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Prefácio

Olhando a Significação:
do paradigma do acesso ao da
apropriação de informação

   Voltar o olhar para os processos soci-
ais de significação é tocar em problema histórico e cultural chave. Se os
tempos e os espaços mudam, mudam também os significados, os modos e
os atores que os produzem. Das rodas ao redor do fogo à navegação nos
oceanos informacionais da internet, são distantes e distintos tanto os con-
teúdos e valores culturais quanto os caminhos de sua construção. Daí a
necessidade de atualização permanente dos debates, do esforço contínuo
de compreensão dos modos como as diferentes formações sociais constro-
em e reconstroem seus patrimônios simbólicos, condição de sua existência
tanto material quanto imaterial.

Extremamente sensíveis aos fluxos temporais e ao fulgor das tensões,
das paixões e dos gestos, os significados movimentam-se permanentemente,
alheios às pretensões e promessas de fixação que podem ser entrevistas em
formulações como a que diz que “as palavras voam, a escrita fica”. Se, efeti-
vamente, a escrita permanece, as significações, ao contrário, se esvaecem e se
reconstituem permanentemente, em um fluxo intermitente e aberto que
ultrapassa a fisicalidade dos traços que lhes dão guarida e visibilidade. É no
tempo e no espaço do porvir histórico que os significados se inscrevem e
realizam, não no presente eterno da pura, mas desencarnada, materialidade
dos sinais.

Lembro Lygia Bojunga Nunes: os livros espreitam e esperam na estan-
te. Em silêncio, resignados. Assim, se a escrita fica, como outras formas de
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registro, ela não é senão potencialidade à espera de realização. Conjunto de
marcas, depende do sopro vital dos leitores para transformar-se em signo.
Não fosse assim, os destinos dos processos de comunicação estariam irre-
mediavelmente traçados na esfera da produção, passando à margem do com-
plexo e dinâmico jogo entre esta, as intricadas e difusas esferas de mediação
social, bem como as condições concretas e específicas da recepção. Escrito-
res e leitores, em tais condições, tal como as máquinas de comunicar, seri-
am codificadores e decodificadores mecânicos de sinais, destituídos de suas
condições e qualidades humanas específicas, de sua história, cultura, sensi-
bilidade e inteligência, de sua singularidade de sujeitos dos processos de
significação.

A concepção estática de tais processos não se sustenta nem mesmo em
contextos marcados por fortes tendências de homogeneização cultural e
simbólica. Tribos, grupos fechados, seitas religiosas, políticas, acadêmicas
possuem sempre intérpretes, oficiais ou não, com a função de fazer face à
entropia inerente aos atos comunicativos – quem conta um conto, aumen-
ta um ponto, diz a tradição. Em contextos como o atual, onde sob a nu-
vem espessa da globalização espoucam a todo instante tensões, conflitos,
diferenças locais de toda ordem, fica mais ainda clara a inviabilidade da
mensagem única, do modelo único, da civilização única. Não há como se
iludir: somos, irremediavelmente, singulares e plurais, únicos e muitos, idên-
ticos e diversos. A contrapartida irremissível dos encontros são os
desencontros; das aproximações, as distâncias; das entregas, as recusas.

Nesse sentido, se a modernidade exigia de Hamlet ser ou não ser, a
contemporaneidade desafia-nos a ser e não ser, ao mesmo tempo. Os signi-
ficados são postos à prova a cada situação vivida por nós, são insuflados em
velocidades cada vez mais aceleradas. Os desejos brotam por todos os po-
ros, permanentemente, não se sabe de onde. Da biologia? Da história? Do
mercado? Do Estado? De todos juntos? Dos sujeitos? A identidade em nos-
sa época é declinada no plural, vivemos todos perigosamente, no limiar da
fragmentação, em um equilíbrio instável, criaturas cujas peças só se ajustam
com grande dificuldade.

Entrar em contato com o conteúdo desta coletânea é penetrar, portan-
to, em um território que trata de questões essenciais e universais, a partir de
nosso destino brasileiro particular. Impossível, pois, não remontar o grito
produzido aqui, ao nosso lado, na Maré, do Rio de Janeiro, à Grécia épica
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ou trágica de Eurípedes ou Sófocles: “eu tenho muito medo porque esse
meu filho gosta muito de dinheiro. As meninas gostam de estudar, mas ele
gosta mesmo é de ter dinheiro, poder fazer um lanche na rua, usar as roupas
da moda, mas é meu filho querido”.

De um lado, o eterno, o permanente: o amor da mãe pelo filho; de
outro, a circunstância, o ‘aqui e agora’ da desigualdade, do abandono pú-
blico, da violência, do consumo, do narcotráfico, com suas ofertas aparen-
temente fáceis aos jovens que sonham com ‘um lanche na rua’, com as
roupas de seu tempo, com a bermuda ‘de marca’. Agregação e desagregação
ao mesmo tempo, desejo de calor e de afeto irreconciliável com os meios de
apropriação das marcas de seu tempo. Entre o apego ao que é próximo e o
consumo a qualquer custo, o medo, o sofrimento, o turbilhão dos signifi-
cados. Privado e público, nem privado, nem público, ser e não ser,
concomitantemente. Onde se constituem os sujeitos, como e quem define
os significados em tais condições? A casa, o mercado, o Estado, o espaço
virtual, o narcotráfico, a mídia, os indivíduos desgarrados? Quem, enfim,
os sujeitos da palavramundo, como quer Freire? Ou será esta mais uma
utopia que se foi em nossa época?

Refletindo sobre tais problemáticas, o presente livro, feito a muitas
mãos, acrescenta ao debate um largo espectro de questões teóricas,
metodológicas e práticas, enriquecendo-o. Como não poderia deixar de
ser, realiza recortes necessários, perscrutando o tempo contemporâneo, tra-
duzindo em cenas brasileiras do bairro da Maré, no Rio de Janeiro.

Nesse sentido, pensadores fundamentais da modernidade, como Walter
Benjamin, convivem com críticos da contemporaneidade em toda a obra,
como Bourdieu, Latour, Boaventura Sousa Santos, Canclini, em um sau-
dável programa científico de tessitura de elos entre perspectivas convergen-
tes, apesar das distâncias temporais e espaciais. Conceitos como experiên-
cia são, em decorrência, retomados, assim como a distinção benjaminiana
entre informação e narrativa, essencial para a constituição de outra distin-
ção fundamental aos nossos tempos, ou seja, aquela que separa informação
de conhecimento.

Evidentemente, o método científico não poderia também ser deixado
de lado em um trabalho como este, uma vez que não só o arsenal conceitual,
mas também os modos de pesquisar, de produzir ciência, são alterados
pelas posições epistemológicas assumidas. Na primeira parte do trabalho
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são incluídas, portanto, questões pertinentes da ‘pesquisa-ação’, modo de
conhecimento que articula observação e participação em um todo orgâni-
co e dinâmico. Não sem razão, as pesquisas apresentadas estavam inscritas
originalmente na linha de pesquisa de pós-graduação, intitulada antropolo-
gia da informação.

Se o pesquisador não observa apenas, mas inscreve-se e participa do
universo pesquisado, constituindo conhecimentos e constituindo-se no
processo, não parecerá estranho que, já na segunda parte, ao relatar um
modo específico de “construir o conhecimento”, os autores se debrucem
sobre a ‘sistematização de práticas sociais’, mais do que sobre as próprias
práticas. Já não importam apenas os fatos e suas lições, mas os modos como
são relatados, produzidos e apropriados socialmente. A ciência não é ape-
nas um produto, um conjunto de conhecimentos, dados e acabados. É
também processo, fluxo, modo de produção. É conteúdo e forma; modo
de ser e de estar; de nomear, produzir e interpretar o mundo. Por isso,
produção, circulação e recepção de significados são compartilhados, rom-
pendo com concepções tradicionais de ‘difusão científica’. O relato sobre o
‘almanaque da dengue’, bem como os das ‘práticas de intervenção
socioculturais’, são expressão viva e vivificadora dessa convicção que resulta
tanto em novos saberes e fazeres científicos e sociais quanto em novos mo-
dos de sua produção e circulação: o conhecimento constitui e é constituí-
do em rede. O vácuo entre os que difundem conhecimentos e os que são
apenas receptores se esvai nas tramas dos saberes plurais articulados.

Em decorrência, se o conjunto de relatos aqui apresentados coloca uma
variada e rica gama de questões de diferentes ordens, coloca também uma
busca comum, traduzida em uma atitude epistemológica coerente, mesmo se
não nomeada explicitamente enquanto tal. Está em causa, portanto, no con-
junto, a superação do paradigma do ‘acesso à informação’ pelo da ‘apropria-
ção de informações’. E tal guinada radical merece especial atenção, já que a
voz dominante nas ciências de informação é ainda a do acesso, logo, da difu-
são, repetida desde os iluministas, com seus conteúdos e métodos de mão
única que continuam até hoje excluindo enormes contingentes populacionais
de importantes processos sociais de produção de significados.

Diferentemente do paradigma do ‘acesso’, não basta ao da ‘apropria-
ção’ a oferta de informações. No mundo contemporâneo, se, por um lado,
estas continuam nos faltando, muitas vezes, chegam-nos, por outro lado,
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produzidas em excesso, tomando-nos de assalto, estressando-nos, não ape-
nas pela quantidade, mas também pelo comportamento agressivo do mer-
cado cultural. Difundir aleatoriamente informações em tal quadro é, por-
tanto, o mesmo que jogar garrafas sem mensagens ao mar, na esperança de
que alguém as descubra em algum ponto distante e venha nos livrar do
naufrágio. Segundo Virílio, nosso mundo oferece tanta informação para
desinformar. Ou seja, nega-se o direito não pela falta, mas pelo excesso.

Não é fortuito, desse modo, o fato de que a organizadora do volume e
coordenadora das pesquisas nele apresentadas, tenha se valido de uma cita-
ção do escritor e filósofo George Steiner: “As bibliotecas, os museus, os
teatros, as universidades podem muito bem prosperar à sombra dos cam-
pos de concentração. Nós entendemos agora: a cultura não torna as pessoas
mais humanas. Ela pode até nos tornar insensíveis à miséria do homem”. O
alerta contra o culturalismo ingênuo tem sua razão de ser. Steiner sabe
provavelmente de histórias macabras da Segunda Guerra que mesclavam
audições dos geniais Mozart, Bach e Beethoven à execução de ordens de
extermínio nas câmaras de gás. As informações musicais preciosas e elevadas
não se incorporaram aos sujeitos, modificando-os, ‘tornando-os mais hu-
manos’. Entre elas e eles existe uma zona de indeterminação preenchida
pelo arbítrio, pelo torpor hierárquico, pelas obsessões. As incorporações
não são imediatas, portanto, nem as mediações são mecânicas. Ao contrá-
rio, são construídas, dependem da ação, do trabalho, das opções e da cons-
ciência humana.

Desse modo, a preocupação em oferecer simplesmente acesso às infor-
mações, sem que se considerem os mecanismos complexos de mediação
que interferem nos processos de apropriação simbólica, sem que se leve em
conta sua natureza, sua razão de ser, suas particularidades, suas exigências,
seus modos especiais de produção, de circulação, de recepção, encontra, no
mundo contemporâneo, correspondência em atos que marcaram a consoli-
dação do mundo moderno pela burguesia: dá-se anéis para não se perder os
dedos. Em outras palavras, difundem-se  informações até em excesso, mas
subtrai-se condições de seu processamento, bem como de participação nos
processos de definição das significações sociais amplas.

Em suma, o paradigma do acesso desconsidera as mediações sociais
que intervêm na recepção, atribuindo a sujeitos tomados individualmente
a responsabilidade pelos destinos face aos códigos, em uma política de laissez-
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faire simbólico, ajustada aos manuais do liberalismo. A apropriação de in-
formações é tratada, portanto, como ato natural, e não cultural, esvaziado
das dimensões históricas inerentes aos processos de significação.

Adotar o paradigma da apropriação não é, portanto, uma posição sem
conseqüências epistemológicas e políticas. Trata-se de um modo de com-
preender a informação, bem como de estabelecer vínculos entre ela e a vida
social. Trata-se de superar visões naturalistas, de vislumbrar a informação
além de seus traços meramente físicos, situando-os em quadros de significa-
ção constituídos e irrigados pela cultura e pela história.

Nesse sentido, o conjunto de textos colocados à nossa disposição, em
que pese diferenças decorrentes da maior ou menor experiência científica
de seus autores, abre novos caminhos de conhecimento, apresentando sob
forma nova, não apenas o rico universo humano que descreve, como tam-
bém questões envolvendo a informação, o conhecimento e a ação
sociocultural e política em nossos dias. Liberada da arrogância transmissivista
implícita ao modelo informacional decorrente do paradigma do acesso, a
pesquisa aqui apresentada mostra pesquisadores que entendem o conheci-
mento como forma de interlocução e de troca, de construção e de recons-
trução de si e do mundo. Como indicado, na temática central – as redes
sociais e o conhecimento –, um termo pressupõe o outro, não podendo
este último ser produzido ou outorgado a sujeitos desprovidos de contex-
tos históricos e culturais que lhes dê guarida: conhecer é relacionar e rela-
cionar-se; é pensamento e ação, mesmo se cada um dos termos em questão
tenha sua própria natureza e identidade e não se reduza jamais ao outro.

Edmir Perrotti
Professor da Escola de Comunicação e Artes
da Universidade de São Paulo (ECA/USP)
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