En caso afirmativo ¿utiliza esta página? ☐Sí ☐No

13. En caso afirmativo ¿cómo valora los servicios ofrecidos en esta página web?

     0 1 2 3 4 5

Información   ☐ ☐ ☐  ☐  ☐  ☐

Consulta del catálogo  ☐ ☐ ☐  ☐  ☐  ☐

Localizador de rutas  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐

14. ¿Cómo localiza los materiales (libros, DVD’s, CD’s, etc.) en el bibliobús? (es posible 
marcar más de una opción)

☐ Preguntando al personal

☐ Directamente en las estanterías y expositores

☐ A través del catálogo en línea (OPAC)

15. Valore de 0 a 5 (siendo 0 lo más difícil y 5 lo más fácil) los distintos recursos del bi-
bliobús:

    0 1 2 3 4 5 

Libros (en papel) disponibles ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

e-Reader disponibles

(lector de libros electrónicos) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

DVD’s disponibles  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

CD’s disponibles   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Revistas disponibles  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Frecuencia de renovación

de nuevos libros   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Frecuencia de renovación de

materiales multimedia  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  ☐

Novedades   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

16. Además de los servicios ofertados en el servicio de bibliobús ¿utiliza e-Biblio o e-Film? 
(puede marcar más de una opción)

     Conoce   Utiliza  

e-Biblio         ☐       ☐

e-Film         ☐       ☐

17. De qué tipo de materiales le parece que no hay suficiente cantidad en el bibliobús? (pue-
de marcar más de una opción)

☐ Novela   ☐ Poesía   ☐ Ensayo   
☐ Teatro

☐ Cómic    ☐ Biografía   ☐ Arte    
☐ Enciclopedias

☐ Música    ☐ Programas   ☐ Juegos  
☐ Libros técnicos

☐ Películas    ☐ Material infantil            ☐ Periódicos  
☐ Revistas 

☐ Otros: ________________________________________________________________

18. Valore de 0 a 5 (siendo 0 lo menos valorado y 5 lo más valorado) ¿qué le parecen los 
siguientes aspectos del bibliobús?

    0  1 2 3 4 5 

Horario    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Rutas, paradas y lugares

de estacionamiento  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Equipamiento del bibliobús ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Infraestructura informática (PC’s, 

impresoras, etc.)   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Calidad de la señalización del bibliobús ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

19. Valore de 0 a 5 (siendo 0 lo menos valorado y 5 lo más valorado) el servicio de bibliobús:

0 1 2  3 4  5

☐ ☐ ☐  ☐  ☐   ☐

20. Siéntase libre de realizar cualquier comentario o sugerencia con el ánimo de mejorar el 
servicio de bibliobús prestado en su localidad:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Resumen 

Con este trabajo se pretende poner en valor la figura y la obra de Benito Pérez Galdós 
(1843-1920), uno de los máximos representantes de la narrativa española.  De forma expo-
sitiva se realiza una revision documental de las actividades llevadas a cabo en el centenario 
de su fallecimiento, de los documentos generados por Galdós o terceras personas, y las 
instituciones y centros que conservan su legado. Para alcanzar los objetivos propuestos se 
ha llevado a cabo un rastreo documental a través de internet, siguiendo la huella y la visibi-
lidad de Galdós en bases de datos, catálogos colectivos, redes sociales, bibliotecas virtuales, 
foros, blogs, wikis.., así como el enfoque y visión que otros autores le han dedicado, desde 
su tiempo hasta la actualidad; y su influencia como novelista, dramaturgo, articulista -artista 
en general-, en la cultura y en la sociedad española,

Palabras clave

Benito Pérez Galdós, Documentación, Cultura, Biblioteca, Realismo, Centenario

1. Introducción

El nacimiento de Benito Pérez Galdós, el pequeño de diez hermanos, se produce el 10 
de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, y su óbito tuvo lugar el 4 de enero de 
1920 en Madrid. Estos datos junto los detalles más conocidos de su biografía y su obra 
están documentados en diversos formatos en los millones de resultados que devuelve la 
búsqueda del término “Galdós” y que pueden ser consultados on line. Se han escrito di-
versas biografías en torno a su figura entre las que se encuentran: Vida y obra de Galdós 
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de Joaquín Casalduero (1961), Galdós and the art of the European novel: 1867-1887 de 
Stephen Gilman, (1981), Galdós de Carmen Bravo Villasante (1988), Vida de Galdós de Pe-
dro Ortiz Armengol (1995), Benito Pérez Galdós. La figura del realismo español de Eduar-
do Valero (2019) y Benito Pérez Galdós. Vida, obra y compromiso de Francisco Cánovas 
Sánchez (2019). Entre las publicadas en el 2020, año en que se celebra el centenario de su 
fallecimiento citaremos: Galdós. Una biografía de Yolanda Arencibia, Galdós. Maestro de 
las letras modernas de Germán Gullón, Galdós en la encrucijada de Rafael Hernández y 
Galdós, un escritor en Madrid, en forma de novela gráfica de Carmen Fernández Etreros y 
Guillermo Menéndez Quirós.

Cada una de ellas aporta una visión particular y analítica del escritor destacando con-
ceptos extraídos de sus novelas, donde los rasgos biográficos y de pensamiento quedan bien 
definidos en su bibliografía disponible para los lectores en diferentes soportes, tanto en 
librerías y bibliotecas físicas y virtuales, como se verá más adelante, y especialmente en la 
biblioteca del Museo que lleva su nombre, en Gran Canaria.

En todas ellas se le presenta como dibujante, periodista, novelista, autor teatral, viajero, 
enamorado, mujeriego, recluido, confinado1, observador2 popular, dadivoso, ávido lector, 
callado y tímido, secretista, referente cultural, padre de la novela histórica, psicólogo, polí-
tico, amante y crítico del espíritu español e incluso impío o persona non grata 3.

El 7 de febrero de 1897 ingresó Galdós en la Real Academia Española (RAE), con el 
discurso La sociedad presente como materia novelable 4,  ocupando la silla N, y aunque su 
elección fue por mayoría tuvo grandes detractores y se produjo tardíamente. Con motivo 
del centenario de su muerte, la institución ha querido dar a conocer las distintas facetas del 
escritor con diversos coloquios bajo el título “Galdós de nuevo en la RAE. No cabe duda 
que quien mejor lo conoció fue él propio Galdós, facilitando datos escogidos de sí en Me-
morias de un desmemoriado (La Esfera, 1916) y unos años antes en Electra (1901), pieza 
teatral que causó gran polémica, de la que dijo: “En ella he condensado la obra de toda mi 
vida, mi amor a la verdad”. De esto muchos autores han extraído datos de su vida y los han 
incorporado a las biografías publicadas.

El prolijo escritor, nunca fue rico y tuvo una vejez dolorosa y ciega. En 1919 la ciudad 
de Madrid le brindó un homenaje en vida y levantó en el parque del Retiro una escultura 
realizada por Victorio Macho. No pudo verla, pero sí palparla. Emocionado lloró. Murió un 
año después, a los 76 años. Fue muy querido por el pueblo de Madrid, que le acompañó en 
su ultimo viaje y sigue siendo eterno gracias a la literatura.

1 https://documentacion-cultura-biblioteca.blogspot.com/2020/07/benito-perez-galdos-del-confinamiento-y.html. 
[Consulta: 19/10/2020]
2 https://documentacion-cultura-biblioteca.blogspot.com/2020/08/perez-galdos-observador-de-la-sociedad.html. 
[Consulta: 19/10/2020] 
3 John W. Kronik en La resonancia del realismo: Galdós y Clarín entre fines de siglo: “... allá por los años 60, 
en las     postrimerías del franquismo, ocurrió un fenómeno curioso: Galdós [como Alas Clarín] fue persona 
non grata bajo Franco, pero La Regenta se convirtió en lectura preferida de la juventud que descubrió en ella un 
reflejo de su oposición al régimen, una suerte de manifiesto antiinstitucional…”.
4 https://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_ingreso_Benito_Perez_Galdos.pdf. [Consulta: 19/10/2020]
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De sus rasgos bibliográficos cabe destacar que pertenece al movimiento literario del 
realismo y del naturalismo, como lo fue también, su “más que amiga”, la escritora Emilia 
Pardo Bazán. Se le ha comparado con otros autores extranjeros de la talla de Balzac o Du-
mas, y se le considera el escritor más importante después de Cervantes.

La observación, tanto en sus paseos por Madrid como sentado desde el balcón de su 
vivienda, fue su método de trabajo, que le permitía documentarse sobre los diferentes tipos, 
costumbres, ambientes, situaciones..., etc., que luego recreaba como pequeños cuadros1 en 
sus novelas. En sus círculos cercanos prefería permanecer un poco apartado, en silencio, 
recogiendo datos para luego adaptarlos a las escenas con sus seres de papel. De escritura 
veraz, original y compuesta de lenguaje sencillo y sin retórica, adecuado a cada uno de los 
hablantes de sus novelas. Magnífico retratista, pues sus personajes eran fácilmente recono-
cibles, ya que tenían caracteres bien definidos y, casi siempre, eran tipos psicológicos, de 
todos los estratos sociales, aunque con preferencia por los más desfavorecidos. La Historia, 
la Política y los problemas de la sociedad de su tiempo fueron temas recurrentes en sus 
narraciones. Abogó siempre por la cultura, la educación y el compromiso social, temas que 
quedan reflejados en la extensa obra que se ha clasificado en: Episodios nacionales, son 46 
novelas producidas entre 1873 y 1879, divididas en cinco bloques de 10 obras; Novelas de 
juventud y de madurez, calificadas como “novelas españolas contemporáneas”, 31 relatos 
escritos entre 1870 y 1915; Teatro, con 23 obras escritas desde 1892, hasta la representa-
ción de su obra póstuma Antón Caballero en 1922. Innumerables escritos periodísticos, 
ensayos o discursos.

La obra galdosiana ha sido estudiada y recopilada en diferentes formatos tales como 
biografías, libros de texto, estudios de investigación e incluso blogs especializados que 
pueden consultarse en internet. Uno de ellos es el de Fernando Vela González, donde recoge 
de manera clara y ordenada el Índice de toda la obra de Benito Pérez Galdós 2.  Otra fuente 
de información es el listado que ofrece la web del I.E.S. Benito Pérez Galdós3 de Madrid, 
aunque según indican, no se incluyen los numerosos artículos periodísticos ni las obras de 
juventud escritas en Las Palmas de Gran Canaria. Los más de nueve millones de resultados 
que devuelve Google sobre Galdós, reflejan la potente luz con la que el escritor alumbra las 
letras españolas. 

Por todo ello, 2020 es el año de Galdós, que vuelve a estar de plena actualidad, y se ha 
realizado una revision de su biografía y bibliografía en los apartados de documentación, 
cultura y biblioteca en los que se ha dividido este trabajo.  La idea que dio título a esta inves-
tigación surgió del blog Documentación, Cultura y Biblioteca4 creado por la Dra. Del Cam-
po, y donde se han publicado algunos posts relacionados con Galdós, como Benito Pérez 

1 El catedrático emérito Germán Gullón explica esto en uno de los videos de su canal de Youtube https://www.
youtube.com/channel/UCprpqY0QGGCIFb0_Uh-pAxw. [Consulta: 19/10/2020]
2 https://ferna.eu/2017/12/indice-de-toda-la-obra-de-benito-perez-galdos/ [Consulta: 19/10/2020].
3 http://www.iesperezgaldos.com/listado_obras_perez_galdos.  [Consulta: 19/10/2020].
4 Con vistas a que sea un espacio colaborativo, está abierto a los profesionales de la documentación, la cultura y 
las bibliotecas que quieran compartir y publicar en él. 
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Galdós: del confinamiento y otras cuestiones1, y Pérez Galdós, observador de la sociedad2. 
Somos conscientes de que el universo galdosiano es muy extenso y más aún en este año ho-
menaje, por lo que es posible que algunas cuestiones queden fuera al cierre de este trabajo.

2. Galdós y la Documentación

Citaremos tres instituciones que conservan la mayor parte de la documentación genera-
da por el propio Galdós en vida o fruto de diferentes estudios en torno a su figura y su obra. 

En primer lugar, la Casa-Museo Pérez Galdós3 situada en el céntrico barrio de Triana, 
en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad natal del escritor. Este año se cumplen sesenta años 
desde que fuera inaugurada el 9 de julio de 1960 por la hija del escritor y Lorenza Cobián, 
María Pérez Galdós Cobián. Sus principales actividades desde entonces se han centrado 
en la conservación, el estudio y la difusión del legado del autor grancanario. Desde 1971 
la Casa-Museo ha organizado once Congresos Internacionales (cuyas actas se pueden con-
sultar en la web de la Casa Museo4), innumerables conferencias y exposiciones y se ha 
desarrollado una línea editorial con varias colecciones propias. La mayor parte de su fondo 
está formado por aquél que custodiaba la única hija del escritor y que fue adquirido por el 
Cabildo de Gran Canaria, así como por donaciones y adquisiciones posteriores. El fondo 
documental está constituido, además de la colección de fotografía y el Epistolario galdosia-
no, por la biblioteca personal de Pérez Galdós, la colección de dibujos originales realizados 
por el escritor y la colección de dibujos de los Episodios Nacionales. En la propia web de 
la Casa Museo se pueden descargar en formato ePub sus obras5. Asimismo, dispone de la 
publicación en línea de la Cátedra Pérez Galdós titulada Cuadernos galdosianos6 .

La Biblioteca Nacional de España (en adelante BNE), además del número de registros 
bibliográficos sobre Pérez Galdós, que se pueden consultar a través de sus catálogos en 
línea, de los que se hablará más adelante, dispone del portal de datos bibliográficos Datos.
BNE.es 7, que permite buscar por personas, entidades o títulos de un obra;  y su más reciente 
proyecto Escritores en la BNE 8  con el que se puede acceder a datos sobre la vida y obra de 
Galdós, facilitando también el acceso a sus obras digitalizadas.

Además de lo anterior, es necesario señalar los documentos audiovisuales que se han 
generado a raíz de la exposición Benito Pérez Galdós. La verdad humana con motivo del 

1 https://documentacion-cultura-biblioteca.blogspot.com/2020/07/benito-perez-galdos-del-confinamiento-y.html. 
[Consulta: 19/10/2020]
2 https://documentacion-cultura-biblioteca.blogspot.com/2020/08/perez-galdos-observador-de-la-sociedad.html. 
[Consulta: 19/10/2020] 
3 http://www.casamuseoperezgaldos.com/es. [Consulta: 19/10/2020]
4 http://actascongreso.casamuseoperezgaldos.com/index.php/cig/issue/archive. [Consulta: 19/10/2020]. 
5 http://www.casamuseoperezgaldos.com/obra-completa-en-epub. [Consulta: 19/10/2020]
6 http://cuadernosgaldosianos.blogspot.com/. [Consulta: 19/10/2020]
7 http://datos.bne.es/inicio.html. [Consulta: 19/10/2020]
8 http://escritores.bne.es/web/. [Consulta: 19/10/2020]
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centenario de su fallecimiento que se cumple este año, y de la que se hablará también en el 
apartado dedicado a la cultura. Estos videos están disponibles en el canal de Youtube de la 
BNE1 y aportan una visión personal sobre lo que ha supuesto la obra del insigne autor y su 
influencia, tanto para los comisarios de la muestra como para diversos escritores contempo-
ráneos, como Almudena Grandes.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que según sus propias palabras “Cons-
ciente de la importancia que tiene el legado galdosiano en la literatura española y universal 
recoge en la página dedicada a Benito Pérez Galdós2 su obra fundamental… Todo ello con 
la finalidad de rendir homenaje a esta figura emblemática de nuestras letras”, junto con un 
importante repositorio de trabajos de investigación. Además, ofrece una amplia variedad 
de materiales bibliográficos y documentales, donde destacan una completa Cronología y su 
Fonoteca, con grabaciones con lecturas de textos y cartas y una amplia Videoteca sobre el 
escritor.

No ha sido posible la localización de un documento fonográfico con la voz de don Be-
nito. De todos es sabido que era muy reservado y no hablaba mucho. En un post publicado 
en la página de Facebook3 y en la cuenta de Twitter4 del Congreso de los Diputados el 4 de 
agosto de este año, se recordó la única intervención como diputado por Madrid de Pérez 
Galdós ante el Pleno del Congreso el 1 de junio de 1909. Por lo tanto, continua abierta la 
búsqueda para futuras investigaciones, puesto que el hallazgo sería tan importante o más 
que aquella grabación inédita descubierta en 2014 de J. R. R Tolkien, autor de la famosa 
trilogía llevada al cine El señor de los anillos.

Al margen de las instituciones antes mencionada, el 4 de enero de este año 2020, cuando 
se cumplía oficialmente el centenario por el fallecimiento de Galdós, el Banco de España 
publicó un tuit con la imagen del billete de 1.000 pesetas emitido en 1979 con el retrato de 
Galdós (Figura 1), que, según los retuits, citas y Me gusta, pasó casi desapercibido.

1 https://www.youtube.com/channel/UC49nxT5gHSKm2_ha3NfTJtQ?reload=9. [Consulta: 19/10/2020]
2 http://www.cervantesvirtual.com/portales/benito_perez_galdos/, [Consulta 19/10/2020]
3 https://www.facebook.com/CongresodelosDiputados/posts/1339003622963822/. [Consulta 19/10/2020]
4 https://twitter.com/Congreso_Es/status/1290588584911745024/photo/1. [Consulta 19/10/2020]

Figura 1. Tuit del Banco de España con el billete de 1.000 pesetas con la imagen de Galdós, 4 de enero de 2020.
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No debemos olvidar que los billetes son también documentos, en este caso económicos 
como los denomina el profesor José María Francisco de Olmos, que incluso llegaron a con-
vertirse en un medio de propaganda en otros tiempos1.

La obra de Galdós ha sido y sigue siendo objeto de estudio de tesis doctorales. En la 
web de la Biblioteca Virtual Cervantes, en el apartado Estudios, se pueden encontrar artí-
culos, monografías e incluso parodias de algunas de sus obras de teatro, pero no se citan las 
tesis. En la base de datos Teseo se ha realizado una búsqueda de la palabra Galdós que ha 
devuelto 61 resultados de tesis, que versan, según sus resúmenes, sobre el autor o su obra 
desde diversos puntos de vista que van de lo filosófico e histórico hasta el aspecto social de 
la indumentaria en sus novelas.

La tesis más reciente fue leída en 2019 por María del Carmen Ramírez Herrera y lleva 
por título La interrelación entre espacio y locura en las novelas contemporáneas materia-
listas de Benito Pérez Galdós, siendo la primera leída en 1978 por José Luis Moira García 
con el título de Formalismo y autenticidad. Aspectos ético-religiosos en la novela galdo-
siana de la década de 1888-1897, que abordaba el tema desde un punto de vista filosófico.

Pero no solo dentro de España ha interesado Galdós para dedicarle trabajos académicos 
de investigación. En diversas Universidades de Estados Unidos han aparecido tesis sobre 
su vida y obra como Dreams in the novel of Galdós de Joseph Schraibman de 1960 de la 
Universidad de Illinois o el trabajo de Máster titulado The mechanics of the presentation of 
Galdós’s thesis de Patricia Teresa Gaede, que se encuentra localizado en el repositorio de la 
Universidad de Arizona y fue defendida en 19642.

Se ha localizado en la Red de Repositorios Latinoamericanos una tesis del 2015 reali-
zada en Brasil titulada Madri: matéria novelable em Fortunata y Jacinta de Benito Pérez 
Galdós, de Israel Pompeu Farias Martins de la Universidade Federal de Saö Carlos 3.

Hoy en día se pueden encontrar fácilmente una gran cantidad de artículos en internet, 
como los que se pueden consultar en la Biblioteca Virtual Cervantes, mencionada anterior-
mente, así como en el repositorio de Dialnet, donde de los 1.556 documentos en los que 
aparece nuestro escritor 563 corresponden a artículos de revistas.

En el portal de revistas Latindex4 aparecen tres títulos de revistas relacionadas con Gal-
dós.  Dos de los registros son de la misma publicación Anales Galdosianos, cuyo respon-
sable es Alan E. Smith de la Universidad de Boston, siendo el otro registro de su versión 
digital, que también puede ser consultada en la web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes5. Isidora. Revista de estudios galdosianos es la otra cabecera que publica artículos 
sobre nuestro querido “garbancero”.

1 https://core.ac.uk/display/45356591. [Consulta 19/10/2020]
2 https://repository.arizona.edu/handle/1. [Consulta 19/10/2020] 
3  http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/discover.  [Consulta 19/10/2020]
4 https://www.latindex.org/latindex/inicio. [Consulta 19/10/2020]
5 http://www.cervantesvirtual.com/portales/anales_galdosianos/-. [Consulta 19/10/2020]
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3. Galdós y la Cultura

Galdós creía en el poder de la educación y que conllevaría una mejora de España. El 
escritor de los Episodios Nacionales tuvo siempre presente en su magna obra que contribuía 
a que los españoles tuvieran un mejor conocimiento de su país y de su historia.

Seguro que no falta quien piense que a don Benito le persiguió la mala suerte al final de 
su vida, muriendo ciego y con pocos recursos después de ser tan prolífico. Y que aún perdu-
ra en este centenario de su óbito, puesto que al igual que el resto de los españoles, ha sufrido 
también el “confinamiento” de muchos de los eventos culturales previstos a lo largo de este 
año en su honor. Aún así, no han faltado menciones y reseñas en prensa y artículos, más o 
menos acertados, sobre aspectos de su vida, su obra y su pensamiento, cuyo mensaje man-
tiene vigencia en la actualidad después de cien años de ausencia del escritor grancanario.

Desde finales del año pasado se vienen realizando actos y eventos culturales en torno 
a Galdós. El Departamento educativo de la Casa Museo que lleva su nombre, mencionada 
en el punto anterior, está llevando a cabo un gran número de actividades como los talleres 
bajo el título de Benito Pérez Galdós una voz eterna dirigidos a estudiantes de Primaria y 
Secundaria y a adultos. También ofrece diferentes recursos educativos1. Desde el préstamo 
de la Exposición Didáctica Memorias de un Galdós desmemoriado hasta la posibilidad de 
descargarse para colorear el retrato que Sorolla hizo del escritor en 1894 y que se puede ver 
en la Casa Museo. 

Es de todos conocida la faceta artística de don Benito, y dentro del bienio galdosiano 
que conmemora la Casa Museo se realizó en 2018 un cortometraje y un álbum digital con 
parte de su obra gráfica titulada El gran teatro de la pescadería2, que se compone de los 
dibujos satíricos que en su día realizó en relación a la construcción del teatro que hoy lleva 
su nombre, próximo al mar.

Madrid, como ciudad galdosiana, y donde más tiempo pasó Galdós, también ha querido 
rendir homenaje a su nombrado recientemente Hijo Adoptivo de Madrid3. La programación 
cultural para conmemorar el año galdosiano comenzó a finales del 2019 con la ya nombrada 
exposición Benito Pérez Galdós. La verdad humana en la BNE, comisariada por Germán 
Gullón Palacio y Marta Sanz Pastor, y que actualmente se encuentra en exhibición en la 
Casa Museo de Gran Canaria.

Para recalcar la importancia de Madrid en la vida del escritor, se programó el Ciclo de 
Conferencias galdosianas desde enero de 2020, que debido al Covid-19.0 no pudo comple-
tarse como estaba previsto. Este conjunto de conferencias llevaban el título “Galdós es Ma-
drid”. Estaban organizadas por el Instituto de Estudios Madrileños-CSIC y el Ayuntamiento 
de Madrid, desarrollándose en diferentes emplazamientos, muchos de ellos directamente 
relacionados con el insigne autor como: la Real Academia Española (RAE) -Galdós fue 

1 http://www.casamuseoperezgaldos.com/es/recursos-educativos. [Consulta 19/10/2020]
2 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=c0ozV14V0XQ. [Consulta 19/10/2020]
3 La solicitud fue presenta el 25 de septiembre de 2019 ante el Ayuntamiento de Madrid por Eduardo Valero, 
miembro y administrador del grupo de Facebook Madrid de Galdós y Mundo galdosiano.
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miembro y ocupó el sillón N, tomando posesión el 7 de febrero de 1897 con el discurso La 
sociedad presente como materia novelable, como ya se ha comentado-. El 22 de enero había 
tenido lugar la primera mesa redonda del ciclo “Galdós de nuevo en la RAE”1, donde llegó a 
leerse parte de su discurso de ingreso; el Ateneo (Galdós fue el socio número 2.762), donde 
participó la escritora Almudena Grandes, que habló sobre la influencia de la obra de Pérez 
Galdós en sus libros, y recalcó que “Todos somos personajes galsodianos, y Madrid es una 
ciudad galdosiana.”; el Salón Real de la Casa de la Panadería, situada en la Plaza Mayor 
(localización cercana a la que ocupaba Fortunata y Jacinta) y la Casa de la Villa, donde el 4 
de enero se  instaló su capilla ardiente.

Además de Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, Santander fue otra de las ciudades 
de Galdós y donde el escritor tuvo su única casa en propiedad. Allí también le han rendido 
homenaje desde mediados del año pasado publicando artículos en prensa, realizando pre-
sentaciones de libros como el de Germán Gullón en septiembre de este año, y el documental 
El siglo de Galdós de Miguel Ángel Calvo Buttini2.

Las charlas y conferencias programadas han sido innumerables y pueden verse actual-
mente en Youtube. Se pueden encontrar, incluso, videos anteriores a este año conmemorati-
vo. Por citar algunas, el 15 de octubre de 2015, dentro de las conferencias de la BNE en el 
ciclo Sesión clásicos a la carta3, su tercera sesión llevaba por título  “Galdós o la invención 
de la novela” a cargo del profesor Fernando Gómez Redondo.

En diciembre de 2019 tuvo lugar el encuentro “Benito Pérez Galdós, el mejor novelista 
del mundo del siglo XIX”4 en el Instituto Cervantes, como resultado del proyecto conjunto 
del Instituto Cervantes y de la Comunidad de Madrid para llevar a cabo las traducciones 
de las obras del escritor. Es una pena que Galdós no haya sido suficientemente traducido 
a otros idomas incluidos el francés y el inglés. Como apunta López Jiménez (1995): “Don  
Benito  Pérez  Galdós  en  francés  es  un  valor  que  no  ha  sido aún  plenamente  conoci-
do”. Esperemos que con este tipo de iniciativas la obra de nuestro ilustre escritor llegue a 
ser más conocida fuera de nuestras fronteras, y vuelva a incluirse su lectura en los planes de 
estudio, como apuntó la Consejera de Cultura5.

Hay que destacar la lección sobre la obra galdosiana6, desde un punto de vista filosófico, 
ofrecida el 13 de enero de 2020, por Paloma Hernández7 dentro de los cursos de la Escuela 
de Filosofía de Oviedo. En esta ponencia Hernández destaca que un “tema que atraviesa 
toda su obra es España.”  

1 https://www.rae.es/noticias/galdos-de-nuevo-en-la-rae-primera-mesa-redonda-dedicada-al-centenario-del-falle-
cimiento-de. [Consulta 19/10/2020]
2 https://benitoperezgaldossantander.es/actualidad. [Consulta 19/10/2020]
3 https://www.youtube.com/watch?v=o1UZijyLHs0. [Consulta 19/10/2020]
4 https://www.youtube.com/watch?v=1qsOey8OOQQ. [Consulta 19/10/2020]
5 https://www.abc.es/espana/madrid/abci-traducir-galdos-otros-idiomas-objetivo-instituto-cervantes-y-gobier-
no-regional-201911300040_noticia.html. [Consulta 19/10/2020]
6 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mNAHgJn4wCI.
7 Artista plástica conocida coom Paloma Pájaro. https://palomapajaro.com/. [Consulta 19/10/2020]
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En la BNE el 28 de enero tuvo lugar la jornada “Benito Pérez Galdós maestro de la na-
rrativa española moderna”1, que contaba con la participación de Acción Cultural Española, 
el Gobierno canario y la BNE, donde se abordaban los Episodios Nacionales, y que contó 
entre sus ponentes con la profesora Yolanda Arencibia, autora de una de las últimas biogra-
fías publicada hasta el momento sobre Galdós.

Todos estos homenajes, eventos, exposiciones, etc.., han generado una gran cantidad de noti-
cias en diversos medios de internet desde que dio comienzo el 2020, que pueden ser consultadas. 

Seguro que don Benito, a quien sus propios conocidos describían como una persona re-
servada, se hubiese valido de esta herramienta que hemos incorporado a nuestra vida diaria 
para observar el comportamiento humano, y se hubiera sorprendido, o no, de lo que hubiera 
encontrado. También le hubiera llamado la atención que existiera un grupo en Facebook 
denominado “Madrid de Galdós y Mundo galdosiano”2 dentro del grupo dedicado a la so-
ciedad y cultura madrileña “Historia Urbana de Madrid” con 2.421 miembros, muy activos 
a la hora de publicar posts sobre cualquier asunto relacionado con Galdós.

Para finalizar este apartado nos vamos a acercar a los doodles (garabatos en inglés), que 
se pueden encontrar en la página inicial del buscador Google, y que conmemoran en fechas 
señaladas hechos y personajes destacados. Desafortunadamente, no se ha realizado ninguno 
relativo a Galdós a pesar de que en Estados Unidos su figura y pensamiento sí que ha gene-
rado interés. Pese a haber contactado por correo electrónico y proponer un doodle dedicado 
a Galdós, a fecha de hoy no se ha recibido respuesta, por lo que se ha realizado un sencillo 
doodle como homenaje a nuestro escritor que se muestra a continuación (Figura 2), junto 
con el de Emilia Pardo Bazán3, que sí que fue publicado el 16 de septiembre de 2017, en el 
166 aniversario de su nacimiento (Figura 3). 

Figura 2. Doodle ad hoc realizado por Carmen Arroyo Martín

1 https://www.youtube.com/watch?v=r2lehHZovxI. [Consulta 19/10/2020]
2 https://www.facebook.com/groups/299539286818953/. [Consulta 19/10/2020]
3 https://www.google.com/doodles#archive. [Consulta 19/10/2020]

Figura. 3. Doodle conmemorativo de Emilia Pardo Bazán. Google Archive
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4. Galdós y las Bibliotecas

Benito Pérez Galdós fue más usuario de las hemerotecas que de las bibliotecas, puesto 
que en las primeras encontraba la información del devenir diario y cotidiano; y los sucesos 
eran su fuente de inspiración. Las bibliotecas, según dejó patente en su discurso de ingreso 
en la RAE:

“Me imponen un respeto supersticioso, y sus ingentes masas de letra impresa, desde lo super-
ficial y corriente para uso del estudiante precoz, hasta las capas hondísimas de griego y latín, 
en que sólo penetra el minero de profesión, conturban terriblemente mi espíritu, dándome una 
impresión tan clara como triste de la magnitud de lo que ignore…” 

Para detectar la visibilidad de Galdós se han tomado como referencia diferentes biblio-
tecas, y se ha realizado una búsqueda avanzada en sus catálogos con los términos: Galdós 
autor, Galdós materia y Galdós en todos los campos, arrojando los registros1 que se mues-
tran en la Tabla 1 y en el gráfico (Figura 4), que se explican a continuación.

Galdós
BNE BP

España
BP

Madrid
Red BP

Canarias
B Digital

Hispánica
B Virtual

Cervantes

Red B
Instituto 

Cervantes

B Brasil
Instituto 

Cervantes

Autor 2.016 11.926 880 7.455 313 122 1.922 318

Materia 546 2.467 139 1.689 11 902 396 30

Todos 
los 
campos

2.613 12.725 928 7.679 357 1.048 2.002 333

Tabla 1. Resultados de las búsquedas de Galdós en diferentes Bibliotecas.

Figura 4. Gráfico con los resultados de las búsquedas de Galdós en diferentes Bibliotecas.

1 Los datos en valor absoluto se han obtenido a fecha de 30 de septiembre de 2020, por lo que las consultas 
posteriores pueden arrojar cifras diferentes.
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Comenzando por la Biblioteca Nacional de España (BNE), de las consultas realizadas a 
través de su catálogo, se deduce que la búsqueda de Galdós como autor está relacionada con 
la bibliografía del escritor, y la búsquedas de Galdós como materia y en todos los campos 
quedan relacionadas con la documentación que ha generado su figura, sobre todo en forma 
de ensayos, como por ejemplo: Reivindicando a Galdós en San Lorenzo del Escorial, de Fé-
lix Alonso (2019), Découvre et colorie la ville de Galdós, de Plácido Checa Fajardo (2018), 
El arte inspirado en Galdós: esculturas monumentales, bustos escultóricos, pinturas y di-
bujos, de  Teo Mesa (2017) y una larga lista consultable en el citado catálogo.

En relación con las Bibliotecas Públicas de España, cuya gestión corresponde a las di-
ferentes Comunidades Autónomas, las cifras arrojadas de su catálogo en las tres búsquedas 
citadas, nos ha llevado a localizar documentos ralacionados con Galdós, como por ejemplo: 
Aproximación a Misericordia: análisis de tres constantes galdosianas, de Juan María Marín 
Martínez (1980), Aportaciones al estudio del lenguaje coloquial galdosiano, de Manuel C. 
Lassaletta (1974) o Aventuras de Pickwick. Tomo II, de Charles Dickens; traducción de Benito 
Pérez Galdós, precedida del ensayo Carlos Dickens; edición de Arturo Ramoneda (1974), etc. 

La información sobre la obra de Galdós queda recogida en el catálogo colectivo  de 
Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid (catálogo único formado además por los 
catálogos de las bibliotecas municipales), donde encontramos documentos como: El gran 
amor de Galdós, de Santiago Gil (2019), Las fuentes de la invención: presencia de Dante en 
las novelas galdosianas de la primera época, de Isabel Gonzálvez (2006), La capital, vista 
por los ojos de un canario adoptado, de  Sara Medialdea (2005), y un largo etc.  

Destacaremos también la Biblioteca Pública Municipal Benito Pérez Galdós (antes BP 
Conde Duque inaugurada en los años 90 y rebautizada en 2020) como uno de los homenajes 
que la ciudad de Madrid y las bibliotecas han rendido al escritor. 

Por último, haremos mención a la pequeña Biblioteca Popular Benito Pérez Galdos (Fi-
gura 5), construida en 1919 y ubicada en los Jardines del Buen Retiro en Madrid, enfrente 
de la escultura del escritor, en la llamada Glorieta de Benito Pérez Galdós. Es de estilo 
modernista y fue rehabilitada en 1994. En sus inicios estuvo atendida por un funcionario 

Figura 5. Biblioteca de Perez Galdós en el Parque del Retiro, c. 1936. Memoria de Madrid
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encargado del préstamo de libros. Hoy en día sirve de decoración y se utiliza para la práctica 
de bookcrossing, que consiste en dejar libros que pueden ser recogidos por otros lectores, 
que a su vez pueden liberar otros libros.

Respecto a las Bibliotecas Públicas de Canarias, entre los datos recogidos se han encon-
trado documentos como: Benito Pérez Galdós para niños de Micaela Sagaseta de Ilurdoz 
Paradas e ilustrado por Francisco Javier Tejera del Río (2008), El espacio novelesco en la 
obra de Galdós de Ricardo López-Landy (1979), Crónica de la nada hecha pedazos de 
Juan Ruiz (Premio de novela “Benito Pérez Galdós, 1973), entre una larga lista.

En cuanto a las Bibliotecas virtuales, en el Catálogo de la Biblioteca Digital Hispánica 
se pueden encontrar, entre otros, los siguientes documentos: Necrología de D. Benito Pérez 
Galdós: discurso pronunciado en la Real Academia Española por el Excmo. Sr. D. Antonio 
Maura (1920), Recuerdo del banquete celebrado por la Colonia Canaria de Madrid en 
honor de su insigne compatriota (1900), o Galdós: su genio, su espiritualidad, su grandeza, 
de Guillermo Dendariena (1922).

También la Biblioteca Virtual Cervantes  ofrece un importante número de resultado, 
donde hallamos documentos como: Estudio literario de “Alma y Vida” de Pérez Galdós, 
de María del Prado Escobar Bonilla (2003), La figura de la amiga traidora en las “novelas 
contemporáneas” de Pérez Galdós, de Carmen Servén (2003), Galdós entre el lector y los 
personajes, de Francisco Ayala (2006), y muchos más documentos consultables en la citada 
biblioteca y que pueden leerse on line.

El escritor, igualmente, da nombre a varios colegios e institutos y por ende a sus biblio-
tecas escolares. Tal es el caso de los CEIP Benito Pérez Galdós en Madrid (Móstoles, Lega-
nés, Fuenlabrada, Majadahonda, Arganda), en Ciudad Real (Miguelturra), en Málaga y Las 
Palmas de Gran Canaria (Ingenio); los IES Benito Pérez Galdós en Madrid y Las Palmas de 
Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria es, como ya hemos mencionado, donde que 
se encuentra la Casa Museo Pérez Galdós, que conserva el archivo y biblioteca  del escritor 
y es punto de obligada consulta para filólogos e historiadores.

Fuera de España, la Biblioteca Benito Pérez Galdós en Rabat (Marruecos), fundada en 
1965 es un homenaje a la relación que el autor tuvo con Marruecos en su vida, en su pen-
samiento y en su obra.

Según se recoge de toda la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes el escritor está 
presente en su catálogo, con un importante número de documentos (Figura 6), sobre todo 
en cuanto a Galdós como autor se refiere, la mayoría en español. En Brasil y su Red de cen-
tros del Instituto en este país (Bello Horizonte, Brasilia, Curitiba (Figura 7), Porte Alegre, 
Recife, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo), son más de trescientos los documentos que 
hay registrados. Con el dato curioso de que solo hay una obra en portugués: As novelas de 
Torquemada, traducción de Cláudia Schilling, editada en Río de Janeiro por Paz e Terra, 
publicada en 1989 y localizada en la Biblioteca de Curitiba.
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Figura 6. Presencia de Galdós en el Instituto Cervantes.

Figura 7. Instituto Cervantes en Curitiba (Brasil).

A través del Catálogo de la Hemeroteca Digital Brasileira se han localizado 7 resultados 
con las palabras “Pérez Galdós”, que datan entre 1901 y 1909 (Figura 8). De ellos desta-
camos el estreno de Electra que, como ocurrió en otros países, tuvo mucho éxito aunque 
levantó una gran controversia, y que apareció en la portada del número 166 del Comercio 
do Spirito Santo, el 24 de junio de 1901 en forma de artículo titulado Electra, donde se 
elogiaba la obra teatral de Galdós y en forma de anuncio en el número 171 de 1901 (Figura 
9); y, por otro lado, la noticia que anuncia la fundación de una editorial por parte del propio 
Galdós, bajo el nombre “Casa Benito Pérez” (Figura 10).

Figura 8. Resultados consulta en la Hemeroteca Digital Brasileira.
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5. Conclusiones

En el Centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós los actos en torno a su figura 
y a su obra han sido numerosos y variados, aunque se han visto ensombrecidos por la actual 
pandemia que vivimos, que no ha permitido realizar una “maniobra de resurrección” com-
pleta de este autor que debería ser considerado universal.

Instituciones culturales del país como la Biblioteca Nacional, El Instituto Cervantes y la 
Casa Museo Pérez Galdós han sido las grandes impulsoras en la recuperación y difusión de 
la vida y los trabajos de Galdós. Estos actos han generado una gran cantidad de documentos 
visuales y gráficos, que permiten su revision y estudio a través de internet.

Siempre preocupado por la lectura y la educación, esperamos que este año de conme-
moración sirva para recuperarlo e incluirlo en los planes de estudio, para que sea conocido 
y valorado por las nuevas generaciones.

Él que fue un observador de la vida, que plasmó con maestría en sus novelas, quizás se 
hubiera sentido atraído por internet y su posibilidad de “observar” la realidad que nos rodea 
hoy.

Su presencia ha sufrido altibajos, habiendo permanecido ausente y en silencio en de-
terminados momentos del siglo XX, aunque su obra realista es atemporal y está de plena 
vigencia en la actualidad.

Siendo conscientes de que el universo galdosiano es mucho más extenso y que aún no 
ha concluido su año homenaje, este trabajo invita a seguir profundizando y revalorizando 
la figura de Galdós.

Figura 9. O Estado do Espirito-Santo: Ordem e 
Progresso. 1901, nº 171.

Figura 10. Jornal Official. 8 de 
enero de 1907, nº 5.
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Práticas de leitura na biblioteca escolar: abordagem 
da temática na produção científica apresentada 
no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação (ENANCIB)

Neusa Balbina de Souza
José Alimateia de Aquino Ramos
Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo

Trata-se de estudo de abordagem qualitativa e quantitativa que teve como objetivo verifi-
car se a temática práticas de leitura na biblioteca escolar é contemplada em trabalhos apresen-
tados no encontro nacional de pesquisa em ciência da informação-enancib e se sim, identificar 
os problemas centrais de pesquisa e a orientação teórico-metodológico dada aos estudos. do 
tipo bibliográfico o estudo contemplou 21 (vinte e um) trabalhos apresentados, na categoria 
comunicação oral, com a temática biblioteca escolar. os textos foram coletados no portal be-
nancib com foco nos 9 (nove) eventos realizados dos anos de 2010 a 2019. para análise dos 
dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo sob adoção teórica composta por três 
eixos condutores: o papel da biblioteca escolar no processo de ensino e de aprendizagem, 
discutido no campo da ciência da informação a partir das contribuições de campello (2003) 
e silva (2015); práticas de leitura advinda dos estudos da história da leitura realizados por 
chartier (2009, 2011) e darnton (2011); leitura, linguagem e dialogismo advinda de estudos 
desenvolvidos por bakhtin e seu círculo (1997, 2004). posicionados em tempos e campos dis-
tintos esses autores auxiliam na compreensão do objeto de estudo, situando-o no contexto das 
práticas sociais de linguagem e de produção das significações. concebe o espaço da biblioteca 
fundamentalmente como um espaço discursivo no qual se confrontam as mais diversas vozes; 
a leitura como ato que envolve uma dimensão de alteridade, um encontro de sujeitos, a de um 
escritor e de um leitor, sujeitos de atitude responsiva e criativa diante do texto. traz para re-
flexão a forma como o objeto tem sido tratado nas pesquisas da área da ciência da informação 
visando contribuir para um maior conhecimento da orientação teórico-metodológica que a 
área está seguindo, trazendo subsídios para a discussão dessa orientação e para desenvolvi-
mento de nova pesquisa sobre o objeto.

Palavras-chave

práticas de leitura; maneiras de ler, biblioteca escolar; leitura.
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Prácticas de lectura en la biblioteca escolar: 
abordando el tema en la producción científica 
presentado en el Encuentro Nacional de Investigación 
en Ciencias de la Información (ENANCIB)

Neusa Balbina de Souza
José Alimateia de Aquino Ramos
Universidade Federal do Espírito Santo

Resumen

Se trata de un estudio de enfoque cualitativo y cuantitativo que tiene por objeto verificar 
si el tema práctico de la lectura en la biblioteca escolar está contemplado en las ponencias 
presentadas en la reunión nacional de investigación en ciencias de la información-enancib 
y, en caso afirmativo, identificar los problemas centrales de la investigación y la orientación 
teórico-metodológica que se da a los estudios. el estudio incluye 21 (veintiún) ponencias pre-
sentadas, en la categoría de comunicación oral, con la biblioteca escolar temática. los textos se 
recogieron en el portal del benancib centrándose en los 9 (nueve) eventos celebrados de 2010 
a 2019. Para el análisis de los datos se utilizó la técnica de análisis de contenido bajo adopción 
teórica, que consta de tres ejes orientadores: el papel de la biblioteca escolar en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, discutido en el campo de las ciencias de la información a partir de 
las contribuciones de campello (2003) y silva (2015); las prácticas de lectura derivadas de los 
estudios sobre la historia de la lectura de chartier (2009, 2011) y darnton (2011); la lectura, el 
lenguaje y el dialogo derivados de los estudios desarrollados por bakhtin y su círculo (1997, 
2004). Posicionados en diferentes épocas y campos, estos autores ayudan a la comprensión 
del objeto de estudio, situándolo en el contexto de las prácticas sociales del lenguaje y la pro-
ducción de sentido. concibe el espacio de la biblioteca fundamentalmente como un espacio 
discursivo en el que se confrontan las voces más diversas; la lectura como un acto que implica 
una dimensión de alteridad, un encuentro de sujetos, la de un escritor y un lector, sujetos con 
una actitud receptiva y creativa hacia el texto. trae a la reflexión la forma en que se ha tratado 
el objeto en la investigación en el área de las ciencias de la información para contribuir a 
un mayor conocimiento de la orientación teórico-metodológica que sigue el área, aportando 
subsidios para la discusión de esta orientación y para el desarrollo de nuevas investigaciones 
sobre el objeto.

Palabras-clave

prácticas de lectura; formas de leer, biblioteca escolar; lectura.
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INTRODUÇÃO

Objetivamos com este texto apresentar os resultados obtidos com o estudo realizado na 
nossa licença capacitação, no período de 03 de março a 30 de maio de 2020, sob a orientação 
do professor José Alimateia Aquino Ramos do Departamento de Biblioteconomia da Ufes. 
O estudo tem relação com as disciplinas ministradas por nós no curso de Biblioteconomia e 
visou dar maior sustentação teórica e metodológica aos seus programas, bem como contribuir 
com um trabalho de planejamento e implementação de um projeto de pesquisa para estudar 
o cotidiano das práticas de leitura e de formação do leitor, desenvolvidas por bibliotecários e 
bibliotecárias atuantes em bibliotecas escolares da rede pública de ensino de municípios da 
Grande Vitória-ES.

De abordagem qualitativa e quantitativa, a pesquisa teve como objetivo principal verificar 
se a temática práticas de leitura na biblioteca escolar é contemplada em trabalhos apresentados 
no Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação-ENANCIB e se sim, identificar 
os problemas centrais de pesquisa e a orientação teórico-metodológico dada aos estudos.

Do tipo bibliográfica a pesquisa contemplou 21 (vinte e um) trabalhos apresentados, na 
categoria comunicação oral, com a temática biblioteca escolar. Os textos foram coletados no 
portal BENANCIB com foco nos últimos 9 (nove) eventos realizados (2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Para análise dos dados foi utilizada a técnica de 
análise de conteúdo por permitir segundo Laville; Dionne (1999, p. 214):

“Empreender um estudo minucioso do conteúdo dessas pesquisa, das palavras e frases que 
o compõem, procurar-lhes o sentido, captar-lhes as intenções, comparar, avaliar, descartar 
o acessório, reconhecer o essencial e selecioná-lo em torno das idéias principais. É esse o 
princípio da análise de conteúdo: consiste em desmontar a estrutura e os elementos desse 
conteúdo para esclarecer suas diferentes características e extrair sua significação”. 

Para realização deste estudo nos apoiamos em três perspectivas teórias distintas: a primei-
ra trata das concepções de Mikail Bakhtin (e de seu Círculo), sobretudo na sua teoria enuncia-
tiva da linguagem. O que nos leva a acreditar e a escolher esse teórico para subsidiar nossos 
estudos (e por que não dizer também, da própria maneira como nos relacionamos com o 
mundo, com os outros) advém do seu ponto de vista ao conceber a linguagem como histórico, 
cultural e social e, primordialmente, pelo modo peculiar como esse filósofo, crítico da lingua-
gem, pensa e concebe o sujeito e, por consequência, sua produção e seu lugar no mundo. O 
homem, nessa perspectiva, é entendido como sujeito da e na história, situado historicamente 
nas suas condições concretas de vida (Ser em devir, inacabado). Para Bakhtin (2010) o ho-
mem é, em sua essência, Ser expressivo - isso é o que diferencia o homem de outros animais 
– e é essa expressividade que nos interessa quando tomamos para estudo determinado objeto 
produzido na esfera humana, logo, fenômeno humano. Ainda pelo que interessa ao autor nas 
ciências humanas, isto é, “[...] a história do pensamento orientada para o pensamento, o sen-
tido, o significado do outro [...]” que de acordo com ele só se manifestam e se apresentam 
ao pesquisador por meio do texto e sendo assim, o ponto de partida para qualquer estudo na 
esfera humana é o texto, pois “[...] onde não há texto, também não há objeto de estudo e de 
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pensamento” (BAKHTIN, 1997, p. 329).

Uma segunda perspectiva com as quais contamos são contribuições acerca do papel da 
biblioteca escolar no processo ensino-aprendizagem e na promoção e desenvolvimento da 
leitura, discutido no campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação por Eduardo Silva, 
Bernadete Campello (2019) e outros. A outra perspectiva é do campo da história cultural, da 
leitura e da escrita estudada principalmente por Roger Chartier por nos auxiliar a compreender 
as práticas culturais de leitura, constituídas no contexto das inovações técnicas que provo-
caram mudanças na materialidade que dá vida aos textos postos em circulação no decorrer 
da história da humanidade. Tais mudanças de acordo com Chartier (2011), demandaram e 
demandam novas maneiras de ler, de escrever e por conseguinte novos leitores.   

Embora se encontrem em tempos e campos distintos esses autores contribuem no sentido 
de nos auxiliar na compreensão do nosso objeto de estudo, situando-o no contexto das práticas 
socioculturais de linguagem e de produção das significações. Sendo assim, tratar de práticas 
de leitura em um ambiente específico, a biblioteca escolar, cabe-nos dizer como concebemos a 
leitura e esse ambiente, para tanto passamos a discorrer sobre os postulados acerca dos temas 
trazendo também ao longo dessa apresentação contribuições de outros estudiosos/pesquisa-
dores. 

BIBLIOTECA ESCOLAR E LEITURA: ENTRELAÇAMENTOS

Concebemos a biblioteca escolar como parte integrante da escola e, sendo esta uma insti-
tuição responsável por promover a educação formal, ou seja, é lócus privilegiado para desen-
volvimento do processo de ensino e de aprendizagem, que permite aos sujeitos a construção 
e a apropriação de conhecimento científico e técnico, logo, sua parte, a biblioteca, é também 
lugar de aprendizagem e de ensino. É corresponsável, é parceira desse processo, pois nenhum 
espaço físico ou setor da escola está desmembrada da ação educativa: do ensinar e do apren-
der. Na perspectiva por nós assumida, a ação educativa, isto é, a educação formal tem por 
objetivo a comunhão entre o mundo da cultura, do saber científico e o mundo da vida, e esse 
mundo é constituído por experiências, por saberes e fazeres, realizados por sujeitos concretos 
em situações cotidianas concretas (SOUZA, CAMPOS, 2013).  

Sendo assim, a leitura (e a escrita), o saber ler é condição básica (no mundo letrado) para 
apropriação do conhecimento sistematizado. Mas a aprendizagem da leitura é um processo 
que se realiza pela interação entre, no mínimo, duas pessoas, a que ensina e a que aprende. Ou 
seja, não basta ter contato com a linguagem escrita para dela se apropriar como acorre com a 
linguagem oral ou falada. E a biblioteca desempenha papel importantíssimo nesse processo, 
pois pode, com expertise do profissional bibliotecário e de outros que nela trabalham, promo-
ver e mediar o encontro entre o leitor e o texto (ação importante para despertar o interesse pela 
leitura e favorecer o contato com a linguagem escrita) e, assim, ser participe no processo de 
constituição do leitor. 

Compreendida como prática sociocultural, a leitura, de acordo com Campello (2012), ocu-
pa lugar de destaque na literatura que trata sobre o papel da biblioteca escolar no processo 
educativo. A discussão, segundo ela, não é recente, e assumiu caráter preponderante no dis-
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curso de educadores defensores da Educação Nova a partir dos anos de 1920 e 1930 no Brasil. 
Dentre tais educadores, conforme aponta a autora, destaca-se Lourenço Filho defensor da 
biblioteca escolar como instrumento aliado da educação e do desenvolvimento da leitura. Vale 
salientar que a Educação Nova foi um movimento que visava, sobretudo, a democratização e 
modernização do ensino, ou seja, predominava uma concepção pedagógica ativista na qual o 
aluno fosse o núcleo central do processo de aprendizagem e a escola deveria está ligada à vida, 
ou seja, os defensores dessa corrente de pensamento educacional defendiam que o ensino de-
veria tomar como ponto de partida as experiências do sujeito da aprendizagem.

É interessante notar que a biblioteca escolar não é um espaço, ou parte da escola, criado 
recentemente. Ela tem uma história e esta como pontua Paiva e Duarte (2017) está ligada à 
história da educação. No Brasil, apesar das lacunas, essa história tem origem nos colégios 
religiosos, porém a biblioteca escolar no sentido como a entendemos atualmente, foi criada 
no País paralela à criação das escolas normais, cujo surgimento se deu a partir do declínio 
dos colegios religiosos. Segundo as autoras, “apesar da implantação da primeira biblioteca 
escolar, com as características que conhecemos hoje, ter ocorrido no final do século XIX, os 
debates e reflexões sobre esse espaço e suas funções só começaram a partir de meados do 
século XX” (PAIVA; DUARTE, 2017, p. 4). Como podemos observar esse debate é acirrado 
no contexto do pensamento da educação Renovada ou Educação Nova e neste, a percepção 
acerca da função educativa da biblioteca escolar de acordo com Campello (2012, p. 2), era 
vaga e “representada por dois aspectos: a leitura e a pesquisa”. De acordo com Campelo citada 
por Silva (2015, p. 37) a compreensão do papel pedagógico da biblioteca escolar no processo 
de ensino e de aprendizagem representa

“[...] um avanço nas discussões em torno da biblioteca escolar apresentando um embasamento 
teórico mais consistente nas pesquisas e apontando práticas em que o bibliotecário passa a 
atuar de maneira mais sistematizada e em cooperação com professores de todas as áreas curri-
culares, incluindo a biblioteca em ações mais proativas no que diz respeito à leitura”.

Corroborando Paiva e Duarte (2017) assinalam que ao analizarem os conceitos de biblio-
teca escolar no contexto dessas discussões, foi possível perceber alterações desses no decorrer 
dos anos de 1970, 1980 e 1990, assim como em suas “conjecturas e desafios” e que, a partir 
de 1990 a biblioteca escolar ganhou novos contornos, isto é, passou a focar sua ação no alu-
no, na tarefa de contribuir com o processo pedagógico de formação do educando. Notamos 
portanto, que a função atribuída à biblioteca escolar, como bem colocam as autoras, esteve 
relacionada ao contexto educacional de cada momento histórico, isto é, às concepções peda-
gógicas que balizaram as políticas educacionais e consequentemente o processo de ensino e 
de aprendizagem. 

Notamos que o aspecto leitura considerado como maior atribuição da biblioteca escolar no 
contexto do pensamento da Educação Renovada, permanece em destaque nas discussões, mas 
alicerçado em concepções teóricas consolidadas por meio de estudos em distintos campos do 
conhecimento como o da Educação, da Biblioteconomia, da Ciência da Informação, etc. Nes-
ses estudos há compreensão de que a biblioteca escolar, além de centro de apoio ao processo 
ensino e aprendizagem, é lócus privilegiado para promover o incentivo à leitura e a formação 
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de leitores (SILVA, 2015).

Nesse sentido, o espaço da biblioteca não é concebido só como uma instância cultural, 
mas fundamentalmente como um espaço discursivo no qual se confrontam as mais diversas 
vozes, uma vez que esse espaço é ‘[...] carregado das experiências da humanidade, ao se atua-
lizar no movimento da leitura e da escrita, torna-se, assim como a própria linguagem, um lugar 
vivo e inquietante” (BERNARDES, 2003, p. 83). Nessa perspectiva, dialógica da linguagem, 
a leitura “enquanto prática sociocultural, ação entre interlocutores”, implica a produção de 
sentidos, ou seja, 

“[...] prescinde da oferta de contrapalavras que o leitor oferece ao texto, através de um pro-
cesso que, necessariamente, engloba o reconhecimento, mas que se efetua, primordialmente, 
via atitude responsiva ativa de dado enunciado no processo de compreensão num contexto 
específico” (BERNARDES, 2003, p. 85).

Na perspectiva discursiva, dialógica, o ato de leitura envolve uma dimensão de alteridade, 
um encontro de dois sujeitos, a de um escritor e de um leitor, pois um inexiste sem o outro. 
Esse encontro é mediado pelo texto que de acordo com Bakhtin (1997, p. 340) não é objeto 
“[...] é a expressão de uma consciência que reflete algo”. O sujeito leitor para Bakhtin, é 
um ser autônomo. Sujeito de atitude responsiva e criativa diante do texto. Nunca um sujeito 
mudo. Assim, pensar a prática de leitura na biblioteca escolar, implica pensar o leitor enquanto 
sujeito histórico inserido em contexto cultural distinto, cada leitor carrega consigo experiên-
cias, vivências diferentes e por Ser único na existência, cada um apropriar-se-á a seu modo do 
texto lido, cada um atribuirá sentido de acordo com sua história e experiências vividas. 

Nessa direção Chartier (2009, p. 91) contribui ao afirmar que “Cada leitor, para cada uma 
de suas leituras, em cada circunstância, é singular” e que o ato de ler produz sentidos plurais e 
móveis que estão relacionados “[...] às maneiras de ler, coletivas ou individuais, herdadas ou 
inovadoras, íntimas ou públicas e de protocolos de leitura depositados no objeto lido [...] em 
conformidade com os hábitos de seu tempo” (2011, p. 78). Os estudos (culturais) realizados 
pelo autor no campo da história do livro, da leitura, da circulação de textos e outros inerentes 
à temática, revelam diferentes maneiras de ler e de lidar com o texto, ocorridas em distintos 
momentos histórico e social, em decorrência das mudanças no campo da materialidade do 
texto, ou seja, nos suportes que dão vida ao texto. 

Tais mudanças provocam alteração tanto nas maneiras de ler como na constituição de 
sentido e significado para determinado texto lido. As investigações de Chartier (1998, 2009, 
2011), acerca da leitura, da escrita e do livro ao longo dos tempos - com atenção especial ao as-
pecto gestual da leitura - mostram que a passagem do livro no formato rolo para o códice, isto 
é, o volume encadernado e costurado como conhecemos, é considerada pelo autor a primeira 
grande revolução da história do livro. Ela provocou, segundo ele,  profundas transformações 
no universo da leitura sendo a forma de manuseio do livro considerada bastante impactante.

Antes do códice era impossível ler e escrever simultaneamente, pois o leitor/escritor fazia 
uso das duas mãos, uma para desenrolar o texto e outra para enrolar. Assim, o novo formato 
tornou possível a mobilidade do leitor que podia transportar o livro de um lugar para outro. 
Propiciou ao leitor (e escritor) folhear, fazer anotações nas margens, enfim, manusear o texto 
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de um jeito completamento novo. O leitor do códice conquistou mais liberdade para ler so-
mente com os olhos, ou seja, a prática da leitura silenciosa passou a concorrer de forma mais 
volumosa com a prática de leitura em voz alta (CHARTIER, 2009, 2011). Esta era uma prática 
bastante comum nas sociedades europeias, que até meados do século XVIII, perpetuavam os 
mesmos textos tanto em virtude da sua escassez como da condição social do uso da escrita, ou 
seja, a escolarização era restrita a pequenos grupos sociais, sobretudo homens, logo, era co-
mum ler em voz alta para grupo de pessoas. Por conta da inópia de textos costumavam-se ler 
os mesmos repetidas vezes, o que tornou predominante um estilo de leitura qual seja, a leitura 
intensiva. Além de ler e reler os mesmos textos, estes eram do tipo literatura religiosa como 
biblia, obras de caridade, almanaque, etc. A biblia, segundo Chartier (2011, p. 86) “constitui, 
evidentemente, o alimento primeiro dessa prática plural do escrito. Enfim, nesse estilo antigo, 
a leitura é reverência e respeito pelo livro [...] essa leitura intensa produz a eficácia do livro, 
cujo texto torna-se uma referência familiar [...]”. Para o autor essa prática de ler intensamente 
produz um elo, uma “relação atenta” entre o leitor (ou ouvinte) e o texto, propiciando assim 
uma apropriação mais eficáz daquilo que leu. 

Outras mudanças de ordem técnica que provocaram alteração na materialidade dos textos 
e por conseguinte transformações nas práticas de leitura, segundo Chartier (2011) foram a 
imprensa de Gutemberg no século XV e a revolução eletrônica, ou digital, no século XX. 
A chamada revolução da imprensa, segundo o autor, provocou um aumento na produção de 
textos e redução nos preços destes. Ou seja, a prática de ler e reler os mesmos textos, a leitu-
ra intensiva, vai dando lugar a um modo novo de se relacionar com o texto, isto é, a leitura 
extensiva ganha expressividade e passa a concorrer demasiadamente com a leitura intensiva. 
O leitor tinha diante de si uma variedade de textos que lhe permitia escolher o que ler sem 
necessariamente ter que ler repetidamente o mesmo texto. 

Chartier (2009) pontua a importância da revolução da imprensa, mas afirma que a revo-
lução eletrônica, considerada por ele a terceira revolução do livro, é mais importante, pois 
promoveu profundas transformações em relação ao suporte textual e às formas de lidar com 
os textos a partir da tela. 

Por isso ele afirma que, “A revolução do nosso presente é mais importante do que a de 
Gutenberg. Ela não somente modifica a técnica de reprodução do texto, mas também as estru-
turas e as próprias formas do suporte que o comunica aos seus leitores” (CHARTIER,1998, p. 
97). Enfim, salienta ter a revolução eletrônica provocado profundas mudanças na relação entre 
o leitor e o material escrito e outras formas de linguagem como a visual, a oral, reunidas num 
só suporte e ao mesmo tempo, alteram o modo de constituição de sentidos e de significação 
do texto.

Chartier com suas investigações contribui no sentido de apontar como as transformações 
na materialidade que dá vida aos textos ocorridas ao longo da história, impuseram nova re-
lação do leitor (e escritor) com o texto, proporcionaram produção de diferentes maneiras de 
ler e, sobretudo, mostram como a constituição de sentido do texto é afetada pelo suporte que 
o carrega. 

Assim, pensar a leitura na biblioteca escolar (na contemporaneidade) implica considerar 
que nela comporta/realiza distintas maneiras de ler. Implica também considerá-la lugar onde 
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reúne várias consciências, um lugar de encontro, de muitas e múltiplas vozes. Instância dis-
cursiva, lócus privilegiado para desenvolvimento da leitura e constituição de leitor.  E sendo 
assim, nos parece relevante saber dos leitores da biblioteca, das figuras de leitura, das maneiras 
de ler que caracterizam as práticas de leitura dos sujeitos frequentadores da biblioteca escolar. 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Conforme dito anteriormente esta pesquisa foi desenvolvida a partir da análise de trabal-
hos recuperados dos anais do ENANCIB, com amostragem formada pelo conjunto de textos 
apresentados nos eventos realizados nos últimos nove anos, isto é, de 2010 a 2019. A escolha 
por esse evento é decorrente de nossa percepção acerca de sua representatividade no campo 
da Ciência da Informação e da legitimidade da produção científica da área, desenvolvida por 
pesquisadores e pesquisadoras de distintas instituições de ensino e de pesquisa no Brasil.

O evento ENANCIB é organizado a partir de onze Grupos de Trabalhos (GT): GT 1: 
Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação; GT 2: Organização e Representação 
do Conhecimento; GT 3: Mediação, Circulação e Uso da Informação; GT 4: Gestão da In-
formação e do Conhecimento nas Organizações; GT 5: Política e Economia da Informação; 
GT 6: Informação, Educação e Trabalho; GT 7: Produção e Comunicação da Informação em 
CT&I; GT 8: Informação e Tecnologia; GT 9: Museologia, Patrimônio e Informação; GT 10: 
Informação e Memória; GT 11: Informação e Saúde.

Conforme dissemos anteriormente o corpus da pesquisa se compôs por 21 (vinte e um) 
artigos com a temática biblioteca escolar. A busca foi realizada em todos os GTs. Inicialmente 
utilizamos descritores mais específicos em relação ao objeto de estudo tais como: práticas de 
leitura, modos de ler, leitura silenciosa. Porém o resultado logrou pouco êxito o que nos mo-
tivou a redefinir os termos e passamos a uma busca mais generalizada com uso das palavras  
“biblioteca escolar” e “bibliotecas escolares”. Ao identificar quaisquer desses termos no título 
do trabalho, procedíamos à leitura do seu resumo e das  palavras-chave. Dessa maneira, foram 
selecionados para análise os textos que discutem a temática biblioteca escolar, os quais estão 
inscritos no quadro a seguir: 

Quadro 1: Relação descritiva dos trabalhos analisados 

Ordem Título do artigo Autoria Instituição

01 Biblioteca escolar e regime de 
informação: a Lei n.º 12.244/2010

Debora Santos de Oliveira; 
Elisabete Gonçalves de Souza UFF

02

Bibliotecas escolares, políticas públicas 
e tecnologias digitais: uma análise 
comparativa entre Brasil, Canadá e 
Espanha

Barbara Coelho Neves UFBA

03
O estágio obrigatório na formação 
profissional: competências e habilidades 
adquiridas na biblioteca escolar

SABRINA MARTINS; CEZAR 
KARPINSKI. UFSC
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04
Currículo narrativo como possibilidade de 
potencialização e integração à biblioteca 
escolar

Eduardo Valadares da Silva, 
Bernadete Santos Campello, 
Carlos Alberto Avila Araujo

UFMG

05
Competência informacional na biblioteca 
escolar: atribuições do bibliotecário a 
partir da experiência no Colégio Pedro II

Carlos Henrique Juvêncio, Lehy 
Chung Baik Torquato UFF

06 O sentido de biblioteca escolar para 
estudantes da educação pública

Eliane Fioravante, Miriam Vieira 
da Cunha, María del Carmen 
Agustín Lacruz

UFSC

07 A colaboração como prática educativa no 
cotidiano da biblioteca

Gleice Pereira; Bernadete 
Santos Campello UFES/UF

08 Competência em informação e biblioteca 
escolar no ensino fundamental

Rodrigo Barbosa de Paulo, 
Helen de Castro Silva Casarin, 
Ilidio Lobato Ernesto Manhique

UNESP

09

O Plano Nacional do Livro e Leitura e 
suas contribuições para a biblioteca 
escolar: o caso do município de 
Anhumas-SP

Fabiana Sala, Silvio César 
Nunes Militão

UNESP/
IFESP

10 Biblioteca escolar: a hora e a forma de 
romper as paredes

Raquel Miranda Vilela Paiva, 
Adriana Bogliolo Sirihal Duarte UFMG

11

Contribuição da biblioteca escolar no 
“efeito escola” relacionado à prova brasil 
- leitura: estudo em Belo Horizonte, 
Contagem e Betim

Marília de Abreu Martins de 
Paiva, Adriana Bogliolo Sirihal 
Duarte

UFMG

12 Nativos digitais e bibliotecas escolares: 
breve análise Raquel Miranda Vilela Paiva UFMG

13 Políticas públicas de informação e 
bibliotecas escolares: panorama brasileiro

Niliane Cunha Aguiar e Barbara 
Coelho Neves UFS

14 Estado do conhecimento sobre 
biblioteconomia escolar no Brasil

Eduardo Valadares da Silva, 
Silvana Ventorim UFES

15 Bibliotecas escolares: contribuição aos 
estudos de suas políticas públicas

Marília de Abreu Martins de 
Paiva, UFMG

16 Bibliotecas escolares: políticas públicas 
para a criação de possibilidades Lilian Viana, Ivete Pieruccini USP

17 Políticas públicas para bibliotecas 
escolares: do acesso à apropriação Lilian Viana, Ivete Pieruccini USP

18
Biblioteca escolar e as perspectivas 
curriculares dos cursos de 
Biblioteconomia da Região Nordeste

Fernanda Xavier Guimaraes, 
Maria Isabel de Jesus Sousa 
Barreira

UFBA

19
Tecnologias de informação e 
comunicação dinamizando a biblioteca 
escolar

Lucirene Andréa Catini Lanzi, 
Silvana Aparecida Borsetti 
Gregorio Vidotti, Edberto 
Ferneda

UNESP

20

As tecnologias de informação e 
comunicação como facilitadoras do 
processo de ensino-aprendizagem em 
uma biblioteca escolar

Lucirene Catini Lanzi, Edberto 
Ferneda UNESP
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21

Gestão de bibliotecas escolares com foco 
nas quatro funções gerenciais: estudo de 
caso nas bibliotecas do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense

Caroline Ferreira Becker, 
Magda Teixeira Chagas

UFSC/
IFCatarinense

Fonte: dados da pesquisa

Os trabalhos foram apresentados nos seguintes GTs: 3 (seis trabalhos), 4 (um trabalho), 5 
(sete trabalhos), 6 (seis trabalhos), e 8 (um trabalho) e tiveram os seguintes recortes temáticos: 

políticas públicas, tecnologias da informação e comunicação (TICs), formação profssional, 
competência em informação, representação social, práticas colaborativas, gestão, efeito esco-
la, currículo e estado da arte. A tabela abaixo aponta a quantidade de artigos para cada tema.  

Tabela 1: temáticas abordadas nos trabalhos que compuseram o estudo
 Fonte: Dados da pesquisa

Como podemos perceber sobresaem os estudos acerca de políticas públicas no âmbi-
to da biblioteca escolar, totalizando sete trabalhos. Destes, três discutem a Lei Federal nº 
12.244/2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares no Brasil. Os de-
mais discutem questões gerais no campo das políticas públicas para biblioteca escolar como o 
Plano Nacional do Livro e da Leitura e tecnologias da informação e comunicação (TICs). Em 
seguida a temática TICs no contexto da biblioteca escolar aparece com três pesquisas apre-
sentadas. Competência em informação e formação profissional aparecem com dois trabalhos 
cada e as demais temáticas um trabalho.

Os estudos foram realizados em programas de pós-graduação de nove universidades públi-
cas: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG com cinco trabalhos; Universidade Esta-
dual de São Paulo-UNESP, quatro pesquisas; Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, 
três estudos, seguido da Universidade Federal da Bahia-UFBA, Universidade Federal Flumi-
nense-UFF e Universidade de São Paulo-USP com dois trabalhos cada e Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro-UNIRIO, Universidade Federal de Sergipe-UFS e Universidade 
Federal do Espírito Santo-UFES com um trabalho. Como se observa a UFMG sobressai com 
a maioria das pesquisas seguida da UNESP. 

Na abordagem metodológica destacaram-se as pesquisas de cunho exploratório-descriti-
vas, de natureza qualitativa e quantitativa e do tipo bibliográfica. Dos 21 trabalhos analisados 
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seis são pesquisas bibliográficas, quatro apontaram para o uso do estudo de caso sendo que 
desses um conta com relato de experiência, as demais foram feitas ulitizando-se de entrevista 
semi-estruturada. Um trabalho utilizou-se da pesquisa-ação; uma pesquisa se assume do tipo 
etnográfica. O método de análise foi utilizado para analisar apenas quatro trabalhos. O método 
histórico foi utilizado para análise em uma pesquisa. Um estudo apresenta como metodologia 
a teoria das representações sociais de Moscovici, com análise de dados pautada na técnica do 
discurso do sujeito coletivo. Em alguns trabalhos a descrição metodológica aparece sem detal-
hamento, ou definição objetiva do aporte metodológico, limita-se a dizer que trata de pesquisa 
exploratória ou pesquisa qualitativa.  

Com relação à concepção de biblioteca escolar assumida nas pesquisas, autores e autoras 
de quatro trabalhos a concebem como espaço de aprendizagem, de colaboração do processo 
de ensino e aprendizagem. Um trabalho assume a biblioteca escolar como instrumento educa-
cional e cultural. Em uma pesquisa a biblioteca escolar é concebida como espaço de estímulo 
à leitura e nas demais (quinze) seus autores e autoras não apresentam posicionamento claro, 
objetivo, ou seja, a percepção da biblioteca escolar como ambiente educacional, espaço políti-
co e de promoção de debates, instituição promotora da leitura e outros fica subentendido pela 
literatura da área que subsidia teoricamente as investigações.

RESULTADOS DO ESTUDO E CONSIDERAÇÕES

Nossa tarefa neste trabalho consistiu em analisar resultados de produções científicas apre-
sentados no ENANCIB, no período de 2010 a 2019, com o   objetivo de saber se a temática 
práticas de leitura na biblioteca escolar são contempladas nessas produções e se sim, identifi-
car os problemas centrais de pesquisa e sua orientação teórico-metodológico. 

Os trabalhos foram recuperados no Repositório Benancib, cuja busca contemplou todos 
os GTs.  Analisamos 21 (vinte e um) trabalhos que tratam sobre a temática biblioteca escolar, 
porém nenhum desses aborda o tema práticas de leitura. Na verdade nehuma das pesquisas 
contemplou a temática leitura na biblioteca escolar, embora esta seja concebida, em muitos 
desses estudos, como instância que promove a leitura e a formação de leitor.

Embora o êxito logrado com o estudo tenha sido insatisfatório, isso não é indicativo de 
que nossa temática possa estar excluída dos arroubos de pesquisa em cursos e/ou programas 
de pós-graduação nas áreas da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Acreditamos ser 
possível que pesquisas contemplando o objeto em questão, estejam sendo desenvolvidas e 
seus resultados publicados em outros canais de divulgação da produção científica brasileira. 
Sem dúvida, ampliar as fontes de informação pode apontar outras nuances.

O interesse pela temática leitura nos acompanha desde o início da formação acadêmica e 
intensificou-se com os estudos realizados na pós-graduação, mas o interesse específico à lei-
tura na biblioteca escolar é consequência de nossas atividades acadêmicas no curso de Biblio-
teconomia/Ufes, sobretudo da atuação docente na disciplina Fundamentos Educacionais em 
Biblioteconomia. A interlocução estabelecida com sujeitos atuantes na área, tanto no campo 
teórico como no prático, nos revelou a estreita relação existente entre a biblioteca escolar e 
o processo de ensino e de aprendizagem escolar. Percebemos em relatos de experiência dos 
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bibliotecários e bibliotecárias com as quais dialogamos no decorrer de suas participações em 
eventos realizados no contexto da Disciplina, grandiosidade, riqueza e boniteza das ativida-
des cotidianas desenvolvidas na biblioteca escolar. Dentre tais atividades, as relacionadas ao 
desenvolvimento e promoção da leitura se destacaram. 

Essas revelações nos instigou a querer saber mais, principalmente sobre as práticas de 
leitura na biblioteca escolar, isto é, quais são as maneiras, ou modos de ler dos leitores da/na 
biblioteca escolar. O que se lê, como lê e para que lê, pode indicar o leitor em constituição. 
Ou seja, o leitor pretendido é aquele do acalorado discurso (social, acadêmico) do leitor au-
tônomo, crítico, transformador? Além disso importa saber se tais práticas são atreladas ao 
processo de ensino e de aprendizagem do ambiente escolar ao qual o leitor está inserido ou se 
ocorrem livres de qualquer influência desse processo. Por outro lado, a compreensão acerca 
dos saberes ou concepções teóricas e metodológicas que norteiam o fazer dos sujeitos que 
atuam na biblioteca e que medeiam a relação do leitor com o texto, pode contribuir no sentido 
de apontar ações tanto para a formação profissional como para a formação continuada do 
bibliotecário e da bibliotecária. 

Acreditamos que o leitor/aluno ocupa uma posição de sujeito ativo, na interação com a 
pessoa mediadora do seu encontro com texto e com as demais pessoas, produzindo significa-
dos, ou seja, produzindo conhecimento. Tanto o mediador/mediadora quanto o leitor partici-
pam dialogicamente do processo de constituição do leitor com voz integral, com todo o seu 
pensamento e com toda a sua individualidade. 

Assim, acreditamos que conhecer a dinâmica das práticas de leitura desenvolvidas no coti-
diano da biblioteca escolar, possibita compreender o potencial dessas práticas na constituição 
de leitores autônomos e ativos no processo de significação e resignificação do texto. 
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nos arquivos do parlamento brasileiro
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Resumo

No Brasil, as mulheres passaram a reivindicar direitos políticos, como votar e ser vota-
da, desde o século XIX. No entanto, esta luta só ganha maior organização e visibilidade no 
início do século XX, sob a influência da conquista do voto feminino em outros países e do 
movimento sufragista internacional. A criação de várias organizações femininas deu corpo ao 
movimento sufragista brasileiro, considerado o marco inicial do movimento feminista no país. 
Como instituições de memória, espera-se que os arquivos contenham, em seus acervos, do-
cumentos que registrem a participação das mulheres na reivindicação pelo voto feminino. O 
objetivo deste trabalho é apresentar resultado de pesquisa sobre fontes documentais relaciona-
das à luta da mulher pelo voto feminino, nos arquivos do poder legislativo brasileiro. Trata-se 
de um estudo exploratório, com análises quantitativa e qualitativa. Na coleta de dados foram 
utilizados os levantamentos bibliográfico e documental. Estudou-se os Arquivos da Câmara 
dos Deputados e o Arquivo do Senado Federal, instituídos desde o século XIX. Constatou-se 
que estas instituições arquivísticas custodiam registros documentais que comprovam a reivin-
dicação das mulheres pelo voto. Entretanto, alguns acervos que comprovam essa participação 
não contam com instrumentos de pesquisa eficientes, o que resulta em grandes dificuldades 
para o acesso aos documentos. Conclui que, apesar da existência dos documentos, há pouca 
visibilidade da luta da mulher pelo voto feminino nos arquivos do poder legislativo federal 
brasileiro.

 Palavras-Chave

Arquivos. Mulher. Voto feminino. Movimento sufragista brasileiro. Registros documentais.
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1. Introdução

As mulheres brasileiras passaram a reivindicar o direito politico do voto desde o século 
XIX. No entanto, esta luta só ganha maior organização e visibilidade no início do século XX, 
sob a influência da conquista do voto feminino em outros países e do movimento sufragista 
internacional. A criação de várias organizações femininas deu corpo ao movimento sufragista 
brasileiro, considerado o marco inicial do movimento feminista no país.

A conquista do voto feminino ocorreu em 1932, quando o presidente Getúlio Vargas mu-
dou o Código Eleitoral, com o Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, facultando o 
voto feminino, para mulheres maiores de 21 anos. Posteriormente, com a Constituição de 
1934, esse direito politico foi ampliado para as mulheres maiores de 18 anos. O voto con-
tinuou facultativo, mas obrigatório para aquelas mulheres que exercessem função pública 
remunerada. Com a Constituição de 1946, o voto feminino passa a ser obrigatório para todas 
as mulheres maiores de 18 anos e permanece assim até os dias atuais.

Apesar de toda a trajetória de luta das mulheres em defesa do voto feminino, de acordo 
com Branca Moreira Alves (1980), a historiografia brasileira dá pouco destaque ao movimen-
to feminista sufragista. Para a mesma autora:

[...] a historiografia brasileira, se e quando se refere ao decreto de 1932 ou à Constituição de 
1934 concedendo o sufrágio feminino, geralmente silencia sobre o movimento, deixando crer 
que as mulheres se tornaram eleitoras por uma dádiva generosa e espontânea, sem que tives-
sem lutado ou demonstrado qualquer interesse por este direito (ALVES, 1980, p. 13). 

Os arquivos são vistos como fonte de conhecimento para a sociedade. Nessa perspectiva, 
Cook (1998, p.21) destaca que “[...] os arquivos são criados para ajudar a sociedade a lem-
brar-se de seu passado, de suas raízes, de sua história, que, por definição, combina o público 
e o pessoal.” Em opinião semelhante, Delmas (2010) pontua que os documentos de arquivo 
são resultado de uma ação passada, de organismos ou indivíduos, que são conservados para 
as necessidades do futuro. Dessa maneira, para ele, os arquivos proporcionam identificação e 
conhecimento das mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais, profissionais e familia-
res que ocorrem na sociedade. 

Nessa perspectiva, Delmas (2010) agrupa quatro utilidades fundamentais dos arquivos, 
quais sejam: provar, lembrar, compreender e identificar.  Todas essas utilidades são evidencia-
das por meio dos registros documentais que compõem a memória social, e os arquivos como 
instituições podem possibilitar a preservação e o acesso a esses registros como prova e tes-
temunho do passado para a sociedade.  Então, supõe-se que os arquivos contenham, em seus 
acervos, documentos que registrem a participação das mulheres na luta pelo voto feminino.

Este trabalho apresenta resultado de pesquisa sobre fontes documentais relacionadas à luta 
da mulher pelo voto feminino, nos arquivos do poder legislativo brasileiro. Trata-se de um 
estudo exploratório, com análises quantitativa e qualitativa. Na coleta de dados foram utiliza-
dos os levantamentos bibliográfico e documental. Analisou-se também as fontes secundárias: 
“Proposições legislativas sobre questões femininas no parlamento brasileiro” e “Bertha Lutz”. 
O universo da pesquisa é constituído pelo Arquivo da Câmara dos Deputados, Arquivo do 
Senado Federal, como repositórios dos acervos do Poder Legislativo Federal brasileiro, insti-
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tuídos desde o século XIX. O percurso da pesquisa iniciou com a busca de dados, in loco, nos 
arquivos componentes da base empírica. Entretanto, o resultado obtido não foi satisfatório, 
devido à falta de identificação individual dos documentos solicitados, e à ausência de instru-
mentos de pesquisa que possibilitassem a busca mais apurada. A partir do aprofundamento do 
estudo nas fontes secundárias anteriormente citadas, obteve-se as informações necessárias, 
com as quais foi possível retornar aos arquivos e obter acesso às fontes primárias.

Sendo assim, como resultado da pesquisa constatou-se que os arquivos do Poder Legisla-
tivo federal brasileiro custodiam registros documentais que comprovam a reivindicação das 
mulheres pelo voto. Entretanto, tais acervos não contam com instrumentos de pesquisa efi-
cazes, o que resulta em grandes dificuldades para o acesso aos documentos e aprofunda a 
opacidade das ações das mulheres como construtoras sociais dos seus direitos. Conclui que, 
apesar da existência dos documentos, há pouca visibilidade da luta da mulher pelo voto femi-
nino nos arquivos do poder legislativo federal brasileiro.

2. A luta da mulher pelo direito político do voto

A luta pelo direito ao voto feminino envolveu mulheres instruídas em meados do século 
XIX. Elas travaram uma grande batalha contra o atraso e o pensamento hegemônico de que a 
vinda das mulheres para o espaço público significava um risco para a família, ou que elas não 
tinham perfil natural para atuar em ambiente público de poder político. Na opinião de Hahner 
(1981), 

“O sufrágio não estava dentro do mundo feminino de sentimentos e do lar, mas marcou uma 
brecha precisa na esfera masculina ativa. Muitos temiam que, se o mais puro e mais nobre 
dos sexos descesse do pedestal e escapasse do isolamento do lar, ele poderia ser maculado ou 
corrompido e a sociedade arruinaria.” (HAHNER, 1981, p.78)

Alguns autores relatam que as primeiras manifestações em favor do voto feminino oco-
rreram com a Constituinte de 1890, 1891 (ALVES, 1980; TABAK, 1989). Entretanto, antes 
da primeira Constituinte republicana já ocorriam manifestações que questionavam o fato da 
mulher não poder votar. A incipiente imprensa dirigida e produzida por mulheres que surgiu 
no século XIX, já trazia em suas páginas esse questionamento.

O jornal O Sexo Feminino, posteriormente denominado O Quinze de Novembro do Sexo 
Feminino produzido por Francisca Senhorinha da Mota Diniz, escritora, educadora e jorna-
lista, de início produzido, em 1873, em Campanha, Minas Gerais, depois reeditado de 1875 a 
1890, no Rio de Janeiro, explicitava em sua publicação a defesa pelo voto feminino. (SHU-
MAHER; BRAZIL, 2000; HALNER, 1981, 2003). Da mesma forma, o periódico A Família, 
fundado pela jornalista Josefina Álvares de Azevedo, em 1888, publicado em São Paulo e 
depois no Rio de Janeiro, foi um veículo de propaganda em defesa do voto para as mulheres, 
assim como para a defesa dos seus direitos sociais. 

Josefina foi também dramaturga e escreveu um peça de teatro chamada o Voto Feminino, 
em 1890, em que criticava a resistência masculina em aceitar as mulheres como participan-
tes na política. (SHUMAHER, BRAZIL, 2000; HALNER, 1981, 2003; PRADO, FRANCO, 
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2012; KARAWEJCZYK, 2013). Tratava-se de uma comédia, apresentada no Teatro Dramáti-
co no Rio de Janeiro, no mesmo período de formulação da primeira Constituição republicana, 
em 1890 e 1891. A peça foi encenada, talvez, como forma de chamar a atenção da sociedade e 
dos constituintes para essa reivindicação das mulheres. Posteriormente, foi publicada em livro 
e em folhetim no jornal de Josefina.  (SHUMAHER, BRAZIL, 2000; HALNER, 1981, 2003; 
SOUTO-MAIOR, 1995; PRADO, FRANCO, 2012; KARAWEJCZYK, 2013). A despeito da 
movimentação de alguns setores da sociedade, os constituintes de 1890-91 omitiram o direito 
político do voto para as mulheres.

Apesar disso, as mulheres persistiram na reivindicação pelo voto feminino. Em dezembro 
de 1910, Leolinda Daltro cria o Partido Republicano Feminino, composto de mulheres sem 
direitos políticos. O partido tinha por finalidade colocar em evidência a reivindicação do su-
frágio feminino, entre outras questões. Por isso, o referido partido é considerado como um 
precursor do movimento da luta pelo voto feminino no país. (ALVES, 1980; SHUMAHER; 
BRAZIL, 2000). 

No Congresso Nacional, alguns parlamentares apresentaram projetos de lei prevendo o 
voto feminino. Em 1917, o Deputado Maurício de Lacerda apresenta projeto instituindo o 
voto para as mulheres. No entanto, a proposição não chegou a ser discutida. (SHUMAHER; 
BRAZIL, 2000). Da mesma forma, o Senador Justo Chermont, por influência de Daltro, em 
17 de dezembro de 2019, apresenta o projeto nº 102/1919, que estende o direito de voto às 
mulheres maiores de 21 anos.

Em 1919, Bertha Maria Júlia Lutz cria a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, 
logo substituída pela Federação Brasileira pelo Progresso, a FBPF, em 1922, filiada à Aliança 
Internacional pelo Voto Feminino. A Federação tinha como um dos seus objetivos assegurar 
os direitos civis à mulher (ALVES, 1980), tendo desenvolvido diversas campanhas pelo voto 
feminino.

Esse foi um período fértil para a criação de organizações com objetivos de reivindicar 
o direito politico do voto para mulher. Mietta Santiago criou a Liga das Eleitoras Mineiras. 
Natércia Silveira Pinto da Rocha, primeira mulher a obter a graduação em direito, fundou a 
Aliança Nacional de Mulheres, uma dissidência da FBPF, no ano de 1931, que também atuava 
com destaque em favor do voto feminino. (SCHUMAHER; CEVA, 2015).

Assim como essas, ocorreram outras manifestações de mulheres, em defesa de seus di-
reitos políticos e civis. A própria campanha pelo voto também ganhava força, em razão das 
conquistas do voto feminino em vários países, após a primeira Guerra Mundial. Essa reivin-
dicação é considerada um marco no movimento feminista brasileiro.  

O movimento sufragista desenvolveu várias ações para alteração da legislação constitu-
cional, via Congresso Nacional. No parlamento, já existiam propostas de inclusão da mulher 
como eleitora, resultantes da estratégia utilizada pelas sufragistas. Em 1924, o deputado Ba-
sílio de Magalhães apresenta outro Projeto de Lei nº 247 que inclui a mulher como eleitora. 
Em seguida, em 1925, o senador Moniz Sodré encaminha à mesa proposta que reconhece o 
voto feminino. Como pode ser observado, várias foram as tentativas. No entanto, algumas 
proposições eram restritivas, abrangendo apenas algumas mulheres. Ainda assim, elas não 
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conseguiam andamento célere no processo legislativo. (ALVES, 1980).

Fruto da ação do movimento sufragista, o voto feminino foi conquistado no estado do 
Rio Grande do Norte (RN), em 1927, por meio de alteração da lei eleitoral local. Com a alte-
ração, as mulheres puderam votar e serem votadas no referido estado. Nas eleições votaram 
15 mulheres. Nesse mesmo ano, votou pela primeira vez Celina Guimarães Viana, professora 
da Escola Normal de Mossoró. Também foi eleita a primeira prefeita no Brasil, no município 
de Lages, Alzira Soriano de Souza (ALVES, 1980; SCHUMAHER; BRAZIL, 2000; HAH-
NER, 2003). Entretanto, o voto feminino do Rio Grande do Norte não foi considerado para as 
eleições de senadores da república. 

Em 1931, no Rio de Janeiro, a FBPF realizou o II Congresso Internacional Feminista, em 
que foram discutidos os sete princípios, entre eles os “Direitos civis e políticos da mulher.” 
(ALVES, 1980, p. 124). Em seguida, conforme Schumaher e Brazil (2000), as conclusões 
foram levadas até o presidente Getúlio Vargas, que havia assumido o compromisso de em-
penhar-se pelo voto feminino. Bertha Lutz e Natércia Rocha foram convidadas a participar da 
comissão de redação do novo Código Eleitoral que concedia o voto às mulheres. Tal Código 
foi instituído pelo Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que trazia o voto não obri-
gatório para as mulheres. Conforme consta em seu texto:

Art. 2º É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma 
deste Código.

(...)

Art. 121. Os homens maiores de sessenta anos e as mulheres em qualquer idade podem 
isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral. (BRASIL, 1932)

Com a convocação do Congresso Nacional Constituinte e a elaboração da nova Consti-
tuição, no período de 4 de novembro de 19330 a 24 de fevereiro de 1934 as mulheres foram 
admitidas como participantes. Elas puderam votar, inclusive, para os representantes das asso-
ciações profissionais, na composição da Assembleia Nacional Constituinte, em 3 de maio de 
1933. Isso também foi uma inovação do novo Código Eleitoral,  que previa a representação 
classista, com eleição de deputados com voto dos representantes dos sindicatos. Foram eleitos 
40 deputados classistas, sendo eles: 17 representantes dos empregadores; 18 dos empregados; 
3 dos profissionais liberais e 2 dos funcionários públicos. (CARVALHO, 2008). O Decreto nº 
22.696/1933 que rege essa questão prevê:

Art. 18. Só poderão ser eleitos representes profissionais à Assembleia Nacional Constituinte, 
ou seus suplentes, brasileiros maiores de 25 anos, sem distinção de sexo, que saibam lêr e 
escrever, estejam na posse dos direitos civis e políticos, respeitadas as demais condições de 
capacidade estabelecidas pela legislação em vigor, e venham exercendo a respectiva profissão 
há mais de dois anos. (BRASIL, 1933).

 Foi nessa condição que Almerinda Farias Gama, presidente do Sindicato dos Datilógrafos 
e Taquígrafos, obteve apoio da FBPF e conseguiu ser a única mulher eleita delegada, para a 
eleição de representantes das associações profissionais na Assembleia Nacional Constituinte. 
Com isso, ela passou a ser considerada uma das primeiras negras a ingressar na política. 
(SCHUMAHER; BRAZIL, 2000; SCHUMAHER; CEVA, 2015).  
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 Posteriormente, Almerinda Gama se candidatou a deputada constituinte, mas não conse-
guiu êxito. Bertha Lutz e Leolinda Daltro também se candidataram, mas não foram eleitas. 
Nesse período, foi instituída a Liga Eleitoral Independente do Distrito Federal, seção respon-
sável pelas questões eleitorais da Federação, para promover a campanha eleitoral das feminis-
tas nas eleições de 1933. (SCHUMAHER; BRAZIL, 2000; SCHUMAHER; CEVA, 2015).  
Apesar dos esforços da FBPF e das militantes da causa, os resultados não foram positivos. 
Além desta, outras ligas foram criadas em nível estadual sob a diretiva dos núcleos da FBPF 
nos Estados, que apresentaram um resultado melhor.

Como resultado das eleições de 3 de maio de 1933, elegeram-se 254 constituintes. Destes, 
somente uma mulher foi eleita para a Assembleia Nacional Constituinte, a médica Carlota 
Pereira Queirós. (SCHUMAHER; BRAZIL, 2000; HALNER, 2003). Ela fazia parte da Fede-
ração dos Voluntários e integrou a bancada eleita por São Paulo.

Nas eleições gerais e nas eleições para as Assembleias Constituintes nos Estados, em 14 
de outubro de 1934, as mulheres também estiveram presentes. Segundo Schumaher e Ceva 
(2015), nove mulheres foram eleitas: Quintina Ribeiro; Lili Lages; Maria do Céu Fernandes; 
Maria Bittencourt; Maria Teresa Nogueira; Maria Teresa Camargo; Zuleide Bogéia; Hildenê 
Castelo Branco e Antonieta de Barros. Antonieta de Barros foi a primeira deputada negra do 
Brasil, eleita pelo Estado de Santa Catarina.

Bertha Lutz foi convidada pelo presidente Getúlio Vargas para fazer parte da comissão de 
redação do texto constitucional, representando a FBPF. Natércia da Silveira, líder da Aliança 
Nacional de Mulheres, também foi convidada. (ALVES, 1980; SCHUMAHER; BRAZIL, 
2000; HAHNER, 2003). Dessa forma, o movimento sufragista procurou influenciar o proces-
so de redação da nova Constituição de 1934, de modo que não houvesse um retrocesso nos 
avanços conquistados. SCHUMAHER; CEVA, 2015). O texto constitucional promulgado em 
16 de agosto de 1934 prevê:

Art 108. São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 annos, que se alis-
tarem na fórma da lei.

Paragrapho único. Não se podem alistar eleitores:

a) os que não saibam ler e escrever;

b) as praças de pret, salvo os sargentos, do Exercito e da Armada e das forças auxiliares do 
Exercito, bem como os alumnos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes a 
oficial; 

c) os mendigos;

d) os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos.

Art 109. O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando 
estas exerçam função pública remunerada, sob as sancções e salvas as excepções que a lei 
determinar. (BRASIL, 1934).

A Constituição de 1946 continuou mantendo o voto feminino, da seguinte forma: “Art 
133 – O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as 
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exceções previstas em lei.” (BRASIL, 1946). Com essa nova redação, o legislador inaugura o 
voto obrigatório também para as mulheres.

A Constituição Federal de 1988, vigente até os dias atuais, manteve a obrigatoriedade, 
conforme explicitado no texto abaixo:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I – plebiscito;

II – referendo;

III – iniciativa popular.

§1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II – facultativo para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. (BRASIL, 1988).

Observa-se que o voto feminino foi uma conquista depois de longos anos de luta indi-
vidual e coletiva de mulheres, as quais ousaram ir além do previsto nos preceitos sociais de 
então. Essa rebeldia e inconformismo significaram a quebra de amarras pela igualdade de 
direitos políticos, conquistas que levaram décadas para serem concretizadas. Assim, o êxito 
do direito ao voto feminino foi resultado de ardoroso esforço e dedicação de várias mulheres 
que não se curvaram às regras impostas. Elas foram as protagonistas dessa luta pelo direito 
político da mulher de votar e ser eleita de forma paritária com os homens.

3. Os arquivos do Parlamento Federal brasileiro

O Parlamento Federal brasileiro é constituído pela Câmara dos Deputados, Senado Fede-
ral e Congresso Nacional. O Arquivo da Câmara dos Deputados foi estabelecido junto com a 
instituição do parlamento brasileiro. Custodia acervos desde a Assembleia Geral Constituinte 
e Legislativa do Império, de 1823 até os dias atuais. 

Sob sua guarda, estão documentos relacionados ao Processo Legislativo, documentos ad-
ministrativos e especiais. O acervo contém documentos em diversos formatos e suportes, tais 
como: papel, áudio, vídeo, manuscrito, mapa, microfilme, documento sonoro e fotografia. É 
constituído pelos fundos arquivísticos: Câmara dos Deputados - CD com documentos deste 
1826; Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil de 1823; Congresso 
Nacional Constituinte de 1890/1891; Assembleia Nacional Constituinte de 1933/1934; As-
sembleia Constituinte de 1946 e Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988.

O Arquivo da Câmara dos Deputados é órgão central do Sistema de Arquivo – SIARQ/
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CD e desenvolve ações de controle, manutenção e disponibilização dos documentos sob sua 
guarda. Conserva patrimônio documental da história legislativa federal e da política do país 
do século XIX aos dias atuais. 

O Arquivo do Senado Federal, mencionado no Projeto da Constituição do Império de 
1823, foi estabelecido após a primeira sessão ordinária do Senado do Império, em 1826, e 
custodia patrimônio documental dos fundos arquivísticos do Senado Federal e do Congresso 
Nacional até a atualidade.

Estão sob sua guarda proposições, diários, documentos administrativos e anais do Senado 
Federal, bem como do Congresso Nacional, produzidos e acumulados desde o período de 
1826 a 1925, referente à sede do Palácio Conde dos Arcos e de 1925 a 1960, referente à sede 
Palácio Monroe. Tais acervos foram transferidos para a atual sede do Senado, Palácio do 
Congresso Nacional, em Brasília. 

O Arquivo custodia documentos relativos às funções das atividades-fim, a saber: Assesso-
ramento Técnico Legislativo; Processo Legislativo; Atividade Legislativa e Fiscalizatória em 
Plenário; Atividade Legislativa e Fiscalizatória das Comissões; Atividade Política dos Sena-
dores; Ordem e Defesa do Senado Federal e Atividades dos Conselhos.

Destaca-se que os referidos arquivos foram instituídos ainda no século XIX e custodiam 
patrimônio documental desde o Brasil Colônia.. São conjuntos documentais que podem de-
monstrar a formação e as mudanças ocorridas na sociedade brasileira. 

4. Fontes documentais sobre a reivindicação do voto feminino

Como resultado da pesquisa desenvolvida no arquivo da Câmara dos Deputados e no ar-
quivo do Senado Federal, foram identificadas fontes documentais que comprovam a luta das 
mulheres pelo voto feminino no país. Alguns desses documentos, são oriundos de lideranças 
femininas do movimento sufragista, como a comunicação de autoria de Leolinda de Figueire-
do Daltro, de 1916, na qual reivindica os direitos políticos para as mulheres e o voto feminino. 

Também do ano de 1916, foi identificado a carta de Mariana de Noronha horta, na qual 
reivindica o voto para as mulheres. Parece que o reclame do voto feminino conseguiu atingir 
outras pessoas, além do movimento sufragista feminino organizado. Percebeu-se que Mariana 
não fazia parte das principais lideranças imediatas do movimento. A referida carta está sob 
custódia do Arquivo da Câmara dos Deputados.

Da mesma forma, foram identificadas comunicações encaminhadas a deputados e sena-
dores pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que reivindicava alteração na le-
gislação eleitoral, com previsão dos direitos políticos e voto para as mulheres. Além disso, 
identificou-se um abaixo-assinado dirigido aos senadores, com assinaturas de mais de duas 
mil mulheres, datado de 1927, no qual constam nomes de várias lideranças femininas, como 
Mieta Santiago e outras.

Além disso, observou-se a existência de documentos que comprovam que o reclame pelo 
voto feminino extrapolou o movimento sufragista feminista.  Existem documentos da socie-
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dade civil organizada que reivindicam o voto feminino, como é o caso do Ofício do Conselho 
Municipal que solicita emenda ao projeto de lei, prevendo o voto secreto e o voto à mulher nas 
eleições municipais, em 27 de julho de 1927, conforme se observa na Figura 1.

Figura 1: Ofício do Conselho Municipal de 27/07/1927

Fonte: Arquivo do Senado Federal

5. Conclusões

Verificou-se que o Arquivo da Câmara dos Deputados e o Arquivo do Senado Federal 
custodiam registros documentais que comprovam a luta das mulheres pelo voto feminino. Os 
documentos arquivísticos identificados demonstram que o movimento feminista sufragista 
conseguiu influenciar setores da sociedade civil organizada para a reivindicação do voto fe-
minino, como no caso do ofício do Conselho Municipal dirigido aos senadores em favor do 
voto para as mulheres. 

Os acervos que comprovam essa participação não contam com instrumentos de pesquisa 
eficazes, o que resulta em grandes dificuldades para o acesso.  Na primeira visita aos arquivos 
citados, o acesso aos documentos não foi possível. Somente a partir do levantamento comple-
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to dos dados a eles referentes em fontes secundárias, foi possível efetuar o acesso de forma 
satisfatória.  Conclui que, em função das dificuldades aqui relatadas, apesar da existência 
dos documentos, há pouca visibilidade da luta da mulher pelo voto feminino nos arquivos do 
poder legislativo federal brasileiro, o que compromete a construção de novos conhecimentos 
e de novas memórias sobre o tema.
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Resumo

O estudo analisa as práticas informacionais mobilizadas pelo colecionador José Augusto 
Garcez junto a criação do Museu Sergipano de Arte e Tradição (1948) na capital Aracaju – 
SE. Tendo em vista os registros informacionais publicados pelo próprio colecionador no livro 
Folclore: Realidade e Destino dos Museus (1958), o estudo tem como objetivo analisar esses 
registros como objeto informacional, que além de integrar uma “prática de arquivamento” 
mobilizado pelo próprio colecionador, agencia através de informações de pesquisadores e 
estudiosos do Folclore, Arte e Museus no Brasil, a importância do espaço museológico em 
Sergipe. Assim, utilizando a análise do conteúdo como ferramenta metodológica, percebemos 
a existência do museu além de seu espaço físico, tendo suas ações organizacionais de coleta e 
processamento de informações mediadas por fluxos de informações que, na prática, projetam 
ideias e olhares entre o colecionador e conhecedores do Museu. 

Palavras-chave

Museu; Colecionador;  Práticas de informação; Sergipe. 

Introdução 

O estudo analisa as práticas informacionais mobilizadas pelo colecionador José Augusto 
Garcez a partir da criação do Museu Sergipano de Arte e Tradição na capital Aracaju - Sergi-
pe. O material bibliográfico publicado no ano de 1958, “Folclore: Realidade e Destinos dos 
Museus”, traz um conjunto de fontes documentais, relatos autobiográficos e fotografias pu-
blicadas pelo próprio colecionador, que contribui para a visualização das práticas empregadas 
pelo intelectual para a criação de seu museu, que conforme poderemos perceber, se fez a partir 
de ações que foram sendo desenvolvidas ao longo da primeira metade do século XX.
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Essa investigação surgiu da necessidade de como o colecionador José Augusto Garcez, 
produziu, disseminou e se apropriou do fenômeno informacional para organização do seu 
museu em Sergipe. Considerando as suas posições, os habitus por ele adquirido, os capitais 
informacionais e simbólicos que condicionaram suas práticas.

O Museu Sergipano de Arte e Tradição, sediado na capital Aracaju a partir da década de 
1950, em sua própria residência, buscou em suas ações executar programas e projetos de es-
tudos, pesquisas, documentação e comunicação das tradições e história do “povo” sergipano. 
Essas ações, custeadas pelo próprio fundador, o espaço museológico possuía uma coleção 
eclética, com peças de diferentes regiões, com fontes e documentos bibliográficos de vários 
assuntos. A maioria desses acervos, principalmente de cultura material, eram apresentados em 
pequenas salas, na casa do colecionador, onde “toda a residência é ocupada com o acervo” 
(GARCEZ, 1958, p. 35). 

Os objetos eram expostos ao público ainda que restrito, muitas vezes por animadores e/
ou conhecedores íntimos do trabalho do sergipano. Todavia, ainda que não seja nosso intuito 
olharmos para esse trabalho e analisar esse espaço/museu a partir de uma compreensão de mu-
seu/casa, tendo em vista alguns pontos classificatórios que definem essa tipologia de museu;  o 
espaço museológico sergipano, na casa do colecionador, conforme sinalizado na comunicação 
oral do presente evento, suscitará trabalhos futuros, refletindo essa tipologia de museu em 
dialogo com o museu particular de José Augusto Garcez.  

No museu, foram realizadas várias exposições de longa e curta duração promovidas pelo 
próprio colecionador. Essas exposições eram concretizadas com peças que foram achadas, 
compradas e doadas por sujeitos informacionais de várias regiões do país, evidenciando as 
várias leituras do folclore, da Arte e das tradições da cultura nacional/local. As exposições 
de curta duração, devido ao pouco espaço em sua residência, eram realizadas fora da casa, à 
exemplo do material por ele classificado de “Sessão de Antropologia Cultural”, exposto “na 
Livraria Regina” no ano de 1957 (GARCEZ, 1958, p. 35).  

Sobre a conservação e documentação, orientou-se uma documentação museológica do 
acervo de cultural material e bibliográfico, conjecturando a preservação e o acesso à infor-
mação nas suas diversas tipologias documentarias, tanto para controle administrativo e fonte 
de pesquisa, como, também, para as produções de narrativas históricas através da valoração 
e\ou preservação de determinadas referências culturais que contribuiria para a “invenção” de 
tradições da cultura local.

 Assim, o presente estudo tem por objetivo analisar a partir da trajetória do colecionador 
José Augusto Garcez (1918-1992) as práticas informacionais por ele realizadas no contexto 
de criação do seu museu particular. O registro bibliográfico (1958), visto como uma fonte 
informacional importante para esse estudo, possibilita entendermos os processos informa-
cionais nos trabalhos desenvolvidos pelo colecionador, o que colabora para uma prática de 
arquivamento de suas próprias ações, tornando-se importante fonte de pesquisa para contem-
poraneidade. 
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Metodologia

A metodologia parte de uma abordagem qualitativa, do tipo descritiva, adotando-se o mé-
todo de pesquisa bibliográfica. A partir desse contorno, estudar as práticas informacionais de 
José Augusto Garcez a partir da criação do Museu Sergipano de Arte e Tradição, implicou 
numa escolha metodológica uma vez que o material bibliográfico por ele produzido, contri-
buiu para visualização dos estudos e as necessidades de informação nas práticas desenvolvi-
das por este intelectual no cenário cultural sergipano.

Partindo de um paradigma social nos estudos de usuários da informação, se fez necessário 
pensar a posição social ocupada por Garcez, no contexto sergipano, e a noção de habitus - 
“sistemas de disposições duráveis” (BOURDIEU, 1983, p. 61) na produção de suas práticas 
informacionais, uma vez que nas contingências do trabalho coletivo seja como colecionador, 
pesquisador, editor ou jornalista, estão presentes múltiplos processos de apropriações de in-
formações para o acréscimo de seu trabalho individual.

 O referencial teórico-metodológico apoiado em Pierre Bourdieu (2002, 1992), contribuiu 
para a visualização do lugar de privilégio ocupado pelo estudioso, tendo em vista as diversas 
informações que puderam ser manipuladas, acessadas, para o surgimento de suas práticas, ins-
tituindo seu capital informacional (ARAÙJO, 2017). Assim, por meio de fontes documentais 
e relatos autobiográficos publicados em seu livro, foi possível identificar determinadas ima-
gens de seu pensamento, ações e diálogos para um desvelamento das relações intersubjetivas 
e suas contradições no uso e disseminação da informação em Sergipe. 

Ciência da Informação:  um olhar a partir do sujeito 
informacional. 

O desenvolvimento da Ciência da Informação segundo o autor Aldo de Albuquerque Ba-
rreto (2012), se fez a partir da análise três tempos distintos: “Tempo de gerência da infor-
mação” (1945 - 1980); “Tempo de relação informação e conhecimento” de (1980 a 1995) e  
“Tempo de Conhecimento Interativo” (1995). 

Para o autor os campos das “ideias” e das “práticas” desenvolvidas no universo informa-
cional devem ser analisadas a partir de um determinado ponto de interesse, dependendo do 
contexto considerado a ser estuado. Deste modo, o “tempo de gerencia da informação”, fenô-
meno que persiste até hoje, se fez presente quando durante o período pós guerra o principal 
foco a ser assentado era de “ordenar, organizar e controlar uma explosão de informação, para 
a qual o instrumental e as teorias da época não tinham uma solução preparada” (BARRETO, 
2012, p. 25). 

Assim, pensar uma instrumentalização informacional que pudesse resolver questões vol-
tadas para um controle de informação se fazia necessário, ao passo de “estabelecer uma me-
todologia e reformatação da informação baseada na substituição do conteúdo documental por 
indicadores de narrativas” (BARRETO, 2012, p.25). 

Passado esse período de refletir um controle informacional, a qualidade da informação 
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passou a ser pensada além do instrumento técnico de organização, de coleta e armazenagem, 
ascendendo para um pensamento cognitivo. Será nesse sentido que a Ciência da Informação 
irá mostrar a sua interdisciplinaridade, ao passo que ao se relacionar com o conhecimento, a 
“informação necessita, para sua explicação, uma reflexão junto com a filosofia, a linguística, 
a ciência cognitiva, a ciência da computação, a sociologia, entre outras áreas” (BARRETO, 
2012, p. 27). 

Após a década de 1990, surgiram críticas quanto ao modelo cognitivo de estudo dos 
usuários, uma vez que esse sujeito era percebido na sua individualidade, desconsiderando as 
ações e o meio social que contribuem para sua necessidade e busca por informação (ARAÚ-
JO, 2012). Desse modo, o estudo de práticas informacionais vem sendo desenvolvido, para 
responder questões no campo que a visão cognitiva não estaria dando conta de revelar. Segun-
do Araújo (2017) “estudar as práticas informacionais constitui-se num movimento constante 
de capturar as disposições sociais, coletivas (os significados socialmente partilhados do que 
é informação, do que é sentir necessidade de informação, de quais são as fontes ou recursos 
adequados” (ARAÚJO, 2017, p. 220-221).

Assim, como característica da própria ciências humanas e social, com suas diversas abor-
dagens teóricas e conceituais, a Ciência da Informação tem sido percebida sob diferentes 
lentes de análise, seja no modo de definir o conceito de informação e sua significância ou, nas 
subáreas de pesquisa que irá se desenvolver no escopo de teorias e práticas da própria área 
(ARAÚJO, 2009).

É nesse sentido que, a posição de José Augusto Garcez num contexto de interiorização de 
esquemas socias específicos, a partir da perspectiva “praxiológica” de Pierre  Bourdieu, onde 
“reposiciona o pesquisador, que passa ter como objeto de estudo o sistema de relações objeti-
vas e também o processo  de  interiorização desse sistema  sob a forma de disposições para a 
ação” (ARAÚJO, 2017, p. 220); o estudo desenvolveu-se visualizando as práticas informacio-
nais de José Augusto Garcez junto a criação do seu empreendimento museológico em diálogo 
com Rafael Capurro (2007) com base no Paradigma Social juntos as noções de Talja (1997), 
Savolainen (2007) e McKenzie (2003) sobre práticas informacionais.

“A presença do homem se registra em cada peça”: José 
Augusto Garcez e o Museu Sergipano de Arte e Tradição. 

José Augusto Garcez nasceu em 19 de agosto de 1918, na cidade de São Cristóvão/SE, 
homem branco, filho de Silvio Sobral Garcez e Carolina Sobral Garcez. Descendia de uma 
família de donos de fazenda e políticos no estado, tendo iniciado seus estudos em colégios 
rurais com aulas particulares. 

Na capital Aracaju, deu continuidade aos estudos no Colégio Tobias Barreto, concluindo 
o nível secundário no colégio Marista Nossa Senhora da Vitória na cidade de salvador/ Bahia.  
Ainda terras baianas, chegou a prestar o curso direito, mas por motivos de saúde não chegou 
a concluir. 

Esse período em que Garcez esteve fora de Sergipe, fez com que ele pudesse perceber o 
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mundo para além do que estava posto em sua trajetória. De volta a capital, Garcez trabalhou 
como jornalista, colaborador, escritor, de diversos órgãos da imprensa Sergipana, e alguns da 
Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, o que lhe renderam o reconhecimento entre os pares como 
“Homem da Letras”, e, “o Mecenas de Sergipe”, quando começa o seu processo colecionista.  
Ou seja, assumindo outras identidades, que conforme sinalizou Talja (1997) é parte do usuário 
de informação assumir essas posições, uma vez que estão correlacionadas em meio ao acesso 
e produção cultural no campo de possíveis da informação. 

Assim, sendo Garcez ele mesmo gestor e responsável pela organização da informação 
gerada dentro e fora do seu museu, em sua casa particular, essas atividades o transformaram 
em especialista nos diversos assuntos. O acesso aos diversos meios informação, possibilitou 
Garcez produzir vastos estudos sobre a cultura local, sobre suas pesquisas em terras sergipa-
nas, tendo publicado em jornais, livros bibliográficos, informações sobre suas atividades e 
fenômenos culturais do estado.

Associado as várias organizações, filiações institucionais como: sócio efetivo do Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe, Associação Sergipana de Imprensa, Secretário Executivo 
da Sub Comissão de Folclore do IBECC, da Sociedade Brasileira de Folclore fundada pelo 
folclorista Luís da Câmara Cascudo, Garcez lidou com diversos tipos de informações, de 
diversos lugares. E isso contribuiu não só para construção de seu capital cultural e informacio-
nal, como, também, para formação de seu acervo e produção dos seus registros. 

Certamente, essas referências construídas a partir de suas relações intelectuais, dos diálo-
gos assumidos por uma intelectualidade de diversas geografias, contribuíram para sua leitura 
de mundo, adquirindo noções práticas e informacionais das diversas áreas do campo do saber, 
tornando-se um conhecedor de vários assuntos no campo histórico-cultural, com uma signi-
ficativa produção bibliográfica. Esse deslocamento temporal, espacial e de investigação na 
busca por informações, o fez pensar a Cultura, a Arte e a História do “povo sergipano” através 
da cultura material e imaterial em seu ato colecionista. 

Segundo o próprio colecionador em relato autobiográfico, a necessidade do seu gesto co-
lecionista teria iniciado em 1946, devido a “virtude da exportação das nossas relíquias histó-
ricas, levando em consideração a gravidade que assumia o descaso dos administradores, im-
passíveis perante a dispersão do patrimônio histórico e cultural do estado” (GARCEZ, 1958, 
p. 24) deveria ser preservado. Todavia, conforme apontado pelo autor Jean Souza (SOUZA, 
2020), é provável que a sua coleção já viesse sendo efetuada anos anteriores, impactado por 
um política de preservação dos bens patrimoniais pelo Serviço do Patrimônio Histórico Na-
cional – SPHAN, que em 1939, na pessoa do Rodrigo Melo Franco de Andrade, realizava suas 
primeiras expedições em terras Sergipanas.  

Sediado primeiramente na cidade de Itaporanga D’Ajuda, no ano de 1948, e depois trans-
ferido para capital Aracaju, por volta da década de 1950, o museu tinha caráter autônomo, 
“franqueado diariamente ao público, com admissão gratuita do visitante”. Localizado num 
imóvel alugado - sua residência - segundo o próprio colecionador, “não respondia à técnica 
exigida na perfeita função do verdadeiro museu”; realizando com recursos próprios, “movido 
pelo idealismo e os conhecimentos de museologia”, o trabalho de “organização, arrumação, 
catalogação, restauração e classificação dos objetos” (p. 33). 
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Em 1958, em razão da publicação de seu livro  como forma de divulgação do museu e deus 
estudos, pela primeira vez o colecionador classificou a sua coleção da seguinte forma: “Acha-
dos referentes à Paleontologia, Objetos que representam a etnologia brasileira, Arte popular 
em geral, inclusive artesanato, Armaria, Instrumento de Tortura, Ciclo do Cangaceiro, Ciclo 
da Escravidão, Iconografia, Animais paquidermazados, Antropologia Cultural” (GARCEZ, 
1958, p.34). Essa classificação serviu de amostra da coleção de Garcez, cujo objetivo era 
promover em rede nacional as tipologias diversas da cultura material do seu museu particular.

A partir das relações e do seu poder aquisitivo, José Augusto Garcez Fig. (01) empreendeu 
o seu processo colecionista e mobilizou as “tradições do povo sergipano”. Influenciado por 
uma política pedagógica onde os objetos materializariam uma melhor aprendizagem com as 
disciplinas escolares - e aqui o autor referência o estudo “ Museus e sua importância na edu-
cação do povo” do museólogo Florisvaldo dos  Santos Trigueiros - o espaço museológico era 
um lugar onde o visitante, nesse caso, o público escolar, poderia ampliar suas informações a 
partir dos objetos ali organizados. A coleção no museu seria esse elo de ensino os seus respec-
tivos domínios disciplinares e a cultural material.

Figura 1- Iconografias, peças do Museu Sergipano de Arte e Tradição.

Fonte: (GARCEZ, 1958, p. 124).

Dito isso, o trabalho realizador por José Augusto Garcez, foi uma forma de estimular a so-
ciedade local sobre a importação da cultura material, da preservação das tradições. Outro fator 
importante relacionado à dimensão social do colecionador é a sua relação com o folclorista 
Luís da Câmara Cascudo, onde o lugar de fala do potiguar no campo do folclore é tomado por 
Garcez como uma referência de autoridade quanto a organização do seu acervo. Conforme 
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apontou em seu livro, “A margem da sugestão do escritor Luís da Câmera Cascudo”, o mesmo 
teria sugerido “a fundação de um museu apenas atuante com as fontes originárias da cultura 
material, deixando ao Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe a contribuição de ordem ar-
queológica, etnográfica, paleontológica, e demais preciosidades históricas” (GARCEZ, 1958, 
p. 62).

A publicação do seu livro, uma produção que materializa um intensão e compreensão 
sobre os museus e a museologia no Brasil, as práticas expograficas do seu tempo, refaz uma 
organização da vasta  documentação por ele sistematizada, para servir de divulgação de suas 
atividades, dos visitantes que ia ao museu, dos diálogos com quem trocava e das instituições 
com quem mantinha contato. 

Conforme podemos perceber, Garcez buscou se informar com a literatura da área, por 
meio boletins de museus nacionais, das técnicas de museus, dos estudos de folclore, da arte, 
ao desenvolver suas práticas expograficas. Antenado com as produções internacionais do 
campo científico museológico, requisitou o acesso “a revista Museum e outras publicações, 
independente de pagamentos, efetuando registros gratuitos das instituições museológicas” 
(GARCEZ, 1958, p. 51). Garcez foi um homem que produziu novos conhecimentos, novas 
classificações, um usuário de informação preocupado com a preservação de uma determinada 
memória local, um homem das letras, da história e da museologia em Sergipe.

Como o sugere o título da sua publicação, “Folclore: realidade e destino dos museus”, o 
material bibliográfico também é um manifesto de denuncia tanto para as autoridades locais 
para que percebam a importância do espaço museológico e o tome como museu oficial do es-
tado, como também, um alerta para que a Organização Nacional do ICOM, em acordo com o 
Ministério da Educação e Cultura “deveria organizar um trabalho substancial aonde se estude 
a realidade e condições e meios de subsistência dos museus” (p. 51).  

Tendo em vista a luta do colecionador para que o seu museu tivesse o reconhecimento den-
tro da organização do estado, Garcez buscou a ajuda de intelectuais locais, prefeitos, lideres 
religiosos (SOUZA, 2019) que pudesse incentivar a importância do museu em Sergipe. No 
seu fazer museológico, Garcez tomou pra si a necessidade de preservar o folclore, a Arte e as 
tradições de Sergipe. O apoio de intelectuais como Edson Carneiro, José Maria Fontes, Luís 
da Câmara Cascudo, Mario Cabral, Thales de Azevedo, Gustavo Barroso, Heloisa Alberto 
Torres entre outros, consolidaram a presença do museu parem além do seu lugar físico e suas 
atividades em Sergipe.

Dito isso, será nesses espaços institucionalizados ou de pessoas vinculadas a essas insti-
tuições de poder, que Garcez irá buscar informações para o fazer cotidiano de suas práticas. 
Será através de pesquisas, de estudos sistemáticos sobre a cultura material, que ele irá pro-
duzir registros, legendas, descrições para o seu acervo. Informações que pudessem servir de 
estimulo a curiosidade, aos estudos, e a defesa de uma cultura que estaria deixando de existir 
em resposta a um processo de industrialização na sociedade.

A necessidade de informação, de um museu que salvaguardasse a cultura material de Ser-
gipe, é fruto de um olhar amplo, de um pensar relacional diante um contexto que conforme 
anunciamos anteriormente, pareceu não estar diálogo com todos que faziam parte do seleto 
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grupo dos sujeitos detentores de capitais informacionais em Sergipe. A imprensa, nesse con-
texto, as notícias em rádio local, teve papel importante para comunicação do seu museu. Além 
das publicações dos livros que eram produzidos pela sua própria editora, a divulgação em 
colunas de jornais como Diário de Sergipe (1952-1953); O Nordeste (1953); Correio de Ara-
caju (1953); Gazeta de Alagoas (1953) Correio da Manhã – RJ (1954); A Tarde – BA (1957); 
Diário de Notícias – RJ ( 1957); Diário Carioca – RJ (1957);  acabou se transformando um 
forte meio de comunicação dentro e fora do fazer produtivo de Garcez. Em sua trajetória, foi 
esse lugar de divulgação em massa, que Garcez buscou comunicar seus fazeres museológicos.

Considerações Finais 

Está pesquisa teve como objetivo apresentar, através da atuação de José Augusto Garcez 
junto a criação do seu Museu particular, um indicador de estudos de práticas informacionais. 
Através da pesquisa, pode-se concluir que as ações de Garcez contribuíram para novos fazeres 
museológico em Sergipe, preconizando uma prática museológica por inúmeros usos e meios 
de informação. Garcez, ao publicar em seu livro correspondências dirigidas, recortes de jor-
nais com referência ao local de divulgação, registros com nomes de visitantes que conhece-
ram o seu museu; foi possível apreender as relações sociais do intelectual, as necessidades de 
informação que o motivaram para realização de inúmeras práticas culturais.

Dito isso, é notório a contribuição de José Augusto Garcez no contexto local/nacional, na 
construção de discursos da memória do folclore, da Arte, e do Museus na cultura brasileira. 
Certamente, partindo da ideia de que documentos são causas e materializam crenças, pode-
mos concluir que o livro por ele publicado, parte não só de um processos de consolidação 
como usuário de informação, mobilizador de ações culturais em Sergipe, como o mesmo 
construiu uma prática de arquivamento de suas próprias ações para a posteridade. Assim, 
a partir dos relatos por ele publicado, suas escolhas pessoais e referências evidenciadas, foi 
possível entender parte da dimensão cultural em que o colecionador esteve inserido. Foram 
por meio de relações com autoridades de diversos campos, instituições, que Garcez conseguiu 
compreender as necessidades de informações, de produção de registros, para preservação de 
uma determinada cultura da sociedade sergipana.
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Resumen 

Objetivos: en el escenario contemporáneo analiza la influencia mutua entre información 
y tecnología en áreas de interés social basado en concepciones no deterministas sobre el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Observa combinaciones entre len-
guaje, tecnología e información en las prácticas de información social durante la pandemia de 
covid-19. Material y método: utiliza la investigación bibliográfica sistemática en el campo 
de la comunicación y las ciencias de la información para discutir los conceptos de uso social 
de las TIC con énfasis en la escuela francesa y los desafíos con respecto a los usos sociales 
de las TIC en organizaciones de interés social y grupos minoritarios con poco acceso a la 
información. Delimita dos contextos de análisis: los ambientes organizacionales de las uni-
versidades públicas federales brasileñas que abordan la coevolución entre políticas públicas, 
instituciones y desarrollo tecnológico buscando una gestión más eficiente, efectiva y orientada 
a los intereses colectivos de la sociedad; y las experiencias de uso de tecnologías por parte de 
las minorías sociales, con menos accesibilidad a la información, que representa la presencia 
de tecnología en la vida humana, sensible a los efectos de los usos sociales, como sujetos co-
lectivos. Destaca que en ambos contextos (organizaciones y grupos sociales) las tecnologías 
proporcionan nuevos recursos para generar oportunidades de desarrollo, mejora y superación 
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de límites. Las actividades y procesos inherentes a las organizaciones y grupos sociales im-
plican ambientes que agrupan personas, infraestructura y tecnologías con diferentes antece-
dentes discursivos y universos de referencia respectivos. Están calificados como ambientes de 
información que producen procesos selectivos y flujos de información. Resultados: se espera 
el reconocimiento de la influencia mutua, no a distancia o aproximación, sino para reformular, 
en términos de González de Gómez (2004), las alianzas entre sujetos (grupos y organizacio-
nes), información y medios (tecnologías). Conclusión: las TIC, como resultado y expresión 
de la sociedad, deberían, en su apropiación, referirse tanto a los modos de producción (de 
las organizaciones) como a las formas de vida (de los grupos sociales). Bajo interés social, 
organizaciones y grupos sociales constituyen una cadena de relaciones e interrelaciones en el 
tejido social regulado por modelos de desarrollo que definen relaciones plurales: intermedias 
(mediadas por tecnologías), interorganizacionales (universidades, asociaciones, empresas) e 
intersociales (grupos sociales como sujetos colectivos, colectivos de profesionales), según lo 
tratado por González de Gómez (2002).

Palabras-Clave

Usos sociales de la información; tecnologías de la información y la comunicación; informa-
ción y tecnologia; universidades - ambientes organizacionales; minorías sociales.

Resumo

Introdução: discute no cenário contemporâneo a influência mútua entre informação e 
tecnologia em áreas de interesse social a partir de concepções não deterministas quanto ao uso 
de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Observa combinações entre linguagem, 
tecnologia e informação em práticas e atividades sociais de informação durante a pandemia 
de Covid-19. Marco teórico-conceitual: analisa no cenário contemporâneo de pandemia de 
Covid-19, sob a ótica da escola francesa, os usos sociais de TIC: a acentuada relação entre 
condição humana de existir e processos de controle de comunicação, uso de linguagem e 
(des)informação mediadas pelo uso intensivo de TIC. Delimita para a análise dois contex-
tos: os ambientes organizacionais das universidades públicas federais brasileiras tratando da 
coevolução entre políticas públicas, instituições e desenvolvimento tecnológico para uma ad-
ministração mais eficiente, efetiva e orientada aos interesses coletivos da sociedade; e as expe-
riências de uso de tecnologias por minorias sociais com menor acessibilidade de informação 
representando a presença da tecnologia no convívio humano, “[...] sensível aos efeitos dos 
usos sociais [...]” (CASTELLS, 2005, p. 17) enquanto sujeitos coletivos. Salienta que nos dois 
contextos (organizações ou grupos sociais) as tecnologias propiciam novos recursos para pro-
dução de oportunidades de desenvolvimento, aprimoramento e superação de limites anterior-
mente constituídos. Atividades e processos inerentes às organizações e grupos sociais impli-
cam ambientes que agrupam pessoas, infraestrutura e tecnologias com diferentes formações 
discursivas e respectivos universos de referência. Esses ambientes também são ambientes 
de informação pois recebem, reúnem, assimilam, produzem e fazem circular informações 
entres os meios com os quais se relacionam produzindo processos seletivos de informação. 
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Procedimentos metodológicos: utiliza pesquisa bibliográfica sistemática no campo da Co-
municação e da Ciência da Informação para discutir a concepções de uso social de TIC com 
ênfase na escola francesa e os desafios, no cenário da pandemia de Covid-19, quanto aos usos 
sociais de TIC em organizações de interesse social e grupos minoritários com pouco acesso à 
informação.  Resultados: espera o reconhecimento de influência mútua não para distanciar ou 
aproximar, mas reformular, nos termos de González de Gómez (2004), as alianças entre sujei-
tos (grupos e organizações), informações e meios (tecnologias). Considerações parciais: as 
TIC quando observadas como resultantes e expressão da sociedade (GÓMEZ MONT, 2002) 
devem, em sua apropriação, fazer referência tanto aos modos de produção (das organizações) 
como aos modos de vida (dos grupos sociais). Sob o interesse social, organizações e grupos 
sociais constituem uma cadeia de relações e interrelações no tecido social regulados por mo-
delos de desenvolvimento derivados de processos sociais, econômicos e políticos definindo 
relações plurais: intermidiáticas (mediadas por novas e velhas tecnologias), interorganizacio-
nais (universidades, associações, empresas, instituições) e intersociais (grupos sociais como 
sujeitos coletivos, coletivos de profissionais etc.).

Palavras-Chave

Usos sociais de informação. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Informação e 
Tecnologia. Universidades - Ambientes organizacionais. Minorias sociais.

1 Introdução

Este artigo discute, no cenário contemporâneo, aspectos teóricos da influência mútua entre 
informação e tecnologia em áreas de interesse social a partir de concepções não determinis-
tas quanto ao uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  Constituímos uma 
questão deflagradora para nortear a pesquisa: Como acontece no cenário contemporâneo de 
pandemia as interrelações entre informação e tecnologia em áreas de interesse social? Deli-
mitamos por sequência como objetivo geral: analisar no cenário contemporâneo a influência 
mútua entre informação e tecnologia em áreas de interesse social a partir de concepções não 
deterministas quanto ao uso de TIC.

Utilizamos como recurso metodológico pesquisa bibliográfica delimitada no campo da 
Ciência da Informação e da Comunicação  para discutir as concepções de uso social de tecno-
logias com ênfase na escola francesa de comunicação e os desafios, no cenário da pandemia 
de Covid-19, quanto aos usos sociais de tecnologias em organizações de interesse social e gru-
pos minoritários com pouco acesso à informação. Nesse aspecto identificamos na abordagem 
da escola francesa sobre usos sociais de TIC, a acentuada relação entre condição humana de 
existir e processos de controle de comunicação, uso de linguagem e (des)informação media-
das pelo uso intensivo de TIC.

Delimitamos para a análise dois contextos: os ambientes organizacionais das universida-
des públicas federais brasileiras tratando da coevolução entre políticas públicas, instituições e 
desenvolvimento tecnológico para uma administração mais eficiente, efetiva e orientada aos 
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interesses coletivos da sociedade; e as experiências de uso de tecnologias por minorias sociais 
com menor acessibilidade de informação representando a presença da tecnologia no convívio 
humano, “[...] sensível aos efeitos dos usos sociais [...]” (CASTELLS, 2005, p. 17) enquanto 
sujeitos coletivos. 

Salientamos que nos dois contextos, organizações e grupos sociais minoritários, as tecno-
logias podem, em sua potencialidade, propiciar novos recursos para produção de oportunida-
des de desenvolvimento, aprimoramento e superação de limites anteriormente constituídos. 
Atividades e processos inerentes às organizações e grupos sociais implicam ambientes que 
agrupam pessoas, infraestrutura e tecnologias com diferentes formações discursivas e res-
pectivos universos de referência. Esses ambientes também são ambientes de informação pois 
recebem, reúnem, assimilam, produzem e fazem circular informações entres os meios com os 
quais se relacionam produzindo processos seletivos de informação. 

Atendendo aos objetivos definidos desdobramos a descrição da análise em curso em três 
eixos que agora apresentamos. O primeiro eixo refere-se às concepções de uso social de Tec-
nologias de Informação e Comunicação (TIC). O segundo eixo discute os usos sociais de TIC 
em organizações de interesse social, posicionando o Estado ou Governo como um ator central 
na rede social de um país cujas ações (ou omissões) e movimentos (ou paralisia) dirigidos ao 
uso de tecnologia produzem implicações sociais relevantes. E por fim, o terceiro eixo aborda 
usos sociais de TIC entre grupos minoritários em tempos de pandemia, discutindo os impactos 
da pandemia, as estratégias de sobrevivência e de acesso à informação, o uso de mídias sociais 
e a problemática que circunda esses grupos minoritários quanto à reprodução da existência 
em tempos de crise.

2 Concepções de uso social de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC)

Linguagem e informação encontram-se na origem dos conhecimentos humanos imbrica-
dos com a evolução, a vida social e a cultura (MARCONDES, 2010; GRACIOSO, 2019). 
A linguagem constituiu para o homem um diferencial evolutivo produzindo ideias e expe-
riências de adaptação, articulação, repetição, criação e enfrentamento de problemas (MAR-
CONDES, 2010). A tecnologia nesse processo evolutivo colaborou na relação histórica entre 
homem e natureza. A tecnologia está e sempre esteve intimamente relacionada às atividades 
humanas, das elementares às mais complexas (OLIVEIRA, 2008). 

Linguagem, informação e tecnologia conformam uma articulação que definitivamente di-
ferenciou o humano: o pensar, o comunicar e o agir de ordem prática (sobre e na natureza) 
para transformação (OLIVEIRA, 2008). À volta da informação existe um campo interdis-
cursivo que articulado à tecnologia remete à novas figuras que envolvem a mediatização das 
ações, sejam ações dos sujeitos ou das instituições a partir de um código ou de uma condição 
digital. No local ou no global, as relações e os regimes de informação nessas relações vêm 
constituindo processos seletivos de uso de informação, em geral assimétricos e desiguais.

Evolutivamente os processos culturais se complexificaram exprimindo certo nivelamento 
social, linguístico, cognitivo, simbólico e comunicacional nos modos de acesso e decodifi-
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cação da cultura entre os distintos sujeitos sociais (MARTELETO, 1995).  Na atualidade as 
ações que permitem transformar a informação em conhecimento cada vez mais requerem 
instrumentos facilitadores relacionados à localização, ao acesso, a processos reflexivos até 
apropriação para produção do conhecimento. Estratégias de organização, acesso e disponibi-
lização de objetos tecnológicos impactam os modos de vida e de existir socialmente. 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) conformam um sistema complexo pre-
sente e componente do tecido social (GOMEZ MONT, 2002). Adquiriu segundo Santaella 
(2007) um status substantivo e imperativo, como categoria qualificadora de uma era. 

Segundo Gómez Mont (2002) a escola francesa de usos sociais de tecnologias, desde a 
década de 1980, vem observando e investigando as implicações sociais das TIC e a essência 
dos respectivos objetos técnicos. Podemos listar um conjunto significativo de autores oriun-
dos de campos interdisciplinares de estudos: Bernard Miège, Patrice Flichy, Josiane Jouët, 
Yves Toussaint, Jacques Perriault y Pierre Chambat. De outras escolas de pensamento citamos 
também Gaetan Tremblay y Jean Guy Lacroix (GÓMEZ MONT, 2002), Antonio Casilli e 
Dominique Cardon (HENRIQUES, 2018).  Nessa discussão nos deteremos na discussão de-
flagrada por Patrice Flichy. Este teórico foi precursor dos estudos não deterministas junto ao 
Centre National d’Etudes des Télécommunications, sistematizou críticas à Ciências Sociais e 
à Sociologia quanto ao modo relativista de observação da relação tecnologia e uso e ao pouco 
espaço de estudo da temática tecnologia, formalizando uma crítica à sociologia da técnica e 
dos usos, segundo Henriques (2018). 

A abordagem de Patrice Flichy privilegia uma concepção não determinista, significando 
que a técnica não determina a sociedade, mas antes os processos sociais, econômicos e políti-
cos que vêm produzindo esse modelo de desenvolvimento social que envolve toda a cultura. 
Na busca de uma compreensão do processo de inserção das tecnologias no mundo social Pa-
trice Flichy propõe uma “[...] concepção circular do desenvolvimento de tecnologias cuja base 
é a coprodução permanente e recíproca entre sociedade e técnica (HENRIQUES, 2018, p. 13). 

Na visão de Flichy as tecnologias e os usos sociais devem ser compreendidos como resul-
tado do tecnológico e do social, uma dupla influência, a partir de conceitos fronteiriços entre 
mesclas de disciplinas observando mais os sujeitos e menos os objetos técnicos. Analisou 
detidamente os contextos onde acontecem as inovações (GOMEZ MONT, 2002) concluindo 
que os inventos não são aleatórios, como se supunha, mas são resultados de uma imensa rede 
de inventores inseridos em contextos de cultura universais. A partir da análise empreendida 
identificou dois fatores relevantes: a inovação não é mérito do mercado somente e a ciência 
nem sempre antecede um invento. Como também explicitou que cada época produz a sua 
tecnologia e cada tecnologia reflete o estilo de uma época demonstrando “[...] las múltiples 
influencias que existen entre lo tecnológico y la base social” (GOMEZ MONT, 2002, p. 291).  
Nesse sentido argumenta que nenhum inventor parte do nada, mas as invenções ou inovações 
emergem de uma cadeia de relações e funções, e é esta cadeia que permite a contextualização 
dos objetos técnicos. Cita como exemplo a invenção do telefone, que só foi possível por deco-
rrência do telégrafo, como também a internet recebeu a síntese do correio postal, do telégrafo 
e do telefone. 

Sobre o determinismo tecnológico argumenta que a técnica não pode ser apropriada como 
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um elemento autônomo, mas como expressão da sociedade fazendo referência aos modos de 
produção e modos de vida. A tecnologia, enquanto elemento da cultura, não atua de forma 
isolada dos demais fenômenos, dos sujeitos, das crenças e dos comportamentos. Na relação 
entre tecnologia, como derivada da cultura, e sociedade, a centralidade da investigação deve 
residir sobre o homem e não sobre os objetos ou máquinas. Por acréscimo, essa centralidade, 
conforme tratado por Flichy (1995), não está no tempo, no espaço, na realidade, nos objetos 
e nem nas instituições, mas nas relações. Seja homem-máquina e máquina e sociedade obser-
vando os usos sociais nos processos de apropriação e relação com a tecnologia. 

A partir dessas definições e considerando justamente os aspectos relacionais entre insti-
tuições e tecnologia, delimitamos o contexto das universidades federais como esfera de in-
teresse social e entre sociedade e tecnologia, privilegiando a discussão a partir da condição 
de grupos socialmente minoritários. Estes fundamentos analíticos tratados por Flichy (1995) 
ambientam a discussão sobre usos sociais da informação no âmbito da Ciência da Informação. 

3 Usos sociais de TICS em organizações de interesse social

A (r)evolução tecnológica das últimas décadas modificou a forma como a sociedade se 
apropria de informação. Em estados democráticos de direito a centralidade do governo como 
um dos atores, considerando-se o mercado e a sociedade civil como demais atores, produz im-
plicações sociais de relevância para sociabilidade e uso de tecnologias (CUNHA; MIRANDA, 
2013). O poder público no Brasil, representante do estado de direito, acompanhando a emer-
gência e as configurações de sociedades baseadas em informação, permeada pela variedade 
de fluxos e acervos informacionais, vem conformando-se como um Estado Informacional, 
orientado por políticas que reconhecem o valor da informação no processo de gestão pública.

Considerando que “[...] as organizações são reflexo de seus Estados” (PINHEIRO, 2012, 
p. 64) os ambientes organizacionais das universidades públicas federais brasileiras são im-
pactados por diretrizes governamentais que incentivam e regulamentam o uso das tecnologias 
em seus processos, e que movimentam as ações informacionais em duas direções. Um pri-
meiro sentido orientado aos setores administrativos, representados por gestores e técnicos em 
educação, que têm progressivamente pautado suas ações no compromisso com a) os sujeitos 
sociais para o provimento de informações, b) com a gestão da informação para o desenvol-
vimento e otimização de atividades internas e c) com a transparência, buscando publicizar 
informações e prestar contas de seus atos como agentes públicos.

 Em outro sentido, num fluxo de fora para dentro, que parte da própria comunidade aca-
dêmica e da comunidade em geral, temos cidadãos que cada vez mais reconhecem seus di-
reitos e reclamam por serviços públicos condizentes com suas necessidades, nesse caso, que 
colaborem para o ensino público superior de qualidade, apto a oferecer educação, promover 
e disseminar conhecimento científico e tecnológico. Conforme afirma Coutinho (2000, p.49), 
a busca pela qualidade de serviços e práticas pressupõe aumento dos padrões de eficácia e 
eficiência. Isto é, supõe que os serviços prestados ao público produzam impacto real sobre 
necessidades e expectativas, “[...] enquanto melhora a relação entre os recursos empregados 
e os resultados obtidos”.
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A maioria das atividades inerentes aos ambientes organizacionais é realizada por meio do 
uso corriqueiro e incessante das tecnologias, que vão imergindo e evoluindo nesse contexto 
social como reação aos novos modos de vida e de trabalho da contemporaneidade. Assim, as 
organizações públicas se apoiam na internet e nas TIC, fazendo uso de recursos eletrônicos 
e digitais para a transferência, disseminação e recuperação mais rápida da informação. O 
uso de sites, repositórios digitais, sistemas informacionais para registro, armazenamento e 
recuperação de dados, gestão e processamento eletrônico de documentos, dentre outros, co-
rroboram para uma gestão pública mais eficiente, efetiva e orientada aos interesses coletivos 
da sociedade.

Em 2020, com a pandemia da Covid-19, as instâncias governamentais no Brasil, alin-
hadas às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), decretaram o isolamento 
social como principal medida de prevenção e combate ao vírus, acarretando a suspensão de 
atividades acadêmicas e administrativas nas universidades e trazendo mudanças significativas 
nas relações de trabalho das organizações públicas. Com o isolamento social, os servidores 
públicos passaram a realizar as atividades em casa, de modo remoto e eletrônico em sua to-
talidade, tornando o uso das tecnologias, que já era massivo, em principal mediador para a 
operacionalização das demandas acadêmicas e administrativas.

Verifica-se que, mesmo sem planejamento prévio, o teletrabalho foi prontamente instituí-
do e a continuidade dos trabalhos foi possível graças ao espaço já consolidado pelos aparatos 
tecnológicos e seus usos nesses ambientes. Segundo Oliveira (2020, p. ), na atualidade, “[...] 
o teletrabalho ganhou novos contornos, e passou a ser considerado o trabalho que é realizado 
a distância e com o uso de instrumentos de telemática, que é um método tecnológico de trans-
missão e comunicação à distância, por meio de linguagem computadorizada, em que circulam 
informações automatizadas”. 

Após o início da pandemia, o governo federal anunciou novas regras para o teletrabalho no 
poder executivo, o que inclui as autarquias (universidades e instituições federais de ensino), 
que passam a ter a opção em aderir a essa modalidade de organização da força de trabalho nos 
ambientes organizacionais como também em planejá-la conforme a necessidade do setor. O 
novo formato de trabalho, instaurado de modo emergencial e agora regulamentado, leva-nos a 
refletir a relação entre o homem, a tecnologia e a sociedade, visto que, para além de internet, 
softwares, plataformas e equipamentos, estão as complexidades/desdobramentos que envol-
vem tais relações. O desafio consiste também em aprimorar a oferta de serviços por meio das 
tecnologias digitais, melhorar a infraestrutura tecnológica, capacitar os servidores públicos, 
enfim, “[...] criar novas políticas para lidar com as adversidades impostas pelo novo contexto” 
(PESQUISA..., 2020, p. 20).

As novidades em torno da pandemia, isolamento social, teletrabalho e novas tecnologias 
exemplificam ambientes de análise da proposição não determinista de Flichy (1995), pois 
identificamos nessa relação novas técnicas e práticas tecnológicas para comunicação e acesso 
à informação que foram influenciadas por novos e inesperados processos sociais, políticos e 
econômicos, que por sua vez influenciam todo o desenvolvimento social. Segundo Selwyn 
(2008, p. 819) “[...] as TIC são consideradas como um elemento integral desses novos modos 
de ser e desempenham papéis importantes na sustentação de um juízo reflexivo e da ação 
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social do indivíduo”. É nesse sentido que se estruturam os ambientes organizacionais das 
universidades públicas federais brasileiras, composta por pessoas (gestores e técnico-adminis-
trativos em educação, docentes e discentes) e recursos (sites, e-mails, plataformas de video-
conferências, plataformas de ensino-aprendizagem) que se influenciam e se alinham ao novo 
comportamento técnico-social. 

4 Usos sociais de TICS entre grupos minoritários em tempos de 
pandemia

A pandemia decorrente do novo coronavírus – ou Covid-19 foi confirmada oficialmente 
no Brasil no mês de fevereiro de 2020, inicialmente identificada na cidade de São Paulo. 
Desde então, a doença de rápida disseminação geográfica vem atingindo pessoas de todas as 
classes sociais. Muito mais do que uma crise de saúde, é também uma crise socioeconômica 
sem precedentes.  Nesse sentido, levando em conta a relação entre a pandemia e os reflexos 
sociais, sem dúvida alguma as minorias encontram-se mais expostas, uma vez que é entre 
essas pessoas que o contexto da vulnerabilidade social se amplia, sobretudo, em momentos de 
crises epidêmicas (PINHEIRO; TOKARSKI; VASCONCELOS, 2020). 

Outras pandemias já ocorridas no Brasil, tais como AIDS, Dengue e Zika Vírus, deixaram 
evidente que apesar da doença ser extensiva a todos, a desproporcionalidade entre os grupos 
socialmente vulneráveis é mais evidente, e pode ser explicada em parte pelas desigualdades 
que incluem as condições de vida, tais como, renda, educação, emprego, saneamento básico, 
acesso à informação, entre outros fatores que são determinantes para a taxa de contaminação, 
para a velocidade de propagação da doença e também tem relação com os casos de morta-
lidade (COSTA et al., 2020). Com isso, nota-se que as desigualdades sociais desveladas e 
acentuadas com o advento da pandemia do novo coronavírus “[...] vem carregadas de trans-
gressões aos direitos humanos para uma grande parcela da sociedade” (SALA et. al., 2020, p. 
18). Somam-se a essas vulnerabilidades particularmente pungentes as questões relacionadas 
ao acesso à informação e as TIC, condição que exacerba a violação de direitos e a exclusão 
social (NATALINO; PINHEIRO, 2020).  

Para retratar parte dessa realidade, tomamos como exemplo a Lei nº 13.982, de 2 de abril 
de 2020, conhecida como a Lei do Auxílio Emergencial aprovada pelo governo federal por 
meio da criação de um benefício direcionado aos trabalhadores informais de baixa renda, 
Micro Empreendedores Individuais (MEI) e desempregados (BRASIL, 2020). No entanto, 
necessariamente é preciso ter acesso às TIC, tendo em vista que o cidadão que tem direito ao 
benefício precisa realizar o seu cadastro seja por site ou aplicativo e, posteriormente, acom-
panhar nesses canais todo o processo para averiguar a validação. Em caso de aprovação o va-
lor é depositado em uma conta digital para que o beneficiário possa realizar as movimentações 
necessárias para pagamentos e/ou saques. 

Porém, Natalino; Pinheiro (2020, p.9) destacam:

[...] cerca de 34% da população abaixo da linha da pobreza não têm nenhum tipo de acesso 
à internet, seja ela fixa ou móvel. Quando se analisa esses dados para a população que vive 
abaixo da linha internacional de extrema pobreza, 8% tem acesso à internet por computador e 
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49% por celular e outros tipos de aparelho. [...] muitas dessas pessoas enfrentam dificuldades 
em obter informações necessárias à manutenção dos seus benefícios em situações normais, 
perdendo os prazos para revisão cadastral e tendo seus benefícios bloqueados ou mesmo sus-
pensos. No momento atual, é provável que parte delas enfrentem dificuldades similares, em 
particular, os mais idosos e os que vivem em áreas mais afastadas.

A pandemia da Covid-19 exacerbou a vulnerabilidade destacando profundas desigual-
dades sociais que denotam o comprometimento dos usos sociais da TIC para grupos sociais 
minoritários com pouco acesso à informação. Negros, pobres, indígenas, pessoas com defi-
ciência, idosos, quilombos, entre outros, estão entre os mais afetados (SANTOS et al., 2020). 
No entanto, as TIC quando observadas como resultante e expressão da sociedade devem, no 
processo de apropriação, fazer referência aos modos de vida de grupos sociais, respeitando a 
igualdade entre homens e mulheres; promovendo os direitos humanos e, mais particularmen-
te, os direitos individuais dos grupos mais vulneráveis, nomeadamente as minorias sociais. É 
importante sublinhar que os desdobramentos da Covid-19 para as minorias e os vulnerabili-
zados carecem de decisões políticas e a elaboração de estratégias que atendam as demandas 
desses grupos quanto à reprodução da existência em tempos de pandemia.  

Essa realidade expõe a implicada urgência de promover-se o desenvolvimento e a coor-
denação de uma rede estratégica e estruturada de organizações públicas e comunitárias nacio-
nais, estaduais, territoriais e locais para auxiliar a mitigação do impacto quanto ao limitado 
uso das TIC entre grupos minoritários em todo o país. É preciso pontuar que essas inade-
quações do uso das TIC durante a pandemia da Covid-19 se agravam também diante da falta 
de acesso a informações sobre os riscos e as formas de proteção e prevenção da doença. De 
acordo com Sala et al. (2020), na atual conjuntura, o que se vê, a priori, é que a falta de infor-
mação, e, por conseguinte, o conhecimento sobre o vírus contribui para o aumento de mortes. 
Logo, a busca pela sobrevivência e pela existência de pessoas e grupos sociais minoritários, 
precisa ocorrer paralelamente ao acesso à informação e à construção desse conhecimento. 
Desse modo, diante dos caos já instalado e da construção de estratégias para sair dos impactos 
da pandemia, reforça-se que o uso crítico da informação faz toda a diferença na preservação 
da vida, sobretudo, para as minorias e os vulnerabilizados. Nesse cenário, Santana et al. (2020, 
p. 68) concordam que “[...] uma população bem  informada  pode  atuar  de  modo  adequado,  
proteger-se  melhor  e  ser  menos  vulnerável  do  ponto  de  vista psicossocial”.

Portanto, em tempos de pandemia, no contexto dos grupos sociais minoritários as tecnolo-
gias propiciam novos recursos para produção de oportunidades de desenvolvimento, aprimo-
ramento e superação de limites. Tem o potencial transformador para permitir que as pessoas, 
além de se protegerem melhor contra a doença, tenham a oportunidade de acessar os serviços 
básicos necessários para a vida cotidiana, como educação, saúde, trabalho e cultura que é di-
reito de todos, e obrigação do Estado, conforme destacam Macedo; Ornellas e Bomfim (2020) 
. Atividades e processos inerentes a grupos sociais implicam ambientes que agrupam pessoas, 
infraestrutura e tecnologias com diferentes formações discursivas e respectivos universos de 
referência. Esses ambientes são qualificados como ambientes de informação produzindo pro-
cessos e fluxos seletivos de informação. Pires (2020, p. 23) sugere o caráter estratégico de me-
didas que articulem ações voltadas para territórios precarizados, “[...] visando à instalação de 
redes de informação e fornecimento dos recursos necessários ao enfrentamento da situação. 
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Essas iniciativas têm o potencial de contribuir para mitigação de desvantagens que caracteri-
zam as experiências de vida dos segmentos historicamente vulnerabilizados”.

Diante da problemática que circunda estes grupos minoritários, nota-se que além do pouco 
acesso à informação, em paralelo, precisa-se levar em conta a desinformação, sobretudo, dian-
te do uso das mídias sociais. A desinformação é “[...] tão maléfica quanto a própria doença, 
pois   pode   induzir   as   pessoas   ao   erro, gerar   pânico,  contribuir  para   o  espalhamento  
da  doença,  atrasar  a  cura  etc.” (SALA et al., 2020, p.18). Nas últimas duas décadas, o uso 
das TIC e das mídias sociais aumentaram a capacidade de alcançar grandes populações e, no 
contexto da pandemia, tornaram-se o principal recurso para transmitir mensagens acerca da 
doença. Concomitantemente, trouxeram, em seu cerne, o desafio da disseminação em mas-
sa da informação e comunicação.  De acordo com Tarragó (2020), à medida que os casos 
da doença pelo Covid-19 começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo, paralelamente, 
trouxe consigo uma avalanche de (des)informação. Dessa forma, torna-se fundamental men-
cionar que a desigualdade social e as relações de poder tornam desiguais e assimétricas tam-
bém a competência do indivíduo em utilizar, produzir e divulgar informação. A pandemia 
favoreceu o excesso de publicação de mensagens contraditórias e politizadas, com aumento 
exponencial daquelas deliberadamente falsas, manipuladas ou divulgadas com o intuito de 
enganar e/ou causar pânico. Dentre o volume de informações, as úteis e verdadeiras mistu-
ram-se com informações falsas. Entre 1º. de janeiro de 2020 até meados de março do mesmo 
ano, o The Vaccine Confidence Project detectou mais de 240 milhões mensagens relacionadas 
à pandemia Covid-19, compartilhadas e disseminadas globalmente por meio das redes sociais 
e outras mídias, com uma média 3,08 milhões de mensagens diárias (TARRAGÓ, 2020). 

Portanto, não estamos lutando apenas quanto aos usos sociais da TIC para grupos sociais 
minoritários com pouco acesso à informação, estamos lutando também contra a infodemia, 
ou seja, o excesso de informações, algumas verídicas e outras não, que dificultam o reconhe-
cimento da idoneidade das fontes e, consequentemente, o acesso a informações que de fato 
são confiáveis e precisas. Neste caminho, vivenciamos cada vez mais um transtorno informa-
cional, que vai desde os usos sociais da TIC, à desinformação deliberadamente criada com 
o objetivo de enganar e manipular as pessoas. O contexto tecnológico favorece essa prolife-
ração, o aumento do volume de pessoas com disponibilidade de conexão à internet e acesso ao 
celular; a disponibilidade de aplicativos sofisticados, mas simples, para edição e publicação de 
imagens, textos e áudios; plataformas de redes sociais que, por um lado, abrem informações 
privadas para o espaço público, mas também que permitem, como no caso do WhatsApp, a 
circulação de informações em tempo real entre redes de confiança (amigos, familiares), com 
menos possibilidades de ser refutado ou negado. O contexto epistemológico também favorece 
essa desordem informacional (TARRAGÓ, 2020). Sala (2020, p. 17) destaca que:

[...] as motivações políticas ou ideológicas que produzem ou estimulam o uso de informações 
falsas, estabelecendo um estado de pós-verdade, sobretudo no período atual, podem encon-
trar uma barreira ou terem seus freios acionados quando condições são criadas para que as 
pessoas possam verificar a veracidade de tais informações. Nesse sentido, é preciso mediar 
não somente as boas práticas de acesso à informação e combate à desinformação, mas, urgen-
temente, estabelecer programas de competência em informação para a sociedade em geral. 
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A competência em informação (CoInfo) é um direito humano  básico, uma vez que con-
tribui para a promoção da inclusão social em todas as nações, conforme preconizado mun-
dialmente pela Declaração de Alexandria, como também, por vários manifestos e declarações 
nacionais a exemplo do Manifesto de Florianópolis que estabelece a CoInfo como um direito 
fundamental da pessoa humana, intrínseco ao seu  próprio ser, sendo indispensável à sua 
própria existência (SALA et al., 2020). 

Para Tarragó (2020) é preciso invocar também à comunidade científica, instituições de 
saúde e universidades para combater a pseudociência com mais força, onde são necessárias 
mais pesquisas sobre como divulgar a ciência de forma que chegue melhor ao público, de 
forma simples, clara e atrativa. Também é necessário que os pesquisadores tenham maior 
presença nas redes sociais e difundir a ciência nos mesmos campos de batalha simbólicos 
que hoje são ocupados pela desinformação. Também precisamos - e nesse sentido, de bi-
bliotecários e outros profissionais da informação que contribuam para o desenvolvimento da 
CoInfo crítica. Somente as habilidades técnicas e instrumentais relacionadas ao acesso, uso e 
produção da informação não são suficientes. É necessário desenvolver atitudes e habilidades 
de reflexão e avaliação da informação, consciência política e social, leitura crítica da realida-
de (e das informações que constituem a nossa realidade). É imprescindível considerar que as 
informações não são neutras e observar que em qualquer contexto - sempre espaço de disputas 
de poder - as imagens, vídeos, textos e áudios compartilhados nas redes sociais e na mídia 
respondem aos interesses da vida real dos produtores e disseminadores dessas mensagens. 
Tal reflexão deve nos levar à ação, à desconstrução para a reconstrução de sociedades mais 
igualitárias, solidárias, éticas e mais honestas.

Natalino; Pinheiro (2020) entendem que para superar esses obstáculos é preciso produzir 
uma sinergia de esforços governamentais e não governamentais para alcançar as minorias 
sociais e auxiliá-las no processo de inclusão social, pois, segundo Santos et al. (2020), acima 
de tudo, a resposta à pandemia da Covid-19 requer a garantia dos direitos humanos básicos, 
sobretudo, dos vulnerabilizados. Para Sala et al. (2020) a pandemia vigente trouxe à tona no-
vas demandas, e os equipamentos de transformação social precisam se adaptar para atender às 
expectativas de todos os grupos sociais.

5 Considerações finais

Ao final da presente discussão espera-se o reconhecimento de influência mútua entre in-
formação e tecnologia não para distanciar ou aproximar, mas reformular, nos termos de Gon-
zález de Gómez (2004), as alianças entre sujeitos (grupos e organizações), informações e 
meios (tecnologias). As TIC, quando observadas como resultantes e expressão da sociedade 
devem, em sua apropriação, fazer referência tanto aos modos de produção (de organizações) 
como aos modos de vida (de grupos sociais). 

Sob o interesse social, organizações e grupos sociais constituem uma cadeia de relações e 
interrelações no tecido social regulados por modelos de desenvolvimento definindo relações 
plurais: intermediáticas (mediadas por tecnologias), interorganizacionais (universidades, as-
sociações, empresas) e intersociais (grupos sociais como sujeitos coletivos, coletivos de pro-
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fissionais), conforme tratado por González de Gómez (2002).

A influência entre tecnologia e informação promove uma dupla relação: é mútua e em 
constante progressão (GÓMEZ MONT, 2002).
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Bibliotecários: sob o prisma das experiências de uma 
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Resumo

Diante de discussões recentes na Biblioteconomia e Ciência da Informação sobre o papel 
social, cultural e educativo do bibliotecário na Era da Informação, este trabalho questiona 
que representações deste profissional aparecem na história da Biblioteconomia brasileira. To-
ma-se, portanto, como ponto de partida o momento privilegiado da constituição do campo. 
Assim, o presente trabalho propõe-se a identificar e discutir representações de bibliotecários 
presentes em declarações expressas por Rubens Borba de Moraes, figura emblemática da 
Biblioteconomia nacional. Na tentativa de melhor atender aos objetivos propostos recorremos 
à análise de nove entrevistas, das quais três inéditas, concedidas no período de 1978 a 1986. 
Período que em que o pioneiro intelectual revê sua própria experiência que inclui sua parti-
cipação na Semana da Arte Moderna, o trabalho na Divisão de Bibliotecas do Departamento 
de Cultura da cidade de São Paulo e a docência universitária, como professor de Biblioteco-
nomia da Universidade de Brasília, onde se aposentou. Nas entrevistas, Moraes ora fala como 
bibliotecário, ora como bibliófilo ou então como bibliógrafo. Para levantar as categorias de 
análise, realizamos uma leitura a partir de marcadores discursivos, a saber: a utilização de 
pronomes pessoais no momento de descrição das ações, o emprego de verbos e a utilização 
da negação como modo de definição. Com isso, foi possível identificar como Moraes se auto 
apresentava no momento da fala; sua interação com os entrevistados; as temáticas abordadas, 
bem como as sequências e o tempo dispendido para comentá-las; a recorrência de exemplos 
históricos e de vida e os conceitos e representações reiterados durante o discurso. Sobre as 
temáticas recorrentes identificamos sua preocupação constante em relacionar a identidade do 
bibliotecário com o conhecimento. Quando analisadas as falas a respeito dos caminhos da 
Biblioteconomia brasileira ao longo de sua história, vemos críticas de um bibliotecário cioso 
do seu papel político, o que segundo Moraes não foi assumido em plenitude pelo profissional 
da área. É possível identificar um trabalho de retórica em seus depoimentos a partir do qual 
Moraes enfatiza seu lugar de fala e sua visão sobre o profissional de acordo com o seu inter-
locutor. Ao mesmo, tempo verifica-se permanências em seus discursos, especialmente quanto 
ao papel do bibliotecário como ator na formação cultural de sujeitos. 
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1. Introdução

Passividade e neutralidade. Esses dois termos definem as críticas aos bibliotecários do 
século XXI fomentados, nos últimos anos, por correntes da Biblioteconomia que se autodeno-
minam progressistas. Esse grupo discute a participação da classe bibliotecária em problemáti-
cas de ordem político cultural definidoras das hegemonias culturais. Por entendermos que no 
cerne dessa mobilização há ações e bandeiras não tão novas como parecem, propusemos neste 
artigo colaborar com a compreensão historiográfica discursiva global no que diz respeito às 
questões essenciais que afetam as relações entre Biblioteca, Educação, Cultura e Sociedade, 
no Brasil. 

Tomando-se como ponto de partida o momento privilegiado da constituição do campo e 
discursos de um de seus atores principais, Rubens Borba de Moraes (RBM), o presente trabal-
ho propõe-se a identificar representações de bibliotecários presentes nos discursos de RBM no 
período de 1978 a 1986, momento em que o pioneiro intelectual revê sua própria experiência 
profissional.  Esta experiência incluiu a criação, em 1935, da Divisão de Bibliotecas do Depar-
tamento de Cultura e Recreação da cidade de São Paulo, juntamente com Mário de Andrade e 
outros artistas e intelectuais ligados ao movimento Modernista; a Direção das Bibliotecas da 
ONU em Nova York e em Paris e a docência universitária na Universidade de Brasília, onde 
se aposentou pela segunda vez. 

No primeiro momento, foi realizado um levantamento das entrevistas concedidas por 
RBM listadas na dissertação de Suelena Pinto Bandeira (2007) e no livro de memórias do 
próprio Moraes (2011), organizado por Antônio Agenor Briquet de Lemos. No segundo mo-
mento, foram realizadas buscas em acervos históricos de bibliotecas e arquivos que possuem 
documentos ligados às suas atividades profissionais e à história da Biblioteconomia. No total, 
tivemos acesso a nove entrevistas, das quais seis encontravam-se em formato de texto (uma 
não publicada em revistas da área) e três em formato de áudio, às quais será dada ênfase espe-
cial por se tratarem de entrevistas inéditas.

Para levantar as categorias de análise, realizamos uma leitura a partir de marcadores dis-
cursivos, a saber: a utilização de pronomes pessoais no momento de descrição das ações, o 
emprego de verbos e a utilização da negação como modo de definição. Com isso, foi possí-
vel identificar como Moraes se auto apresentava no momento da fala; sua interação com os 
entrevistados; as temáticas abordadas, bem como as sequências e o tempo dispendido para 
comentá-las; a recorrência de exemplos históricos e de vida e os conceitos e representações 
reiterados durante o discurso. 

Com vistas a melhor desenvolver a proposta deste artigo, organizamos o texto em três par-
tes. Na primeira, apresentaremos aspectos relacionados à fase de vida pública de RBM no mo-
mento das entrevistas. Na segunda, reunimos relatos de suas experiências como bibliotecário. 
Na terceira, trazemos para a discussão apontamentos sobre as representações de bibliotecários 
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na visão de RBM, após sua larga experiência na área. Nas considerações finais, resgatamos os 
tópicos recorrentes e construímos nossa contribuição aos debates contemporâneos que resga-
tam as problemáticas abordadas por Moraes.

2. Desenvolvimento

O número concentrado de entrevistas concedidas por Rubens Borba de Moraes no período 
entre 1978 e 1986, aponta para o fato de que ele estava no auge do reconhecimento de suas 
atividades como bibliotecário, além de demonstrar preocupação em fomentar discussões em 
torno dos papeis dos bibliotecários na sociedade. As entrevistas também sinalizam que, no 
final de sua vida, estava preocupado com a memória que deixaria, daí procurar construir um 
balanço de sua trajetória. Assim sendo, mais do que um recorte temporal de vida e atuação, 
espera-se nas próximas linhas apresentar um recorte discursivo delimitado pelo momento de 
vida do protagonista. Com isso, extrair elementos que lancem questões de ordem geral, rela-
cionadas à constituição de representações que configuraram a identidade bibliotecária no país, 
ao longo do século XX e que continuam atuando no presente, marcado por questionamentos 
profundos trazidos pela “era da informação”.

2.1. Imagens negociadas de ‘minhas lembranças’

No período referido pelas entrevistas em pauta (1978-86), Moraes já havia se retirado 
fisicamente da atuação profissional. Continuava, contudo, a ser protagonista em projetos do 
universo dos livros e das bibliotecas, além de escrever o que hoje é seu livro de memórias. No 
livro, se autodenomina como “testemunha ocular” (MORAES, 2011) de um processo profun-
do de transformação cultural no Brasil dos anos 1930 e 1940. Na fase das entrevistas, morava 
em sua casa na cidade de Bragança Paulista e já se encontrava aposentado compulsoriamente, 
por idade, como funcionário das Organizações das Nações Unidas (ONU), onde atuou como 
vice e depois diretor de biblioteca, e também como diretor do Centro de Informações da ONU 
em Paris. Além disso, já era professor emérito da Universidade de Brasília, onde lecionou no 
curso de Biblioteconomia durante aproximadamente dez anos, de 1963 a 1974. 

Entre os anos de 1974 e 1976, recebeu diversas condecorações em função dos trabalhos 
que desenvolveu ao longo de sua trajetória como bibliotecário e bibliógrafo, além de ser con-
vidado a participar de importantes iniciativas em várias Universidades. Na Universidade de 
Brasília (UnB), recebeu o título de professor emérito no ano de 1974; na Universidade de São 
Paulo (USP), fez parte da Congregação especial do concurso de livre Docência da cadeira de 
Sociologia II, da Faculdade de Ciências e Letras (FFLCH), em 1976, e também constituiu a 
Comissão de estudos da nova sede do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) em 1975; na Uni-
versidade de Campinas (Unicamp), em 1976, foi convidado a realizar um estudo para implan-
tação de um sistema de bibliotecas universitárias. Além disso, foi eleito presidente de honra 
do 8º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação que aconteceu em Brasília. 
Ainda no mesmo ano, viveu outro acontecimento importante:  a publicação da segunda edição 
do livro “Bibliófilo aprendiz”, pela Editora Nacional. 
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A primeira entrevista da série foi concedida a Antônio Agenor Briquet de Lemos em 1978. 
A conversa girou em torno de temas que os conectavam como colegas de profissão. Dois anos 
depois, em 17/09/1980, alunos do curso de Biblioteconomia da Escola de Comunicações e 
Artes, juntamente com a professora Neusa Dias de Macedo.

A terceira entrevista, considerada neste corpus, é de 1981 e foi organizada pelo Museu 
da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), dentro de um projeto de registro de memória 
de pessoas que se destacaram no campo de estudos brasileiros. O projeto era coordenado 
por Ernani Silva Bruno e tinha como assistente Maria de Lourdes Julião. Participaram como 
entrevistadores: José Mindlin, Aracy Amaral e Etelvina Lima 1. Ainda em 1981, ano em que 
RBM entrou para a Academia Paulista de Letras, foi homenageado pela Biblioteca Mario de 
Andrade onde concedeu uma entrevista estruturada que foi publicada em 1992 pela revista 
da biblioteca.

Em 1982 o entrevistador foi Marco Aurélio Andrade de Filgueiras Gomes que conversou 
com RBM ao final de uma festa organizada por alunos da Universidade de Brasília. Em agos-
to do mesmo ano, Rubens Borba de Moraes foi entrevistado no projeto de Memória Oral da 
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), do Ministério da Cultura. 
O projeto tinha como proposta que a Fundação Nacional Pró-Memória registrasse e divul-
gasse relatos de antigos funcionários e colaboradores do órgão consideradas relevantes para 
a história do SPHAN.  

No ano seguinte, 1983, foi a vez de May Brooking Negrão e sua orientadora de mestrado 
Neusa Dias de Macedo, ambas ligadas a estudos e práticas de bibliotecas públicas. As pesqui-
sadoras foram até o ‘solar’ de Moraes, em Bragança Paulista, para entrevistá-lo. Negrão publi-
cou a entrevista definida por ela como informal, em forma de crônica, na ‘Revista Brasileira 
de Biblioteconomia e Documentação’ nº 2 de 1999/2000. Sebastião de Souza, também por 
ocasião de seu mestrado, da mesma forma entrevistou Moraes em sua residência. A entrevista 
foi amplamente divulgada nos meios bibliotecários, por ter sido publicada no Boletim Infor-
mativo da Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal de 1988. 

O último depoimento de RBM antes de sua morte em setembro de 1986 foi promovido por 
professores da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, dentre eles: 
o professor Luiz Milanesi, a professora Johanna Smith e o professor Oswaldo Francisco de 
Almeida Junior. 

A entrevistas abordaram vários assuntos, o que permitiu-nos identificar marcas do pensa-
mento dele sobre temas de ordem pessoal como seus hábitos de leitura, sua bibliofilia, for-
mação de biblioteca particular, sua identidade em relação aos livros; e também de ordem 

1 José Mindlin e RBM eram amigos pessoais unidos pela Bibliofilia e movidos por uma paixão pela bibliografia 
brasileira. RBM designou em testamento parte de sua biblioteca pessoal aos cuidados de Mindlin. Em 1979, Mind-
lin publicou duas obras de RBM: Livros e bibliotecas no Brasil colonial, e uma edição limitada do Lembrança de 
Mário de Andrade: 7 cartas. Já Etelvina Lima foi uma de suas primeiras alunas de Biblioteconomia. RBM con-
funde-se quando a apresenta como ex-aluna da primeira turma do curso de Biblioteconomia do Departamento de 
Cultura. De acordo com Fiuza (2000), Etelvina Lima foi sua aluna em 1944. À época era funcionária da prefeitura 
de Belo Horizonte e com isso realizou o curso com bolsa da Rockfeller. Além do mais, foi docente na Universidade 
de Brasília no mesmo período que RBM. Aracy Amaral, estudiosa no campo das artes e Arquitetura, especialista 
sobre a Semana da Arte Moderna de 1922 também participou da entrevista.
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pública o que inclui a problematização que o envolveu na Biblioteconomia brasileira. Sobre 
esse aspecto encontramos: as condições das bibliotecas públicas brasileiras, sua participação 
na primeira Escola de Biblioteconomia, problemas com políticos e políticas culturais tecno-
cráticas, planos de Biblioteconomia, movimento associativo (Associação Paulista de Biblio-
tecários-APB). 

Consideramos relevante para este artigo as reincidências em que toca nas problemáticas 
que envolveram o Plano de Bibliotecas idealizado pelos modernistas e dirigido por ele quando 
na Divisão de Bibliotecas do Departamento de Cultura. Ainda dentro desse escopo aparece 
com frequência as lutas que travou com políticos e bibliotecários por divergência na con-
cepção conceitual do que deveriam ser as bibliotecas. Nesse sentido, interessa-nos de modo 
especial como RBM oscila entre a construção de narrativas sobre a atuação de bibliotecários 
nessas lutas nos anos 1930 e 1980. Isso justifica o percurso que faremos nas próximas páginas.

 2.2. ‘Foi assim que virei bibliotecário’ 

Nessa parte do texto, destacaremos das memórias de RBM sua atuação como protagonista 
cultural (PERROTTI, 2017) de um plano de bibliotecas levado a cabo pelo Departamento de 
Cultura e Recreação, bem como sua atuação como bibliotecário da Biblioteca Nacional brasi-
leira e da Organização das Nações Unidas, nos Estados Unidos e na França. Portanto, as falas 
aqui apresentadas são de um bibliotecário que teve atuações significativas para o campo no 
Brasil e no exterior, mas que se encontra no momento das entrevistas numa posição de retirada 
do campo profissional e ao mesmo tempo de retomada de sua bibliofilia.

Antes de responder às perguntas de interesse específico de seus interlocutores, Rubens faz 
uma apresentação descritiva de sua biografia profissional. Apresenta uma fala no sentido de 
transmitir humildade por não compreender direito o que interessa a seu interlocutor, já que 
como ele mesmo diz “as coisas, que naquela época para mim não pareceram muito impor-
tante, hoje têm uma importância capital, então hoje eu preciso do auxílio das pessoas em me 
perguntarem o que as interessam” (MORAES, 1981). 

A fala de Rubens parece indicar que há um trabalho de retórica (AMOSSY, 2005) que 
norteia o discurso por ele desenvolvido ao longo da entrevista. Se observarmos o modo como 
RBM utiliza expressões, tom de voz e a sequência dos assuntos e se, além disso, considerar-
mos o momento de vida no qual se encontra, poderemos observar elementos de linguagem 
que revelam haver, por parte do entrevistado, preocupação em construir o autorretrato de um 
intelectual militante (BUTLEN, 2008). 

Quando questionado por Etelvina Lima, sobre ter se tornado primeiro bibliófilo ou biblio-
tecário, Moraes inicia uma retrospectiva em torno do hábito da leitura desenvolvido ainda na 
infância, por incentivo de seu pai que, ao perceber seu interesse por uma coleção de livros, 
condicionou a aquisição do próximo livro à leitura do que tinha em mãos (MORAES, 1981).

RBM relaciona o prazer físico que sente ao tocar nos livros também a essa fase de vida. 
Em seguida, na maioria das entrevistas, comenta sua curiosidade sobre a “ordem dos livros”, 
empregada na biblioteca universitária na qual formou-se, na Suíça. Os catálogos o incitavam 
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a buscar compreender a ordem estabelecida no acervo.  Foi na Suíça que RBM iniciou a 
biblioteca particular que trouxe para o Brasil e que nutriu a sede do grupo modernista, espe-
cialmente Mário de Andrade (MORAES, 1981). 

Moraes (1981) delimita o início de percurso como bibliotecário com a expressão ‘foi as-
sim que virei bibliotecário’, ao se referir à indignação com as bibliotecas públicas da cidade 
de São Paulo em pleno processo de industrialização. Embora em sua fala sua atuação como 
bibliotecário tido início no seu retorno ao Brasil, em 1919, foi a entrada no Departamento 
de Cultura que significou a maior mudança no estilo de vida do entrevistado que, até aquele 
momento, guardava a paixão pelos livros no âmbito de sua vida particular.  Na Divisão de 
Bibliotecas RBM teve oportunidade de atrelar sua paixão pelos livros às políticas públicas. A 
postura dos entrevistadores quando tocado neste assunto, indica que eles veem em RBM um 
protagonismo cultural (PERROTI, 2017) significativo tanto no campo das bibliotecas quanto 
da cultura no país. 

Ao tratar de sua formação como bibliotecário descreve a si mesmo como um autodidata. 
Primeiro menciona o fato de que estudou, comprou livros, leu, organizou bibliotecas – como 
por exemplo a biblioteca circulante e somente depois relata sua relação com as bibliotecas 
americanas. Afirma que, à época, os Estados Unidos tinham descoberto o Brasil e estava em 
plena política da boa vizinhança (MORAES, 1978)1. 

Apesar de destacar que foi o livro “Las bibliotecas em los Estados Unidos”, de Ernesto 
Nelson, que o introduziu no campo de fazeres das bibliotecas, Moraes indica em seu discurso 
que tinha não só conhecimento das bibliotecas que frequentou como leitor e bibliófilo, como 
também conhecimento sobre as problemáticas que as bibliotecas enfrentavam no Brasil – 
especialmente no que diz respeito ao seu papel cultural e educacional. Moraes destaca que o 
livro de Nelson o introduziu na técnica bibliotecária, mas também e sobretudo em uma rede de 
pessoas citadas pelo argentino, por estarem ligadas às bibliotecas americanas e à reflexão so-
bre as problemáticas que ele já tinha questionado no campo das bibliotecas (MORAES, 1981). 

RBM diz que tinha o sonho de organizar uma biblioteca decente em São Paulo, adjetivo 
esse que apareceu outras vezes como sinônimo de biblioteca acessível no que diz respeito à 
materialidade do livro e com acervo abrangente e atualizado. O termo atualização aparece inú-
meras vezes nos discursos, notadamente como sinônimo de resposta a anseios de estudiosos 
ávidos por conhecimento. Já o adjetivo desatualizado é utilizado por Moraes para designar 
atrasos temporais e pequena abrangência cultural.

Após refratar a crítica sobre a situação da biblioteca estadual de São Paulo, destaca que, 
entre os intelectuais, ele era o único do grupo de modernistas, incluindo aí Mário de Andrade, 
Paulo Duarte e Sérgio Milliet, que tinha noção de organização de biblioteca. Ao se referir a 
isso, não parece diferenciar que sua condição de bibliógrafo especializado o munia de interes-
ses diferenciados, como sua avidez em compreender a cultura das bibliotecas que frequentou. 

1 Para saber mais sobre a política da boa vizinhança no âmbito das bibliotecas ver Fay (1943).
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2.3.  Um bibliotecário entre livros, experiências e representações 

Conforme já anunciamos anteriormente, RBM se reconhece como bibliotecário antes 
mesmo de iniciar seu trabalho no Departamento de Cultura (MORAES, 1981). Um dos 
verbos por ele utilizado para se autodenominar como bibliotecário é o ‘estudar’. O que, no 
seu caso, quer dizer autodidatismo. Sua excepcionalidade e experiência pautam seus discur-
sos moralistas sobre a opção de ser bibliotecário (MORAES, 1980). Assim, relembra que 
se tornou bibliotecário por opção e exemplifica sua escolha relatando que financeiramente 
suas trocas de instituição não foram compensadoras. Possivelmente, por ter desenvolvido 
sua carreira no funcionalismo público nacional e internacional, Moraes se sente legitimado 
para criticar o “bibliotecário dos anos 1980”, que aderiu ao ‘comodismo’ da carreira que 
ele impulsionou. Lamenta o fato de que sua idealização não tenha se concretizado em ações 
objetivas em benefício da sociedade, mas somente em ‘carreira’ em postos públicos (MO-
RAES, 1986). 

Ao observarmos as formas de tratamento utilizadas por RBM para descrever outros 
bibliotecários e alunos de Biblioteconomia, observamos algumas distinções. Os alunos dos 
anos 1936, que para ele eram “rapazes e moças com vontade de aprender” (MORAES, 
1981b), são apresentados como bibliotecários. Nesse sentido, exprime alegria ao anunciar 
a ‘sorte’ que teve na escolha das primeiras bolsistas que fizeram parte da turma da Escola 
de Biblioteconomia do Departamento de Cultura e Recreação de São Paulo (MORAES, 
1981b). Dentre elas cita Etelvina de Lima, de Minas Gerais, Bernadete Neves, da Bahia, 
e Ângela Jobim, do Rio Grande do Sul 1. Por outro lado, contrapõe sua ideia sobre alunos 
de Biblioteconomia quando, ao se referir aos alunos de Biblioteconomia dos anos 1980, os 
evoca como alunos desanimados (MORAES, 1980).  Esta distinção causa incômodo em 
uma das entrevistadoras que se dirigiu a ele quando estava ainda na condição de aluna do 
curso de Biblioteconomia da Escola de Comunicações e Artes da USP. A aluna demonstrou 
não ter gostado da generalização de RBM sobre a geração de estudantes de Biblioteconomia 
na qual ela se enquadrava, pois não se via como aluna desanimada (MORAES, 1980).

As nomenclaturas usadas por RBM podem nos indicar pistas de representações que 
ele construiu sobre a identidade e a missão dos bibliotecários. No que se refere a primeira 
questão, apresenta uma visão bastante pessimista sobre o futuro. Alega faltar mentalidade 
bibliotecária e sobrar mentalidade burocrática. Esta, ao seu ver, é responsável pela estag-
nação do projeto de Bibliotecas idealizado nos anos 1930.

“Acontece o seguinte, é que a nossa civilização está ficando uma civilização diplomática, pra-
ticamente uma civilização de tecnologias, exclusivamente de tecnologia. Nós não podemos ir 
contra isso, mas não podemos esquecer que existe uma camada, e grande da população, das 
organizações que não está nesse nível. Existe o nível do povo, chamado povo, que precisa de 
outra coisa, não precisa de computador. Precisa aprender a ler e escrever, existe isso, no Bra-
sil. [ ] Essa gente está completamente fora das cogitações, não só do governo, mas aí é que eu 
xingo os bibliotecários, por culpa dos bibliotecários”. (MORAES, 1986)

1 Moraes (1981b) e Moraes (1981). No caso da entrevista organizada pelo Museu da Imagem e do Som de São 
Paulo (MORAES, 1981) a então professora Etelvina Lima fazia parte dos entrevistadores.
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É possível observar que na visão de RBM a biblioteca tem um papel fundamental na 
formação de leitores. 

Ao longo das entrevistas, é recorrente a enumeração de motivos para sonhar com bibliote-
cas públicas nos bairros das cidades, conforme crescimento demográfico e contextos que apre-
sentam ‘situações novas’ e, portanto, necessidade de ‘novas bibliotecas’ (MORAES, 1978, 
1981b). Contudo, ao lembrar dos bibliotecários, complementa o discurso atribuindo a eles a 
responsabilidade sobre a negligência e abandono do papel educacional das bibliotecas públi-
cas brasileiras. Segundo Moraes, um dos motivos é o fato dos bibliotecários vislumbrarem 
como solução para os problemas nacionais a adesão descontextualizada de novas tecnologias1  
e modelos de projetos que tiveram êxito em contextos diferentes dos encontrados no Brasil.

Assim, o entrevistado projeta como demanda dos anos 1980 bibliotecários que de posse 
de um conjunto de experiências, estudos e reflexões em torno do conhecimento acumulado no 
campo das bibliotecas se vincule à realidade com o intuito de transformá-la. Para ele, o movi-
mento bibliotecário, iniciado nos anos 1930, sob impulso dos trabalhos da Biblioteca Pública 
Municipal, transformou-se em palanque de profissionais que se preocupam mais com sua vi-
sibilidade dentro do campo do que com o seu papel político de transformação cultural e social. 

Embora nos anos 1980 fossem celebrados vinte anos da regulamentação profissional do 
bibliotecário por meio da lei 4084/62, RBM não comenta sobre essa conquista. Em vez disso, 
cita a Associação Paulista de Bibliotecários criada em 1938 para dizer que o campo fracassou 
em seu objetivo inicial (MORAES, 1981).

Portanto, o discurso de RBM é de que o movimento bibliotecário na década de 1980 per-
deu consistência, se comparado aos primórdios do projeto cultural idealizado pelo Departa-
mento de Cultura, como iniciativa de renovação do Brasil. Associa o insucesso do movimento 
ao fato de as associações profissionais olharem mais para sua própria estrutura, do que para o 
que já foi construído em termo de bibliotecas com vistas a continuar com o projeto de biblio-
tecas populares em bairros periféricos. 

Ao destacar as bibliotecas de bairro, concebidas inicialmente como espaços de leitura 
destinada a comunidade de operários da década de 1930 em São Paulo, Moraes reforça o grau 
de importância que atribui ao contexto da comunidade de leitores. Tal constatação se confirma 
quando Moraes, várias vezes, em seus depoimentos, apresenta falas no sentido de defender 
que o plano de bibliotecas do Departamento de Cultura e Recreação tinha como fundamento 
estudos sociais. Ele relata que a divisão de Sociologia do Departamento de Cultura “fazia 
um estudo sobre a população, via onde havia necessidade mais premente para colocar uma 
biblioteca. (MORAES, 1982).

Paralelamente, a expressão “fazer coisas práticas” aparece quando Moraes tenta expressar 
sua indignação com o fato de os profissionais não interferirem em problemas sociais reais de 
seu contexto. Nesse mesmo sentido, lança críticas à formação de bibliotecários que, segundo 
ele, atinham-se à aprendizagem das técnicas. Defende que ao participar da concepção da pri-
meira Escola de Biblioteconomia do Brasil, o grupo queria “formar um tipo de bibliotecário 

1 O termo tecnologia aparece diversas vezes em seus depoimentos, para referir-se às tecnologias de registro do 
conhecimento, comunicação e informação.
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que fosse um técnico, mas que soubesse o que contêm os livros, conhecesse os livros” (MO-
RAES, 1981). 

Moraes ficou conhecido no Brasil e no mundo por trazer dos Estados Unidos a classifi-
cação decimal de Dewey, atualmente utilizada por grande parte das bibliotecas brasileiras. Por 
meio do curso do Departamento de cultura e, depois, da pioneira Escola de Biblioteconomia 
brasileira, foi possível formar uma rede de bibliotecários advindos de diferentes partes do 
Brasil para se formar em técnicas bibliotecárias, mas não só isso. À época houve uma seleção 
dos bibliotecários que seriam contemplados com bolsa para fazer o curso na cidade de São 
Paulo. Rubens destaca que a seleção realizada pela Divisão de Bibliotecas do Departamento 
de Cultura de São Paulo tinha como princípio o fato de os alunos já serem antes bibliotecários 
em seus municípios e já terem sido “nomeados porque gostavam de livros”. Quando sublinha 
que tais bibliotecários “eram geralmente, poetas, escritores”, parece indicar preocupação com 
a formação de uma cultura criativa no campo das bibliotecas, na qual os profissionais, sob a 
égide do conhecimento, articulam interesses pessoais com interesses sociais. 

RBM reconhece, todavia, que para ser bibliotecário não é suficiente só ter amor aos livros. 
Nesse sentido aponta para uma ideia do lugar da técnica no fazer bibliotecário. Para ele os 
profissionais que só “gostavam de livros” tinham cultura, mas eram um “desastre” no que diz 
respeito à necessária organização técnica das bibliotecas (MORAES, 1985).  Isso, aliás, justi-
ficava um curso com predominância em disciplinas técnicas. Entretanto, apresenta uma visão 
pessimista sobre o futuro profissional do bibliotecário restrito às técnicas1: 

“[ ] está ficando cada vez mais um técnico, e ele vai chegar ao ponto de ser um manobrador, 
um aperta-botão de computador. Isso é extremamente grave. O bibliotecário, mesmo num 
sistema inteiramente computadorizado, não pode deixar de ter uma certa cultura. Ele precisa 
saber o que os livros contêm; que livros comprar; em que livros ele obtém a informação que o 
leitor pede. Isso o computador nem sempre pode dar. O computador dá aquilo de uma maneira 
muito seca, só com o que foi alimentado; de maneira que o bibliotecário perde o contato com 
o público; isso, me parece, não deve acontecer”. (MORAES, 1985)

Quando perguntado sobre as novas tendências de biblioteconomia, RBM não hesita em 
dizer que as novas concepções de Biblioteconomia fazem parte de um processo de amadure-
cimento, entretanto, sua impressão é que os bibliotecários trabalham “não para o público, mas 
para outros bibliotecários” (MORAES, 1985). Mais adiante na mesma entrevista ele completa: 

“Nós somos um país subdesenvolvido, extremamente pobre. Nós não vamos fazer bibliotecas 
em lugares onde 70% da população [é] analfabeta. De maneira que eu tenho medo de que 
essas altas cavalariças sejam mais úteis para os bibliotecários e para o pessoal que dirige os 
centros de informação, mesmo que o público não se beneficie disso”. (MORAES, 1985)

Moraes (1985) demonstra preocupação com a preservação do que ele nomeia como ‘es-
pírito de classe’. Para ele, esse espírito deveria traduzir valores e discursos em ações sociais 
e educacionais. Ele fala de tensões internas ao campo. Rubens Borba de Moraes lamenta que 
nos anos 1980 os bibliotecários careciam de formação de cultura geral, tanto na sua formação 

1 Neste trecho do áudio RBM tem uma fala mais rápida e eufórica o que enfatiza sua visão pessimista no futuro 
da Biblioteconomia.
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acadêmica quanto na formação prévia. Para ele, o que influencia no sucesso da biblioteca, no 
âmbito social e educacional, não são as teorias filosóficas mas o conhecimento sociológico 
em que foi pautado tal projeto, bem como a formação cultural dos bibliotecários. Além disso, 
apresenta como argumento de sua visão de Biblioteca a preocupação com o modo como es-
trangeirismos vêm dominando o modus operandi do que era para ser socialmente enraizado 
na realidade brasileira, tanto do ponto de vista cultural, quanto social (MORAES, 1978).

Considerações finais

Ao encerrarmos a análise das entrevistas de Rubens Borba de Moraes proposta neste ar-
tigo destacamos em dois grupos a contribuição deste trabalho nos debates que envolvam o 
passado e o futuro da Biblioteconomia.  O primeiro deles diz respeito à relação do profis-
sional com o livro, a leitura, o estudo e a cultura geral; o segundo trata do movimento da 
classe bibliotecária como movimento político-cultural. Esses temas foram os mais discutidos 
nas entrevistas, tanto por motivação dos entrevistadores quanto por interesse do entrevistado. 
Além do mais, os assuntos se entrecruzam nas conversas que deixam de ter linhas delimitadas 
como começo e fim. 

Na leitura que RBM faz de seus colegas de profissão e também na sua autoapresentação é 
possível notar que ambas narrativas passam pela esfera pessoal, especialmente no que tange 
a atribuição de sentido do livro (objeto), da tecnologia de registro de conhecimento (a escrita) 
e da biblioteca (instituição) na formação cultural do bibliotecário. Moraes associa a cultura 
geral do bibliotecário e sua relação pessoal com os livros à sua compreensão sobre seu papel 
político cultural. Aponta que fazer parte de um campo profissional apenas outorga socialmen-
te o sujeito para sua atuação na sociedade. Seu reconhecimento social depende da atuação 
significativa em seu contexto. Nesse sentido, indica a compreensão do bibliotecário sob duas 
vertentes: a do intelectual autodidata e a do profissional engajado.

Ao se reportar aos anos 1930 e 1940, período em que esteve à frente da Divisão de Biblio-
tecas, Moraes apresenta as ações e conquistas do Departamento de Cultura em torno das bi-
bliotecas como batalhas profissionais e político-culturais. Isso se deve ao fato de que conquis-
tas profissionais, como a criação do primeiro Conselho Bibliotecário e a Associação Paulista 
de Bibliotecários, foram iniciativas inéditas para o contexto e tiveram repercussões significa-
tivas na formação do Brasil como Nação independente. A leitura de RBM sobre a participação 
ativa de bibliotecários nas ações de criação de bibliotecas e organização da classe bibliotecária 
apresenta uma perspectiva cultural haja vista as resistências apresentadas pelo contexto espe-
cialmente no que diz respeito às forças políticas atuantes em São Paulo e na capital do país. 

Rubens utiliza o termo “classe” para se referir a momentos distintos de sua atuação e ou 
observação sobre o trabalho social de bibliotecários. O primeiro momento retoma a atuação 
bibliotecária nos anos 1930 e o segundo refere-se à atuação de profissionais contemporâneos 
a ele nos anos 1980. É importante destacar que Moraes não discorre sobre conquistas profis-
sionais dos anos 1960 como por exemplo a lei 4084/62 que regulamenta a atuação profissional 
do bibliotecário atrelando-a à formação em curso superior de Biblioteconomia em Escolas de 
Biblioteconomia regulamentadas. É por meio dessa lei que o bibliotecário ganha status profis-
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sional para atuar na sociedade e discutir questões ligadas às bibliotecas. 

Quando Moraes compara as ações pioneiras com as dos anos 1980 não hesita em criticar 
a perda do espírito engajado dos bibliotecários para tornar-se uma classe desvinculada de seu 
contexto. Através da construção de seus relatos pessoais no campo, Moraes demonstra o que 
pode ser entendido por corporativismo profissional em detrimento de engajamento político. 
Ao mesmo tempo, relata como os contextos políticos intervieram diretamente nos projetos de 
biblioteca e Biblioteconomia idealizados pelos modernistas. 

Na condição de aposentado se auto descreve como bibliotecário responsável por conduzir 
um “movimento a favor das bibliotecas” e, sobretudo, um movimento agregador de biblio-
tecários. Relata suas experiências e aprendizados e não hesita em se colocar como “pai” que 
aponta os erros de seus filhos. Embora discorra longamente sobre os problemas enfrentados 
pelo campo, não problematiza a Biblioteconomia em seu percurso formativo como campo 
de estudos e de práticas. Ao atribuir os problemas do campo exclusivamente aos seus atores 
(bibliotecários e professores, incluindo ele mesmo) demonstra faltar-lhe amplitude visual para 
perceber a Biblioteconomia como um jogo simbólico de forças que se articulam interna e ex-
ternamente e assim constroem coletivamente seus percursos, produtos e tradições.

 A análise das entrevistas leva-nos a refletir sobre o quanto não conhecemos os processos 
históricos que conduziram à constituição da Biblioteconomia brasileira, incluindo sua institu-
cionalização e ‘universitarização’. 

Ao trazer à tona análise das problematizações aportadas por RBM, participante ativo das 
políticas culturais pré anos 1960, esperamos colaborar com os debates sobre a compreensão e 
ressignificação da Biblioteconomia na contemporaneidade, vislumbrando um futuro promis-
sor no que diz respeito à nossa atuação significativa e com significado na sociedade.

Referências

AMOSSY, Ruth. Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 
p. 119-144, 2005.

BANDEIRA, Suelena Pinto. O mestre dos livros: Rubens Borba de Moraes. São Paulo: 
Briquet de Lemos, 2007

BUTLEN, Max. Les politiques de lecture et leurs acteurs, 1980-2000. Lyon: INRP, 
2008.

FAY, Lucy E. ALA Good neighbors. Books abroad, v. 17, n. 2, 1943. P. 116-120. 

MORAES, Rubens Borba de Moraes. Aspectos históricos da biblioteca Mário de An-
drade e o papel do Dr. Rubens na Biblioteconomia brasileira. [Entrevista concedida a May 
Brooking Negrão]. Bragança Paulista, 1983. 

MORAES, Rubens Borba de Moraes. Depoimento de Rubens Borba de Moraes. [En-
trevista concedida ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo em 18 de set. 1981]. 

MORAES, Rubens Borba de Moraes. Depoimento sobre a Biblioteca Pública Muni-



MEMORIA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: CIMIENTO DE LAS HUMANIDADES DIGITALES

[ 230 ]

cipal de São Paulo [Entrevista concedida a Antonio Agenor Briquet de Lemos]. Bragança 
Paulista, 7 de set. de 1978. 14 f.

MORAES, Rubens Borba de Moraes. Entrevista a alunos de Biblioteconomia. [Entre-
vista concedida a alunos da Escola de Comunicações e Artes]. São Paulo, 1980. 

MORAES, Rubens Borba de Moraes. Entrevista de Rubens Borba de Moraes. [Entre-
vista concedida a GOMES, Marco Aurélio da Filgueira]. 15 de set. 1982.

MORAES, Rubens Borba de Moraes. Entrevista de Rubens Borba de Moraes.  [Entre-
vista concedida a professores da Escola de Comunicações e Artes]. Bragança Paulista, 1986.

MORAES, Rubens Borba de Moraes. Entrevista com Rubens Borba de Moraes. [En-
trevista concedida ao SPHAN. Em 22 de out. 1982], 1982.

MORAES, Rubens Borba de Moraes. Memória oral, 2. [Entrevista concedida a Terezin-
ha Marinho em Bragança Paulista em 22 de out. 1982]. Rio de Janeiro, Fundação Nacional 
Pró-Memória. 1987. 48 p.

MORAES, Rubens Borba de Moraes. O engenheiro, o bibliotecário e o sentido de um 
projeto cultural. [Entrevista concedida a Sebastião de Souza]. 1985.

PERROTTI, Edmir. Sobre informação e protagonismo cultural. In: Gomes, H. F.; NOVO, 
H. F..(Org.). Informação e protagonismo social. Salvador: EUFBA, 2017, p. 11-26.

PIZARRO, Daniella Camara. Entre o saber agir e o saber fazer: o que professam os 
docentes de Biblioteconomia em Santa Catarina. 530 f. 2017. Dissertação (Mestrado) – Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina.

REIPERT, Herman José. História da Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade. 
São Paulo: Departamento de Cultura, 1972.

Agradecimentos

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes.      



[ 231 ]

Legado da escritora Carmen da Silva na revista 
Claudia: discurso feminista e formação de mulheres 
leitoras no período de 1963-1985
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Resumo

Propõe-se neste trabalho apresentar alguns apontamentos sobre a relação entre o discurso 
feminista na produção jornalística da escritora e jornalista Carmen da Silva (1919-1985) e o 
seu contributo para a formação e conscientização das mulheres leitoras no período de 1963-
1985. Para isso, utilizaremos textos da sua coluna reproduzidos nas coletâneas A arte de ser 
mulher (1966) e O homem e a mulher no mundo moderno (1969) e também fontes digitaliza-
das do site www.carmendasilva.com.br. O conteúdo de algumas das suas colunas, apesar de 
suavizado pela revista Claudia, para a qual escreveu durante vinte e dois anos, insere-se em 
um contexto de mudanças socioculturais e de abertura editorial para os chamados temas “fe-
mininos”, contribuindo para a ampliação dos horizontes das leitoras brasileiras do século XX.

Palavras-chave

imprensa, feminismo, leitura, sociedade

1. Introdução 

O centenário de nascimento da escritora gaúcha Carmen da Silva (1919-2019) – cuja ce-
lebração podemos estender a 2020, visto que ela nasceu no dia 31 de dezembro – nos permite 
refletir não só sobre o seu legado na literatura e na comunicação como colunista e mentora de 
muitas mulheres que a liam, mas também sobre a atualidade do seu discurso feminista.

A data em questão coincide com um aumento vertiginoso da violência contra as mulheres 
em todo o mundo, ganhando um incremento sobretudo durante a pandemia ocasionada pela 
disseminação da Covid-19. Nesse contexto de isolamento social, muitas mulheres tiveram que 
conviver vinte e quatro horas com seus agressores. Foram numerosos os casos de feminicídio 
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e violência doméstica, segundo os registros oficiais, mas os órgãos competentes1 acreditam 
que o número é ainda maior devido às subnotificações. Tornou-se difícil para as mulheres 
denunciar, pois não puderam fazê-lo de casa e tampouco sair. 

A trajetória de Carmen da Silva na revista Claudia e na vida, sempre coerente com o 
discurso para as suas amigas leitoras, fez com que ganhasse o título de “A grande dama do 
feminismo brasileiro”. Ela fez parte da segunda onda do feminismo, que no Brasil teve início 
na década de 70. Relacionada ao contexto da Revolução Sexual, foi uma das figuras mais 
importantes no sentido de desmistificar “mitos” instituídos pelas famílias tradicionais com 
relação ao comportamento feminino e ao casamento.

Apesar de seu tom objetivo e incisivo, nunca fez uso de um discurso radical, pois con-
hecia as limitações subjetivas, sociais e culturais das suas leitoras. No entanto, nunca deixou 
de questionar os temas tabus como aborto, maternidade, sexualidade, amamentação, traição, 
separação, ciúme, divórcio etc. Inseria de maneira bem explicada em seu discurso as ideias 
de Simone de Beauvoir em O segundo sexo, as de Betty Friedan, em A mística feminina e 
também as de Freud (devido à sua formação em Psicanálise). Em seu diálogo de orientação 
psicológica com as leitoras, mencionava obras de Shakespeare, Machado de Assis, Jacques 
Prèvert, Lope de Vega, entre outros, às quais sempre recorria para relacionar o comportamento 
humano aos arquétipos. O eixo do seu discurso era no sentido do protagonismo feminino, sem 
deixar de levar em consideração as idiossincrasias e susceptibilidades individuais e culturais.

Portanto, não há como celebrar o seu centenário sem pensar na situação das mulheres, 
hoje. No Brasil, houve alguns retrocessos. O machismo e a violência doméstica se apresentam 
com requintes de crueldade de forma física e verbal. A diferença é que, agora, muitos casos, 
antes invisíveis, vêm ganhando visibilidade por meio das redes sociais e há mais pressão sobre 
as instâncias que decidem sobre os casos.

Infelizmente esta tendência se revelou não só no Brasil como também na América Latina. 
Porém, não sem indignação e protesto por parte de mulheres de diferentes coletivos. Um dos 
eventos mais destacados de 2019 foi a manifestação “El violador eres tu”2, do coletivo de 
mulheres chilenas “Las tesis”, cuja performance, convocada pela primeira vez na cidade de 
Valparaíso, litoral do Chile, viralizou nas redes sociais e inspirou outros protestos de solidarie-
dade nas mais diferentes regiões do mundo contra a violência policial, machista e institucional 
sofrida pelas mulheres. Certamente, Carmen também estaria nas ruas com aquelas garotas, 
assim como esteve presente nas manifestações na década de 60 pela igualdade de gênero.  

Dessa forma, o propósito deste artigo é refletir sobre o legado de Carmen da Silva no que 
diz respeito à formação e conscientização das mulheres leitoras da sua coluna, no período 
em que esteve na revista (1963-1985). Para isso, usamos como fontes a revista Claudia e as 
antologias A arte de ser mulher (1966), O homem e a mulher no mundo moderno (1969) e 

1 Os dados estatísticos podem ser consultados no relatório Violência doméstica durante a pandemia de Covid-19, 
elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-con-
tent/uploads/2018/05/violencia-domestica-covid-19-v3.pdf> Acesso em: 30/out./2020. 
2 Em português, “O estuprador é você”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_o_0E054vaQ Acesso 
em: 5 nov. 2020.
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O melhor de Carmen da Silva (1994); fontes digitalizadas do site www.carmendasilva.com.
br, bem como excertos de cartas de leitoras. Como ficará patente, o conteúdo de algumas das 
suas colunas faz parte de um contexto de mudanças socioculturais e educacionais, e também 
de abertura editorial para os chamados temas “femininos”, contribuindo para a ampliação dos 
horizontes de uma franja de leitoras brasileiras nas décadas de 60, 70 e 80.

Dividido em duas partes, na primeira falaremos sobre a escritora e seu retorno ao Brasil 
dentro do contexto educacional e abertura do mercado editorial. Depois, propomos uma clas-
sificação específica de leitora híbrida que aqui denominamos leitora eruptiva ou ativa, que está 
ainda em desenvolvimento em nossa pesquisa, mas que apresentamos aqui como reflexão para 
entender os diferentes níveis de leitura e de leitor/a. A última seção diz respeito às conclusões.

2. Carmen da Silva 

Nascida na cidade de Rio Grande (Rio Grande do Sul), Carmen da Silva morou quase vin-
te anos entre o Uruguai e a Argentina. Depois de tanto tempo fora e sem poder ter participação 
política plena em Buenos Aires por ser estrangeira, quis voltar para o Brasil em busca desse 
pertencimento. Desejava reconstruir a sua identidade como brasileira. Mudou-se, então, para 
o Rio de Janeiro, onde viveu a até o seu falecimento, em 1985.

A sua relação com o jornalismo e a literatura começou ainda em Buenos Aires. Cons-
ciente de que o Brasil ainda não tinha alcançado um nível educacional que possibilitasse às 
mulheres um acesso amplo aos livros e à leitura, viu que o caminho mais curto de estabelecer 
um diálogo seria através dos meios de comunicação de massa. Naquele momento, o mercado 
editorial de revistas e publicações segmentadas estava se ampliando, sobretudo com o advento 
da editora Abril, e a revista Claudia seria o canal ideal entre ela e seu público leitor. Nesse 
caso, leitoras. 

Aqui [no Brasil] podemos escrever porque escrevemos para os doutores. A massa não nos lê: 
porque não sabe ler, e ainda que soubesse, sua realidade mais imediata, mais premente, é a 
fome. Na Argentina, não se pode escrever porque lá a palavra teria eco: há só treze por cento 
de analfabetos. Só: toda a dor americana em duas letras: o advérbio da ignomínia, a sílaba da 
humilhação. (SILVA: 1970, p. 61)

Com o olhar comparativo entre os dois países, percebeu que o caminho mais curto para 
o protagonismo feminino não seria alcançado apenas pela literatura, mas também pelos 
meios informativos. Enfim, era preciso formar uma camada média de leitores e leitoras, 
como já existia na Argentina.

Apesar de ter escrito dois romances bem recebidos pela crítica argentina e brasileira, Se-
tiembre (1957) e Sangue sem dono (1964), foi por meio da sua coluna “A arte de ser mulher”, 
na revista Claudia, na qual colaborou durante vinte e dois anos (1963-1985), que ela se tornou 
conhecida. Destinada às mulheres modernas, Claudia entrou no mercado em 1961 e existe 
até hoje. Foi criada com o objetivo de ser a ‘revista amiga’, que acompanha as leitoras nos 
aspectos da moda, casa, cozinha, relacionamentos, marido e filhos, o papel de ‘amiga’ da lei-
tora coube, verdadeiramente, a Carmen da Silva. Ela dialoga todo o tempo com suas leitoras, 
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retoma ‘conversas’ antigas, faz ‘confissões’.

Embora não fosse a tônica predominante da revista Claudia, do começo ao fim da sua co-
laboração Carmen sustentou o protagonismo das mulheres, ciente de que a sua autonomia as 
conduziria a relações pessoais mais equânimes e satisfatórias. E o fez por meio do jornalismo 
feminista, de maneira sutil e paulatina, sem dar-lhe de imediato o nome de feminismo, para 
não escandalizar ou ser censurada. 

Conceitualmente, jornalismo feminino pode ser entendido como “um segmento do jorna-
lismo que marca uma época, delimita o espaço temporal a partir das temáticas que aborda, por 
ser reflexo das transformações pelas quais passa a sociedade” (BUITONI, 1990, citado por 
BANDEIRA, 2015, p. 191). Já o jornalismo feminista preocupa-se com as relações de poder, 
com a opressão, com o protagonismo político, econômico e social da mulher. Nas palavras de 
Bandeira (2015, p. 194), em diálogo com Telles (1999) e Pitanguy (2007), jornalismo femi-
nista pode ser entendido como 

um movimento que se constrói com ações de mulheres dispostas a combater a discriminação 
em suas diferentes formas e superar as relações hierárquicas entre homens e mulheres, além 
de criar meios para que o gênero feminino seja protagonista de sua vida e história.

Claudia, portanto, é uma revista de conteúdo feminino que tem na coluna “A arte de ser 
mulher” um espaço de jornalismo feminista. 

A década de 1960, quando começou o seu ativismo político e comunicacional no Brasil, 
foi efervescente em todos os sentidos. Mudanças na educação, na cultura, a segunda onda 
do movimento feminista, eclosão de movimentos revolucionários, clandestinidade do partido 
comunista, golpe militar, ditadura, censura, pílula anticoncepcional, revolução sexual, enfim, 
uma série de questionamentos culturais permeiam essa década não só no Brasil como no 
mundo.

Em 1968, o ano que não terminou, Zuenir Ventura observa que, segundo uma pesquisa 
feita naquele ano, em cada três livros, pelo menos um tratava de questões sexuais, e corrobora 
citando a autora da coluna “A arte de ser mulher”: “Em março, Carmen da Silva constatava 
na revista Claudia: o sexo se converteu em tema de palestra, em diálogo social, em bate-papo 
de mesa de bar”. (1988, p. 20). Essa constatação mostra que a sociedade ainda estava fechada 
para certos temas, alguns dos quais sequer eram mencionados em casa. Ao lerem Carmen, no 
entanto, muitas mulheres perceberam que seus problemas familiares ou conjugais não eram 
exclusivos. Foi o que ocorreu com as mulheres da classe média estadunidense, como Betty 
Friedan deixa claro em A mística feminina. Segundo Ventura (1988, p. 22),  

Carmen da Silva foi na imprensa uma competente divulgadora da Revolução Sexual, sem que 
a adesão ao movimento lhe tirasse o senso crítico. Sem concessões ao intelectualismo próprio 
da época, a colunista de Claudia se dirigia a um amplo público de classe média – naturalmen-
te prudente e mais conservador – com uma sensatez muito útil num momento de culto do 
radicalismo. Ela mostrava que as formas de pensar e exercer a sexualidade variavam não só 
conforme as classes sociais, mas segundo também as gerações” (1988, p. 22)  

A década de 60 é também marcada pelo incremento da indústria no país, o que era conco-
mitante a um alto índice de analfabetismo, uma vez que anda não havia uma política educa-
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cional consolidada (o Ministério da Educação e Saúde era recém criado). Segundo Marcílio 
(1999), apenas 31% das crianças e jovens de 5 a 19 anos estavam na escola. Dessa forma, 
como já havia apontado Zuenir Ventura, seu público leitor era oriundo da classe média. Ela 
mesma, em O homem e a mulher no mundo moderno (1969, p. 51), ao abordar o sexo como 
realidade inseparável da vida humana, afirma: “(...) limito-me ao exame da classe média bra-
sileira, em que as leitoras e eu estamos situadas”. 

3. Leitora eruptiva ou ativa – uma proposta conceitual  

Quando se fala em leitor/a, é comum associá-lo apenas ao objeto livro. Diferente das 
décadas de 40 e 501, a de 60 estava começando a preparar leitores para os anos posteriores. A 
criação de universidades em várias capitais e o ingresso dos alunos no ensino colegial (atual 
médio) e técnico (devido à indústria), começa a incrementar o público leitor, que naquele 
momento era de um livro por habitante ao ano (REIMÂO, 1996).  

De acordo com o Instituto Pró-Livro, leitor é aquele que leu pelo menos um livro, no todo 
ou em parte, nos últimos três meses. Canclini (2015), no entanto, questiona essa definição, 
que considera limitada, sobretudo nos dias atuais. Para este autor, a leitura de qualquer outro 
dispositivo eletrônico ou gênero também deve ser levada em conta como jornais eletrônicos, 
blogs, pesquisa escolar na internet ou celular. “Ler não é mais somente entender palavras e 
frases. É também saber usar ícones de navegação, barras de espaços, abas, menus, hiperlinks, 
funções de busca de texto, imagens e músicas, mapas de sites.” (CANCLINI, 2014, p. 172). 

De fato, isto deve ser levado em consideração, uma vez que a pesquisa “Retratos da leitura 
no Brasil”, de 2019, aponta que o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores de livros. A média atual 
é de 4,2 livros por pessoa em um ano. Mas será que a leitura em outros dispositivos torna-os 
menos leitores? Se de um lado esta pergunta deve se relacionar com as competências informa-
cionais, por outro, as novas práticas de leitura também devem ter um peso nas pesquisas, uma 
vez que ler uma matéria de jornal e um livro eletrônico pode ser atividades concomitantes. 

Da mesma forma, questionamos aqui esse conceito na década de 60. Se de um lado havia 
um baixo índice de leitor de livro, por outro, o mercado editorial de jornais e revistas estava a 
todo o vapor, mesmo durante a ditadura. Essa geração leu O Cruzeiro (1928-1975) Realidade 
(1966-1976), a estadunidense Seleções (1942-) etc., sem contar as publicações massivas e po-
pulares como as revistas de fotonovelas Ilusão (1958-1982), Noturno (1959-1975), Contigo 
(1963-2018), editadas pela Abril.

Durante mais de vinte anos o gênero fotonovela representou uma fatia importante no mer-
cado de revistas, perdendo relevância somente a partir de 1970. A partir desse período, segun-
do Rios (2020):

As mulheres não estavam mais interessadas no amor meloso, piegas, narrado nas páginas das 
revistas. Desde 1960, Claudia e a coluna “A arte de ser mulher”, de Carmen da Silva, vin-
ham fazendo a cabeça das mulheres e as mudanças socioeconômicas e culturais, bem como 

1 De acordo com Hellewell (2012), nos anos 40 e 50 o Brasil tinha apenas 30 livrarias.
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a sociedade de consumo incipiente e a sua entrada no mercado de trabalho, impulsionaram o 
interesse de leitura para outra direção (RIOS, 2020, p. 12). 

O conceito de leitor criado pelo Instituto Pró-Livro, portanto, não se refere ao que se lê, 
mas quanto se lê. Como afirmamos anteriormente em outro trabalho (RIOS, 2020), acredi-
tamos que, por meio da revista Claudia, a coluna de Carmen da Silva contribuiu não só para 
o desenvolvimento de mulheres leitoras (uma vez que a leitura de revistas femininas, consi-
derada amena, era “permitida”), como para um pensamento ativo (e até mesmo crítico) com 
relação à sua condição numa sociedade patriarcal. 

Não é possível mensurar de forma cabal o universo de leitoras formadas a partir da leitura 
da sua coluna, mas não podemos deixar de ignorar alguns dados que apontam para isso e, daí, 
tirar algumas conclusões. Carmen recebia cerca de 500 cartas por mês de suas leitoras. Apenas 
três anos depois de estrear na revista, em 1966, publicou A arte de ser mulher, (reunião de 
alguns textos publicados na coluna) que esteve durante anos entre os mais vendidos, como 
mostra, abaixo, a figura 1, disputando com escritores já consagrados como Érico Veríssimo, 
Vinícius de Moraes e Jorge Amado. Já a figura 2 mostra que, dois anos depois do seu lança-
mento, A arte de ser mulher ainda continuava entre os mais procurados.

Figura 1. Jornal A Gazeta, 4 de abril de 1966. Acervo da escritora.

Fonte: www.carmendasilva.com.br 
Figura 2. Recorte de jornal Correio da Manhã, agosto de 1968. Acervo da escritora.

Fonte: www.carmendasilva.com.br 
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Levando tudo isso em consideração, acreditamos que ela foi responsável por introduzir e 
tratar temas complexos num meio de comunicação massivo usando, para isso, o jornalismo 
feminista como ferramenta. E, a partir daí, formar e transformar mulheres a partir da leitura 
dos seus textos. 

Dessa forma, no caso das leitoras de Carmen da Silva, gostaríamos de pensar os seus 
escritos como formadores da leitora eruptiva ou ativa, que instigam a ação individual ou cole-
tiva dentro da perspectiva do jornalismo feminista. O ponto de partida da leitora eruptiva é a 
informação que dá sentido às mudanças subjetivas e às suas biografias; é o momento epifânico 
de tomada de consciência das relações desiguais de poder material e simbólico e do seu lugar 
no mundo.

Naquele momento de crescimento do movimento feminista, que vinha sendo trabalhado 
em jornais e revistas já desde a primeira onda (que foi sobretudo sufragista) foi muito impor-
tante para incrementar e consolidar a segunda onda com a participação das mulheres inspira-
das pela força da sua palavra.

4. Conclusões

“A grande dama do feminismo brasileiro” plantou sementes no movimento feminista e 
serviu de modelo para muitas mulheres Brasil afora. Sua contribuição foi crucial para o apro-
fundamento do debate sobre o pensamento feminista no Brasil, tanto na revista como nas 
conferências para as mulheres em todo o país. A coluna “A arte de ser mulher” tornou-se um 
ponto de encontro virtual e válvula de escape da opressão cotidiana machista e patriarcal.

Seus livros, artigos e sua trajetória contam com uma fortuna crítica que só tende a crescer. 
É grande o número de dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de conclusão de 
curso da graduação (disponíveis nas bases de dados da USP, CAPES, Scielo, BDTD/IBICT)), 
como também em artigos de revistas científicas, ensaios, blogs y páginas web.

O acervo reunido pela própria autora sobre a sua trajetória (recortes de jornais e revistas 
do Uruguai, Argentina, Estados Unidos, França e Brasil), doados pela família da escritora à 
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), foram digitalizados e estão disponíveis no site 
www.carmendasilva.com.br. Organizado pela professora e pesquisadora Núbia Hanciau, esse 
acervo constitui um importante repositório cujo conteúdo nos permite compreender não só 
sua biografia, mas também uma época. 

Dessa forma, as pesquisas sobre a sua trajetória literária, jornalística e de vida estão ainda 
longe de se esgotar, pois enquanto houver desigualdade nas relações de poder entre homens e 
mulheres, enquanto a mulher não for protagonista da sua própria vida, Carmen da Silva estará 
presente.
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