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RESUMO 

 

No cenário da sociedade informacional, a globalização sociocultural e político-econômica, 

associada à evolução científico-tecnológica e à convergência das mídias digitais, tem 

contextualizado ações (trans)formadoras na gestão das organizações que, cada vez mais, 

tornam-se complexas e aprendentes. Descortinando possibilidades de intervenção social e 

fortalecimento de ecossistemas comunicativos, a educomunicação surge nesse contexto, 

acenando relevância didático-pedagógica para processos educativos, independente do nível 

e/ou modalidade de ensino. Esta pesquisa objetiva caracterizar painéis radiofônicos no 

contexto da formação em Arquivologia à luz da educomunicação, partindo da seguinte 

questão: como caracterizar conteúdos educomunicacionais para o rádio no contexto da 

formação em Arquivologia? Orientados por essa inquietação, desenvolvemos um estudo de 

natureza teórica, de abordagem qualitativa, potencialmente passível de ser aplicado 

posteriormente, a partir da configuração apresentada. A partir do projeto de extensão “Nas 

ondas do rádio”, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que produz programas de 

rádio para mediação de conteúdos curriculares em Arquivologia, desenvolvemos a perspectiva 

de “painéis radiofônicos”, um composto a ser disponibilizado em podcast, no endereço 

eletrônico do curso, reunindo os seguintes produtos: a) os elementos radiodinamizadores (o 

programa de rádio produzido, músicas, enquetes, entrevista, radionovela); e b) os elementos 

radionucleadores (inter-texto, hiperlinks, vídeos, roteiro, imagens). A pesquisa desenvolveu-

se a partir de uma base conceitual que considerou três grandes matizes teóricas: a) 

organizações aprendentes; b) educomunicação e c) esfera pública, na busca pela 

caracterização de conteúdos educomunicativos que dinamizassem saberes, possibilitassem o 

fortalecimento de ecossistemas comunicativos e a emancipação humana, por intermédio da 

perspectiva da intervenção nos processos de ensino-aprendizagem, proposta pelos princípios 

de mediação tecnológica da educomunicação. O trabalho volta-se à formação em 

Arquivologia, subsidiando-se nas possibilidades do rádio como recurso favorável à 

socialização de conteúdos de ensino inovadores, no contexto das aprendizagens “abertas”. O 

trabalho evidencia o componente curricular “Fundamentos Arquivísticos” por ser 

imprescindível à formação básica do arquivista como profissional da informação, nesta fase 

contemporânea da modernidade. 

Palavras-chave: Organizações aprendentes. Educomunicação. Esfera pública. Arquivologia. 

Rádio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the setting of the informational society, the socio-cultural and political-economic 

globalization, associated with the scientific-technological evolution and with the convergence 

of the digital media, has contextualized (trans)formative actions in the management of the 

organizations that increasingly become complex and learners. Revealing possibilities of social 

intervention and the strengthening of communicative ecosystems, the educommunication 

arises in this context, waving didactic-pedagogical relevance to educational processes, 

independent of the level and/or mode. This research aims to prospect radio panels in the 

context of the formation in Archivology from the light of the educommunication, starting from 

the issue: how to characterize educommunicational contents to the radio in the context of the 

formation in Archivology? Guided by this concern, we have developed a study of theoretical 

nature and qualitative approach, potencially able to be applied later, from the presented 

configuration. Starting from the extension project of the State University of Paraiba (UEPB), 

“On the waves of the radio”, that produces radio programs used for mediation of academic 

contents in Archivology, we have developed the prospect of “radiophonic panels”, a 

compound to be provided in podcast, in the electronic address of the course, combining the 

following products: the radiophonic script, the produced radio program, radiodynamical 

elements (photographic content, videos, audios, interviews) and inter-text with hiperlinks. 

The research has been developed from a conceptual basis that considered three main 

theoretical nuances: a) organizational learners; b) educommunication and c) public sphere, in 

the search for the characterization of educommunicative contents that would make 

knowledges more dynamic and would make possible the strengthening of communicative 

ecosystems and human emancipation, through the perspective of the intervention in the 

teaching and learning processes proposed by the principles of educommunication. The work is 

related to the formation in Archivology (Campus V of UEPB), supporting itself in the 

possibilities of the radio as a favorable resource to the socialization of innovative teaching 

contents in the context of “open” learning. The work highlights the academic component 

“Fundamentals of Archivology” as long as it is particularly significant to the beginning of the 

archivist formation process as a professional of information. 

 

Keywords: Organizational learners. Educommunication. Public Sphere. Archivology. Radio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Embora seja considerado na atualidade uma das grandes potências emergentes do 

mundo, integrando o grupo das vinte maiores economias globais (G20) e o bloco de países 

considerados como grandes mercados emergentes (BRICS1), o Brasil enfrenta problemas que 

evidenciam contrastes socioculturais e político-econômicos característicos de nações 

subdesenvolvidas, tais como miséria, corrupção, desigualdades sociais, violência, entre 

outros.  

No contexto educacional, também se tornam evidentes dificuldades, como, por 

exemplo, altos índices de analfabetismo, baixa escolaridade média da população, cultura 

escolar elitista, violência, altos índices de evasão, repetência, defasagem, despreparo dos 

professores, gestão escolar com déficits de eficiência e equidade. 

No relatório elaborado para a Unesco sobre a Educação para o século XXI, Delors 

(2010) enumera as tensões a serem superadas, e que, indubitavelmente, refletem a situação 

brasileira. De acordo o autor, encontramos relações de crise entre o global e o local e entre o 

universal e o particular, pois é um desafio construir processos educativos que estejam 

articulados às tendências mundiais, algo imprescindível diante do fenômeno da globalização 

no qual estamos inseridos. 

Além disso, como equilibrar a experiência adquirida por meio das práticas e usos 

tradicionais adaptando-se às possibilidades e potencialidades oriundas das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC2)? Tal questionamento reflete outra tensão 

apresentada por Delors (2010): entre tradição e modernidade.  

Nesse aspecto, com a produção cada vez mais intensa e diversificada da informação, 

que é uma das marcas da sociedade atual, gerando um fenômeno histórico comparado por 

Castells (1999) com a revolução industrial, definida por Assmann (2005, p. 8) como “a era de 

transformações, não apenas das formas do aprender, mas, das formas da experiência humana 

em geral”, surge outra tensão: entre longo e curto prazo, alimentada pela supremacia do 

efêmero e do instantâneo que marcam a realidade sociocultural e político-econômica 

planetária. 

                                                           
1 Grupo político de cooperação, formado por Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, com grande influência 

na economia mundial. 
2 Termo utilizado nessa pesquisa em substituição à sigla TIC, considerando a melhor adequação do termo TDIC, 

uma vez que estamos desenvolvendo um estudo que engloba uma tecnologia digital da informação e 

comunicação: o rádio.    
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Nos processos educativos, os dispositivos informacionais “povoaram” os espaços do 

saber através de crianças e jovens que trazem em suas mochilas smartphones, tablets, 

netbooks, entre outros aportes tecnológicos, que “dividem” as atenções com o material 

didático, e poderiam ser considerados aliados às metodologias didáticas e práticas 

educacionais.  

Porém, produzir conteúdo didático que aproveite as possibilidades e potencialidades das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação para ser utilizado como recurso de 

ensino-aprendizagem na educação formal é um grande desafio, especialmente para 

educadores que não têm formação específica para esse tipo de trabalho.  

No que concerne ao ensino superior, uma das problemáticas que mais tem preocupado 

estudiosos na atualidade (GOMES, 2008; OLIVEIRA, 2009; SABIA, 2009; DELORS, 2010) 

é o processo de mercantilização da educação, que, seguindo as diretrizes do sistema 

neoliberalista, marca a atual fase do capitalismo, caracterizado pela compulsão em 

transformar tudo em mercadoria. Mészáros (2008, p. 16) compartilha dessa reflexão ao 

afirmar que: 

 

No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a crise 

do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelo 

esmagamento dos cortes de recursos dos orçamentos públicos. Talvez nada 

exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo, em que 

“tudo se vende, tudo se compra”, “tudo tem preço”, do que a mercantilização 

da educação.  

 

Nesse aspecto, o modelo brasileiro de educação superior é direcionado aos resultados 

quantitativos, baseado em princípios como, por exemplo, a descentralização financeira, 

flexibilidade administrativa, desregulamentação dos serviços, competição entre as instituições 

de ensino, ou seja, o nivelamento entre universidades e organizações comerciais, que 

considera a educação enquanto gasto e não na perspectiva de investimento. Assim, vai de 

encontro aos pilares que devem fundamentar e orientar a formação universitária: ensino, 

pesquisa e extensão.  

Esse modelo provoca um descontentamento por parte de docentes, diante de uma 

vertente de atuação baseada em uma imposição de produtividade e exacerbação do espírito 

competitivo, fazendo com que tempo e energia sejam dedicados à produção daquilo que conta 

pontos nas avaliações, o que, muitas vezes, impossibilita as reflexões sobre o significado de 

seu próprio trabalho. Questões como a cobrança de produtividade com base apenas nas horas 

em sala de aula, que limita o tempo dedicado às pesquisas e ao acompanhamento de discentes 
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em projetos de extensão, baixos salários e falta de estrutura para o trabalho, são fatores 

preponderantes para a insatisfação da categoria docente no Brasil. 

Por outro lado, a perspectiva mercantilista da educação insere os discentes num 

processo que os direciona para uma lógica de passividade e memorização de conteúdos. As 

avaliações são um exemplo dessa situação, uma vez que ainda funcionam como um processo 

isolado, desconsiderando o caminho percorrido pelo aluno na construção do conhecimento, e 

orientadas por um julgamento de valor que classifica os estudantes de acordo com padrões 

pré-determinados estabelecendo pontuações de acordo com o “desempenho” nos exames. 

Essa perspectiva mercantilista, segundo Pinheiro (2001), desencadeia um duplo prejuízo 

da esfera pública3, pois, tanto a intervenção do Estado na área econômica, quanto do setor 

privado na esfera pública favorecem interesses privados e não públicos e provocam um 

descontentamento por parte população, que deseja uma educação comprometida com ideais 

de transformação social e cidadania, uma dicotomia diante da realidade imposta pela 

influência do capitalismo neoliberal no sistema educacional vigente. 

Souza (2010) destaca que a população passou a perceber a importância da educação, 

não só ao buscar o vínculo desta com as questões de empregabilidade, mas, ao associar vários 

problemas que a afligiam, tais como o elevado índice de desigualdade de renda ao baixo nível 

de escolaridade. Especialmente num país que se propõe a combater os altos índices de 

desigualdade social, e se distanciar do rótulo de país pobre e subdesenvolvido, investir em 

uma educação pública, gratuita, de qualidade e acessível a todas as parcelas da população é 

um princípio básico.   

Porém, embora exerçam um papel fundamental nesse processo de diminuição de 

desigualdades sociais e desenvolvimento de uma sociedade igualitária, percebe-se que as 

universidades brasileiras estão vivenciando uma fase de dificuldades administrativas e 

financeiras, possivelmente fruto de um modelo acadêmico ultrapassado, já que o Brasil ainda 

não vivenciou sua revolução universitária ou, talvez, como repercussão de um país que ainda 

não investe o quanto deveria em educação.  

Além dessas dificuldades administrativas e financeiras, no que concerne à formação de 

profissionais das Ciências da Informação (Biblioteconomia, Arquivologia, Gestão da 

Informação e Sistemas Tecnológicos de Informação4), igualmente em outras áreas de ensino 

                                                           
3 Conceito utilizado por Habermas (2003a) – que será abordado detalhadamente mais adiante nesta pesquisa - 

para designar uma estrutura da sociedade na qual os assuntos públicos são discutidos por sujeitos que buscam 

um entendimento mútuo com a finalidade de formação de uma opinião pública que poderá pressionar as 

esferas políticas e administrativas para a contemplação de seus anseios. 
4 Delimitação das Ciências da Informação apresentada por Souza e Ribeiro (2009). 
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superior, a busca pela qualidade nos processos educativos esbarra em outra dificuldade: as 

estruturas curriculares dos cursos que, muitas vezes, não conseguem dar conta de uma 

formação amparada pela complexidade da realidade e do mercado de trabalho. 

Após passar por diversas transformações e ruptura de modelos tradicionais, de acordo 

com Silva et al (1998), o ensino da Arquivística começou a ser desenvolvido na Europa no 

início do século XIX, e, apenas em 1960, segundo Marques (2007), foi criado o Curso 

Permanente de Arquivos, o primeiro curso de Arquivologia no país. Antes dessa data os 

profissionais do Arquivo Nacional e de outros arquivos contavam com cursos de formações 

esporádicas. 

Desde o surgimento da Arquivologia, com a consolidação dos conceitos e princípios 

que regem esse campo do saber, a evolução tecnológica, associados às demandas geradas pela 

"Sociedade da Informação", o pensar e o fazer arquivístico passaram por novas fases, fatores, 

desdobramentos, atividades de respaldo e impacto de responsabilidade e compromisso social. 

O modelo histórico-tecnicista, fundamentado na lógica técnica e pragmática, passou a ser 

sobreposto pelo científico-informacional, que consiste na atuação centrada no “pensar 

crítico”, no agir com o amparo da informação para quem necessita usar, e não somente para 

quem prioriza guardar, estocar.  

Silva (2013) enfatiza que se torna crucial que os profissionais arquivistas 

contemporâneos reconstruam “estilhaços” deixados pelo agir funcional e instrumental. De 

acordo com o autor, o caminho para que isso ocorra pode estar na formação continuada e 

adaptação dos conteúdos dos cursos de Arquivologia no Brasil, que devem ser repensados 

para se adequarem às tendências e modelos tecnológicos da atualidade.  

Coadunando com tal discussão e pensando nas políticas brasileiras para a atuação dos 

profissionais da informação, Takahashi (2000, p. 49) aponta para essa necessidade de 

readequação dos Parâmetros Curriculares Nacionais dos cursos da área de Ciência da 

Informação, cuja demanda pela qualidade na formação é cada dia maior.  

 

O impacto das tecnologias da informação e comunicação coloca a 

necessidade de se pôr em marcha e manter, como situação de equilíbrio 

dinâmico, amplo processo de revisão curricular em todos os níveis e áreas. 

Um reposicionamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais deve ser 

considerado. [...] No nível de graduação, alguns currículos estão 

irremediavelmente obsoletos: por exemplo, o típico currículo de Ciências da 

Informação, em muitos países, reflete uma visão da área que foi atropelada 

em muitos aspectos essenciais (alguns para o bem outros para o mal) pela 

revolução das tecnologias da informação e comunicação.  
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O parecer CNE/CES, n. 492/2001 (BRASIL, 2002), que aprova as diretrizes 

curriculares nacionais para o curso de Arquivologia, aborda, porém, de forma superficial, a 

necessidade de adaptação dos currículos às demandas de informação e comunicação da 

atualidade. De acordo com a norma, entre as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas durante o curso, estão o desenvolvimento e utilização de “novas” tecnologias e 

a necessidade de habilitação para responder a demandas de informação produzidas pelas 

transformações que caracterizam o mundo contemporâneo. A legislação prevê, ainda, que o 

desenvolvimento de determinados conteúdos como os relacionados às Tecnologias em 

Informação, “poderá” ser objeto de itens curriculares.  

Diante de tudo isso, não é difícil supor que a formação em Arquivologia necessita de 

uma reconfiguração, para atender às demandas já citadas e, mais recentemente, com a 

aprovação da Lei de Acesso à Informação5, a preocupação com a organização do acervo para 

disponibilização da informação, considerando esta como bem simbólico, patrimônio cultural e 

memória coletiva, tem evidenciado essa urgência de transformação do pensar e do fazer 

arquivístico, e esse processo perpassa pela formação profissional. 

Diante disso, é preciso que haja uma reflexão por parte de gestores e docentes sobre 

currículos e processos de ensino-aprendizagem, que devem considerar as limitações do 

sistema educacional brasileiro, as particularidades do ambiente em que estão inseridos, a 

realidade sociocultural e político-econômica da sociedade contemporânea e as possibilidades 

que surgem a partir da utilização das TDIC.   

De fato, ao rediscutir os moldes de gestão na atualidade, buscando caminhos para 

superar as limitações, galgando espaços do conhecimento que contemplem as reais 

necessidades da sociedade atual e possibilitem a formação de cidadãos críticos e autônomos, a 

utilização das TDIC surge como um caminho sem volta para os processos educativos.  

Nesse sentido, o caráter público e coletivo, social e político que caracteriza a 

comunicação e as TDIC, faz emergir o potencial emancipatório destes, viabilizando a 

democracia e cidadania e desdobrando os sujeitos comunicativos e o conteúdo cognoscente 

como processo que se desenvolve na sociedade ou no terreno do que Habermas chama de 

esfera pública.  

Assim, formar representações sobre o real, buscar o entendimento mútuo, mobilizar 

pessoas e instituições para a defesa de determinadas causas e interesses, criar ideologias, 

possibilitar o compartilhamento de informações, sentimentos ou ideias entre sujeitos sociais 

                                                           
5 Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às 

informações públicas.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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que interagem na busca por uma compreensão mútua, são múltiplas as funções e 

consequências da comunicação, e das TDIC, no cotidiano dos sujeitos, e esses “papéis” 

desempenhados podem ser potencializados possibilitando a construção de um ecossistema 

dialógico e aberto nos processos educativos da formação em Arquivologia.  

Nesse aspecto, atuando como aliadas no processo educacional, as TDIC podem 

possibilitar uma ação (trans)formadora nas práticas de ensino-aprendizagem principalmente se 

fundadas nos pressupostos da educomunicação. De acordo com Soares (2011a), a 

educomunicação reúne ações voltadas a criar e desenvolver ambiências favorecedoras do 

diálogo social em vários subcampos: “a educação para a comunicação”, “a mediação 

tecnológica”, “a expressão comunicativa”, “a pedagogia da comunicação”, “a expressão 

comunicativa através das artes” e “a gestão dos processos comunicativos em espaços 

educativos”. 

Situada na interface entre a educação e a comunicação, a educomunicação requer o 

desenvolvimento de um ecossistema comunicativo6 aberto e dialógico, permitindo ao 

aprendente galgar o que Soares (2011b) chama de “protagonismo da emancipação”, também 

cognominado por Habermas (2003a) de “emancipação humana”.  

Voltada ao fortalecimento de ecossistemas comunicativos em espaços educacionais 

(formais ou informais/ presenciais ou virtuais), a educomunicação compreende uma série de 

possibilidades que viabilizam o fomento da propriedade social da comunicação, associada a 

processos educacionais com metodologias inovadoras, aprendizagem potencial e caráter 

emancipatório iminente. 

Uma das práticas educomunicativas, cujo esforço é possibilitar uma educação reflexiva 

e crítica, promovendo o protagonismo e a emancipação juvenil é a radioescola. Essa iniciativa 

prevê a utilização de um dos veículos de comunicação mais populares da atualidade, de fácil 

acesso e baixo custo, articulado às iniciativas desenvolvidas com os estudantes nos processos 

educativos.  

O rádio pode ser um meio eficaz para o desenvolvimento de práticas educomunicativas, 

pois permite a identificação do sujeito social, de forma particular. E, ao mesmo tempo, 

possibilita a assimilação coletiva do que é produzido, o que é importante na perspectiva 

educacional, a construção compartilhada do conhecimento.  

Além disso, como TDIC, o rádio possui um diferencial em relação às demais mídias 

digitais, pois requer um baixo custo de investimento para utilização em sala de aula; é um 

                                                           
6 Conceito abordado por Soares (2011) para definir espaços de convivência e de ação comunicativa integrada 

que são o princípio e a finalidade da educomunicação,  
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mecanismo de fácil manuseio e oferece uma variedade de possibilidades de intermediação de 

temas e conteúdos. E por ser um meio de comunicação tradicional, ou seja, uma mídia que faz 

parte do cotidiano e integra a cultura dos sujeitos, com linguagem e tecnologia conhecidos e 

acessíveis a várias gerações, há uma familiaridade de gestores, docentes e aprendentes com o 

rádio, o que pode potencializar o uso, facilitando a aceitação desse instrumento midiático. 

A utilização do rádio nos processos educativos de ensino superior poderá suscitar uma 

mudança de papel do professor em sala de aula, otimização do tempo, aproximação entre o 

conteúdo apresentado e a realidade dos aprendentes, além de ser uma metodologia ativa, que 

possibilita o envolvimento, direto ou indireto, não só dos professores e gestores, mas, dos 

estudantes, na construção dos conteúdos que serão utilizados. 

Porém, a tendência à utilização de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

emergentes (tablets, smartphones) em substituição aos veículos tradicionais como o rádio, as 

limitações financeiras e administrativas das organizações e o número reduzido de experiências 

que utilizam o rádio na formação universitária em cursos que não sejam na área de 

comunicação, são fatores que repercutem no número limitado de possibilidades de 

implementação de práticas educomunicativas com o perfil que apresentaremos.  

A “subutilização” da mídia radiofônica não só nos espaços educacionais como nas 

organizações, pode ser explicada por Tavares (2009) que aponta para o fato de que o 

dinamismo que a evolução tecnocientífica imprime à sociedade faz com que sejam 

necessárias constantes atualizações, o que, de acordo com a autora, não tem ocorrido no setor 

radiofônico brasileiro com a mesma rapidez que nos outros suportes. Porém, Tavares (2009, 

p. 182) lembra que o rádio passou por uma mudança de paradigma que fez ressurgir novos 

valores e possibilidades de utilização do veículo.  

 
Essa mudança de paradigma recai na perspectiva de as novas tecnologias 

proporcionarem ao mais antigo suporte midiático possibilidades inovadoras 

de transformação, de perceber o mundo atual. [...] Sem dúvida, são tempos 

de ruptura, onde será preciso deixar algumas coisas para trás, para que novas 

propostas possam ser construídas e desenvolvidas sob a visão da atualidade e 

da sensibilidade tecnológica, de modo a aliar o poder da técnica à capacidade 

criativa e intuitiva que os conteúdos despertam. Pode-se pensar numa nova 

“era do rádio”, na qual, inclusive, sejam apagados os preconceitos em 

relação ao veículo que, na hegemonia da visibilidade, poderá ressurgir com 

novos valores e novas ações comunicativas.  

 

Nesse sentido, a partir dessa ressignificação da mídia radiofônica, no Brasil, passaram a 

ser desenvolvidas várias iniciativas de radioescola tendo como público-alvo o ensino 

fundamental e médio, a exemplo da prática apresentada por Tavares Júnior (2007), que aborda 
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a experiência do projeto Educom.rádio, desenvolvido em parceria com a Universidade de São 

Paulo em escolas de ensino fundamental do município. O estudo é voltado à análise das 

práticas educomunicativas radiofônicas nas escolas, com o intuito de discutir condições de 

melhorias nos processos de aprendizagem. 

Campelo (2010) traz o relato de um projeto de radioescola com estudantes do ensino 

fundamental e médio de Belo Horizonte, na qual os aprendentes constroem programas 

radiofônicos com o apoio de estudantes do curso de Jornalismo do Centro Universitário de 

Belo Horizonte a partir de conteúdos já trabalhados com os discentes em sala de aula. 

A experiência apresentada por Barbalho e Campos (2012) é desenvolvida em quatro 

escolas públicas de educação básica de Fortaleza, com oficinas promovidas por estudantes e 

profissionais de Comunicação e Pedagogia, abordando a comunicação como expressão 

humana, técnicas radiofônicas, culminando na radioescola no cotidiano escolar. Após a etapa 

das oficinas, os estudantes constroem programas radiofônicos de entretenimento, com 

músicas e temas do cotidiano. 

Conde (2012) apresenta uma prática extensionista da Universidade Federal de 

Rondônia, realizada na Escola de Ensino Fundamental e Médio Marechal Rondon, no 

município de Vilhena, que também conta com oficinas voltadas à educação ambiental e 

produção de programas de rádio nos gêneros cultural, educativo e jornalístico. 

No caso do ensino superior, as vivências de radioescola são restritas aos cursos de 

Comunicação Social (Jornalismo, Radialismo, entre outros). Mesmo quando os conteúdos 

abordados nas produções radiofônicas são voltados a outras áreas, a construção desses é 

direcionada por discentes, docentes e pesquisadores de comunicação, a exemplo do estudo de 

Bernardo et al. (2008), que traz um relato da experiência desenvolvida por estudantes do 

componente curricular “Direção de Programas de Rádio II” (que integra a estrutura curricular 

obrigatória da habilitação em Rádio e TV, do curso de Comunicação Social da UFPB). Tal 

experiência é um relato do programa de rádio Zona Livre, veiculado pela rádio Tabajara AM, 

uma produção de temática livre, que oportuniza o exercício da produção radiofônica. 

Parte das iniciativas que utilizam o rádio no contexto escolar e acadêmico, geralmente, é 

realizada como atividade de entretenimento, desvinculada dos componentes curriculares e 

planos de aula. Muitas vezes, os “estúdios” improvisados servem apenas para execução de 

músicas nos intervalos entre uma aula e outra, avisos, recados, campanhas educativas.  
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Complementando tal discussão, a pesquisa realizada no Portal de Periódicos da Capes7 

evidencia esse cenário (conforme QUADRO 1), pois, ao realizar a busca de publicações 

científicas brasileiras a partir de descritores categorizados não foi encontrado nenhum estudo 

com o objetivo e características desta pesquisa. O descritor “rádio universidade”, possibilitou 

a localização de 213 resultados, porém, nenhum destes estava relacionado à utilização do 

rádio no contexto de ensino-aprendizagem da formação superior. As publicações encontradas 

na área de comunicação eram voltadas à utilização do rádio no ensino fundamental ou médio, 

à análise da linguagem do rádio, e na área de engenharia e telecomunicações, a utilização de 

radiofrequência. Foram encontrados ainda alguns registros relacionados a estudos na área da 

saúde, que abordam questões relacionadas ao rádio – osso do antebraço.  

O descritor “rádio arquivologia” foi utilizado em 4 registros, porém, nenhum destes 

com a abordagem utilizada nesta pesquisa, todos estavam relacionados a versões do guia do 

estudante, que incluía entre as profissões citadas “Rádio e TV” e “Arquivologia”.  

O termo “educomunicação” gerou 28 ocorrências mas, apenas uma, de autoria de 

Perüzzo (2011), aborda a utilização do rádio nos processos de ensino-aprendizagem, porém, 

sem articulação com o ensino superior e com o Bacharelado em Arquivologia. Os demais 

resultados encontrados estão vinculados à utilização de outros meios (música, ambientes 

virtuais de aprendizagem, cinema, entre outros). A busca a partir dos descritores “rádio 

educomunicação” resultou em 9 ocorrências que, assim como os termos “radioescola” (um 

registro), “rádio escola” (65 ocorrências) e “Rádio educação” (78 estudos localizados), não 

possuíam relação ou identificação com o teor deste estudo. 

 

QUADRO 1 - Levantamento realizado no Portal de periódicos da Capes 

 

 

 

  

 

 

 

Rádio Universidade 

 

213 0 

Rádio Arquivologia 

 

4 0 

Educomunicação 

 

28 1 

Rádio Educomunicação 9 0 

 

Radioescola 1 0 

                                                           
7 Busca realizada no endereço eletrônico: http://www.periodicos.capes.gov.br/ , em 28 de março de 2014, na área 

destinada à varredura por assunto, utilizando como critério de filtragem a seleção de publicações em língua 

portuguesa, a partir de 2001.  

DESCRITORES 

 

RESULTADOS 

ENCONTRADOS 

PUBLICAÇÕES 

RELACIONADAS AO 

OBJETO DA PESQUISA 
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Rádio escola 65 

 

0 

Rádio Educação 78 0 

 

TOTAL: 398 1 

FONTE: Dados da pesquisa (2014) 

Diante desse contexto, foi criado, em 2011, o projeto de extensão “Nas ondas do 

Rádio”, vinculado à Pro-reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 

tendo como público-alvo professores e alunos do bacharelado em Arquivologia do Campus V 

da UEPB, atualmente ainda em desenvolvimento na instituição. Essa iniciativa é caracterizada 

pelo desenvolvimento de produções radiofônicas destinadas à utilização em sala de aula com 

a abordagem e conteúdos vinculados à estrutura curricular do curso. 

Esse projeto surgiu com um caráter diferenciado em relação às demais práticas de 

radioescola desenvolvidas no Brasil, principalmente devido ao campo de atuação, pois o 

estudo desenvolve-se no contexto do ensino superior (Arquivologia), o que traz um novo 

olhar sobre a proposta radioeducomunicativa inter-relacionada com o conteúdo da educação 

formal em nível superior. 

A estruturação das produções radiofônicas do referido projeto obedece a algumas etapas 

pré-definidas: a) seleção das temáticas a serem abordadas; b) definição do formato para 

abordagem da temática; c) aprofundamento teórico sobre o tema; d) escolha de elementos a 

serem acrescidos à perspectiva teórica apresentada para ilustrar o tema (músicas, enquetes, 

entrevistas, radionovelas); e) construção da primeira versão do roteiro; f) validação do roteiro 

pela equipe e pelo docente que ministra o componente curricular para o qual é voltada a 

produção; f) gravação das produções radiofônicas; g) edição e finalização; h) disponibilização 

em formato podcast8 no endereço eletrônico do curso de Arquivologia9 e utilização em sala de 

aula. 

A partir dessa perspectiva inicial do projeto “Nas ondas do rádio”, surgiu a ideia desse 

estudo, que tem o objetivo de “caracterizar painéis radiofônicos no contexto da formação em 

Arquivologia à luz da educomunicação”.  

A pesquisa partiu de uma inquietação profissional relacionada à contribuição das 

culturas midiáticas para os processos de ensino-aprendizagem, principalmente no contexto da 

educação formal em uma organização aprendente. Uma universidade que se propõe a 

desenvolver experiências de vanguarda não só no Estado da Paraíba, mas na região Nordeste e 

                                                           
8 O termo “podcast” surgiu como uma junção de Ipod (tocador de MP3 da Apple) e broadcast (transmissão via 

rádio), para definir os arquivos em áudio disponibilizados via Internet.  
9 Endereço eletrônico oficial do curso de Arquivologia: <arquivologiauepb.com.br> 
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no Brasil, deve implementar práticas inovadoras também no que condiz às suas práticas 

pedagógicas. Dessa forma, enquanto gestora de comunicação social do Campus V da 

Universidade Estadual da Paraíba uma inquietação permeou a prática de gestão: como 

colaborar para a implementação de iniciativas reflexivas e interventivas que articulassem a 

comunicação aos processos educativos da UEPB? 

Após uma experiência de gestão na rádio universitária, ocasião em que foram realizadas 

produções radiofônicas construídas de forma empírica com o viés educomunicativo 

articulados a conteúdos como meio ambiente, cidadania, língua portuguesa, artes, assumimos 

a gestão da comunicação do Campus V, quando, diante do apoio e interesse da coordenação e 

docentes do curso de Arquivologia, iniciamos as atividades do projeto “Nas ondas do rádio”. 

Porém, embora a experiência no referido projeto tenha sido a propulsora deste estudo, 

propomos-nos a apresentar uma perspectiva diferenciada de produção radiofônica, a qual 

chamaremos de “painel radiofônico”, por acreditarmos que essa nomenclatura está melhor 

identificada com a pretensa quebra da linearidade característica de programas de rádio 

convencionais, e apresentação de uma proposta que poderá resultar na construção de um 

protótipo dinâmico, com o respaldo de recursos de som, vídeo, imagens e texto com 

hiperlinks que possibilitam uma navegação mais valorativa à aprendizagem sem que haja a 

descaracterização do perfil sonoro da produção radiofônica.  

Assim sendo, o referido painel radiofônico, inclui vários arquivos que estarão 

disponíveis para acesso remoto: elementos radiodinamizadores (músicas, enquetes, 

radionovela e a produção radiofônica pronta para a utilização em sala de aula) e elementos 

radionucleadores (um inter-texto com hiperlinks; indicações de referências, fotografias, 

vídeos e demais conteúdos relacionados à temática do painel em formato de texto, imagem e 

audiovisual). 

Para tal possibilidade balizaremo-nos pelas categorias que compõem os conceitos de 

educomunicação, esfera pública e organizações aprendentes, que irão direcionar a forma 

como o conteúdo será abordado. 

Nesse aspecto, o estudo também poderá contribuir com uma nova vertente de discussão 

no campo da educomunicação, uma área intervenção cujos estudos são relativamente recentes, 

considerando que, de acordo com Soares (2011a), o termo foi publicado pela primeira vez em 

1992. E após 22 anos desde a abordagem científica inicial do termo, ainda há várias 

perspectivas de estudos que podem abranger as diversas realidades que compõem o cenário da 

educomunicação. 
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No caráter social, diante de uma realidade de pobreza e desigualdades, com a educação 

universitária como fonte de superação e oportunidades, os estudos desenvolvidos na academia 

podem possuir um papel preponderante para oferecer novos olhares para a educação 

brasileira, sobretudo quando nos referimos a instituições públicas. Assim, na medida em que 

apresenta uma possibilidade inovadora de construção do conhecimento, democratizando-o e 

tornando-o acessível, a partir de uma perspectiva ampla que o considera multidimensional, 

esse estudo também se propõe a cumprir a responsabilidade diante da sociedade que financia 

a organização na qual essa iniciativa será desenvolvida e que precisa do respaldo da produção 

acadêmica para implementação de iniciativas que aprimorem os processos educativos. 

Com esta investigação também pretendemos oferecer à formação em Arquivologia em 

todo o país, em especial ao bacharelado da UEPB, a caracterização de painéis radiofônicos 

que poderão ser produzidos seguindo a lógica sugerida, maximizando oportunidades de 

acesso a conteúdos significativos para os processos de ensino-aprendizagens. 

Além disso, atendendo a uma necessidade do Mestrado Profissional em Gestão das 

Organizações Aprendentes (MPGOA), buscamos apresentar um estudo sobre um processo de 

gestão e aprendizagem que poderá ser incorporado ao ensino do curso de Arquivologia da 

UEPB, cumprindo o papel da nossa formação, que é fazer com que o conhecimento científico 

seja transformado em aplicações práticas relevantes e articuladas às demandas do ambiente 

organizacional da atualidade.  

Nesse sentido, desenvolvemos esse estudo, direcionado à linha de pesquisa “Gestão de 

projetos educativos e tecnologias emergentes”, por acreditarmos nas possibilidades das 

tecnologias digitais da informação e comunicação frente aos desafios da gestão de 

organizações educacionais da atualidade.   

Diante de tudo isso, o problema central que fundou a pesquisa guiou-se pela seguinte 

questão: Como caracterizar painéis radiofônicos no contexto da formação em 

Arquivologia à luz da educomunicação? 

A partir desse questionamento desenvolvemos essa pesquisa que foi desenvolvida em 

cinco capítulos, que buscaram contemplar os objetivos desse estudo. No segundo capítulo, 

intitulado “Percurso metodológico: os laços e desenlaces da pesquisa” apresentamos a 

caracterização da pesquisa e a relação entre as categorias que a compõem. 

O terceiro capítulo, denominado “Gestão aprendente e mídias digitais no contexto da 

esfera pública”, expõe o conceito e a perspectiva de gestão das organizações aprendentes no 

contexto da sociedade do conhecimento, apresenta um apanhado das teorias de aprendizagem, 

inserindo a pedagogia aprendente no cenário da esfera pública. 
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No quarto capítulo, cujo título é “A universidade como esfera pública: fases e faces do 

saber na formação em Arquivologia”, buscamos desenvolver uma discussão sobre a formação 

em Arquivologia situando-a no cenário tecnológico-informacional no Brasil e estabelecendo 

uma relação entre os processos de ensino-aprendizagem da Arquivologia e as aprendizagens 

abertas na esfera pública comunicacional.  

O quinto capítulo, intitulado “Educomunicação e esfera pública radiofônica: pensar- 

agir-intervir na formação em Arquivologia”, contempla as perspectivas teórico-metodológicas 

da educomunicação a partir do rádio, apresentando a experiência do projeto “Nas ondas do 

rádio” e culminando com a estruturação da proposta de painel radiofônico para o curso de 

Arquivologia.  
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2 PERCURSO METODOLÓGICO: LAÇOS E DESENLACES DA PESQUISA   

 

 

Ao longo deste capítulo procuraremos fundamentar o percurso da pesquisa, 

relacionando-o aos métodos adotados, considerando as especificidades do fenômeno 

estudado. 

Nesse sentido, discutimos a ordenação das fases da pesquisa realizada considerando a 

caracterização da pesquisa e os objetivos. 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Considerando a natureza “pragmática” deste estudo, que está amparado por 

fundamentos teóricos para prospectar um produto que poderá ser desenvolvido posteriormente 

no contexto organizacional, desenvolvemos uma pesquisa de natureza teórica que, de acordo 

com Demo (1985), é aquela que desvenda quadros teóricos de referência a partir do domínio 

de uma bibliografia fundamental, visão crítica da produção científica com vistas a produzir 

um pensamento próprio. 

Segundo Michel (2009), a pesquisa teórica é a mais adequada para discutir e criticar 

teorias existentes, buscando a solução de problemas que necessitem de estudos exploratórios 

fornecendo a base do conhecimento necessário para futuras aplicações e investimentos.  

Nesse sentido, partimos do pressuposto apresentado por Habermas (1968) que considera 

a importância da relação entre técnica e ciência na construção de uma “cultura científica”, que 

consiste na formação de um hábito reflexivo balizado em fundamentos teóricos. Para o autor, 

“só na medida em que, apoiados no conhecimento do poder técnico, orientamos a nossa 

vontade historicamente determinada segundo a situação dada é que também podemos saber, 

inversamente, que ampliação queremos, no futuro, do nosso saber e em que direção” 

(HABERMAS, 1968, p. 121). 

Por essas vias, a classificação da pesquisa considerou que, a partir da problemática 

apresentada - relacionada a questões como as carências do sistema educacional brasileiro, 

processo de mercantilização da educação, subutilização das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) - e dos objetivos traçados, seria necessário desenvolver 
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uma pesquisa fundamentada por bases teóricas, porém com potencialidades de aplicabilidade 

no contexto da formação em Arquivologia. 

Assim sendo, quanto à abordagem, valemo-nos do que Gil (1999) chama de pesquisa 

qualitativa, que se preocupa com a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados. 

Essa abordagem é apontada por Richardson (1999) como a forma mais adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social, pois pode descrever a complexidade de 

determinado problema, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais. 

Demo (2000) assevera que a pesquisa qualitativa impõe-se sempre que trata de 

problemas que se interessam mais pela intensidade do que pela extensão dos fenômenos, 

considerando que a noção de intensidade volta-se para dimensões do fenômeno marcadas pela 

profundidade, pelo envolvimento e pela participação.  

Desse modo, a escolha da abordagem qualitativa para a pesquisa considera que estamos 

lidando com um fenômeno complexo que apresenta inúmeras vertentes que devem ser 

consideradas. Analisar esse fenômeno pela via quantitativa, desconsiderando as 

particularidades que o compõem, tais como: a) os desafios da prospecção de painéis 

radiofônicos10 para a formação de nível superior que não utiliza tradicionalmente essa 

tecnologia nos processos de ensino-aprendizagem; b) a proposta de um formato de conteúdo 

educomunicacional que busca romper com a linearidade que marca as produções radiofônicas; 

c) as limitações e problemáticas identificadas ao longo desse processo de gestão poderia 

ocasionar uma superficialidade aos dados apresentados, fazendo com o estudo perdesse em 

credibilidade e aceitação.  

Com relação aos objetivos, os tipos de pesquisa que direcionaram o estudo foram a 

pesquisa compreensiva, pesquisa exploratória e pesquisa descritiva. A pesquisa compreensiva 

é definida por Rodrigues (2007) como a que busca o significado da ação social observando-a, 

constituindo num exercício de hermenêutica, como expresso. O autor apresenta uma distinção 

entre a hermenêutica, enquanto teoria da interpretação e a pesquisa compreensiva, definida 

como aplicação prática dos princípios estudados.  

De acordo com Guerra (2006), o espírito da pesquisa compreensiva leva à descoberta de 

recorrências, operando a construção de conceitos e modelos explicativos dos fenômenos 

sociais que se confronta novamente com essas recorrências.  

                                                           
10 Nessa pesquisa, utilizaremos o termo “painel radiofônico”, em referência às produções que reúnem fotos, 

inter-texto, roteiro, fotografias, vídeos, charges, links, referências, elementos radiodinamizadores como 

programa de rádio, radionovelas, enquetes, entrevistas, músicas, que podem ser utilizados no contexto da 

formação em Arquivologia.  
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O estudo possui um caráter compreensivo na medida em que utilizamos os fundamentos 

da Educomunicação, ancorados aos pilares conceituais de organizações aprendentes e esfera 

pública, vislumbrando as possibilidades de painéis radiofônicos no contexto da formação em 

Arquivologia. 

Também nos utilizamos da perspectiva exploratória da pesquisa, caracterizada por 

Rodrigues (2007) como a que tem por finalidade descortinar o tema, reunindo informações 

gerais a respeito do objeto, esclarecendo do que se trata e reconhecendo a natureza do 

fenômeno. Gil (1999) acrescenta que as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.  

Desse modo, a caracterização do estudo está relacionada à necessidade de 

apresentarmos as várias nuances que compõem o fenômeno, uma vez que a articulação entre 

os conceitos de “organizações aprendentes”, “educomunicação” e “esfera pública”, voltados à 

caracterização de painéis radiofônicos no contexto da formação em Arquivologia mostra-se 

como uma abordagem inovadora que impõe uma perspectiva esclarecedora sobre essa inter-

relação estabelecida. 

Em complementação, a pesquisa conta ainda com bases descritivas, considerando que 

pode “apresentar minúcias, pelo que, num certo sentido, será analítico, por inventariar as 

partes, os elementos mínimos, procedendo ao desmonte do objeto” (RODRIGUES, 2007, p. 

29). De acordo com Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, sendo, juntamente com 

os estudos exploratórios, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados 

com a atuação prática. 

Considerando o caráter social do estudo e a perspectiva prática projetada por meio da 

proposta de painel radiofônico apresentado, essa tipologia metodológica foi escolhida como a 

mais adequada para contemplar as necessidades relacionadas à descrição do objeto de estudo.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, utilizamos o “modelo misto” de 

delimitação das categorias definido por Laville e Dionne (1999, p. 219). Tal modelo consistiu 

na seleção prévia de categorias que poderiam ter sido alteradas ao longo do processo de 

produção da pesquisa.  

Assim sendo, a base categorial da pesquisa considerou três grandes matizes teóricas: a) 

organizações aprendentes; b) educomunicação; c) esfera pública. 

Em relação à categoria “organizações aprendentes”, fundamentamo-nos, 

principalmente, em Senge (2013), que subsidiou as bases para a compreensão do termo a 
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partir de subcategorias que, por sua vez, fundaram uma interlocução propícia e inicial com o 

fenômeno de estudo, conforme explicita o QUADRO 2 abaixo: 

 

QUADRO 2 - Subcategorias pré-definidas relacionadas ao conceito de organizações aprendentes 

  

 

 

 

 

 

 

Domínio Pessoal 

 

Articula possibilidades de 

desenvolvimento do aprendizado 

e crescimento pessoais.  

Modelos Mentais 

 

Evidencia a construção de novos 

modelos mentais no processo de 

aprendizagem. 

Visão compartilhada 

 

Consiste em fazer com que os 

sujeitos de uma organização 

compartilhem de uma mesma 

visão de trabalho. 

Aprendizado em grupo 

 

Perspectiva de construção 

coletiva e colaborativa do 

conhecimento. 

 Pensamento sistêmico Evidencia a reflexão sobre a 

importância de articulação entre 

todas as etapas envolvidas no 

processo de gestão. 

FONTE: Adaptado de Senge (2013) 

 

A articulação inicial entre as disciplinas que, de acordo com Senge (2013), integram o 

conceito de organização aprendente e o objeto de pesquisa, fortalece os fundamentos de 

gestão condizentes com a perspectiva pedagógica a ser apresentada por painéis radiofônicos 

que poderão ser utilizados nos processos educativos da formação em Arquivologia.  

Nesse sentido, a subcategoria “domínio pessoal”, evidencia a importância do 

desenvolvimento das competências dos sujeitos envolvidos na experiência, por meio dos 

painéis radiofônicos. Esse crescimento pessoal poderá ser fomentado tanto nos aprendentes, 

que atuarem diretamente envolvidos na produção radiofônica de acordo com a aptidão de cada 

um, assim como os estudantes que terão contato com os painéis radiofônicos em sala de aula, 

pois, a partir dos elementos que integram as produções (músicas, enquetes, radionovela, 

entrevistas, vídeos, locução, inter-texto, links, referências), poderão identificar-se com um 

desses métodos de abordagem, propiciando melhor aprendizado e domínio de um 

determinado conteúdo. 

A subcategoria “modelos mentais” está relacionada à mudança de mentalidade de 

gestores e comunidade acadêmica a respeito da utilização do rádio nos processos educativos. 
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Em uma época em que o desenvolvimento das TDIC aponta para uma busca por iniciativas 

que utilizem as tecnologias emergentes (tablet, smartphone) para a intermediação de 

conteúdos, esse estudo descortina uma possibilidade de transformação da perspectiva 

pedagógica do curso de Arquivologia (que pode ser adaptada a outras áreas) a partir da 

ressignificação educomunicacional de um aparato tecnológico tradicional: o rádio. 

Outra disciplina proposta por Senge (2013), “visão compartilhada”, é uma característica 

que deve ser incorporada ao processo de gestão apresentado pois, para obter um produto de 

acordo com as necessidades do ambiente no qual este será utilizado, que atenda à demanda 

dos docentes e aprendentes, é preciso que todos os envolvidos busquem uma visão comum 

sobre as metas e diretrizes da iniciativa a ser implementada.  

A disciplina apontada por Senge (2013) como “aprendizado em grupo”, salutar para 

processos educativos, poderá ser fortalecida por meio da utilização do rádio em sala de aula, 

considerando que uma das características da mídia radiofônica é a possibilidade de utilização 

coletiva desta tecnologia, evitando o isolamento, que pode ser o atributo de outras TDIC 

possibilitando a troca de experiências relacionadas à temática discutida. Esse potencial 

coletivo do rádio pode ser aperfeiçoado por meio de práticas pedagógicas complementares 

desenvolvidas pelo docente em sala de aula, tais como: debate sobre o tema, roda de diálogo, 

seminários produzidos pelos alunos com a abordagem de vertentes tratadas inicialmente no 

painel radiofônico, entre outras.  

O “pensamento sistêmico” é a quinta disciplina, apresentada por Senge (2013) como a 

pedra fundamental da organização que aprende, aquela que funciona como elo entre as outras 

aptidões. Essa subcategoria evidencia a importância de articulação entre todas as etapas 

envolvidas no processo de intervenção pedagógica, desde a concepção, produção, até a 

finalização dos painéis radiofônicos, buscando atender aos demais predicativos das 

organizações aprendentes: domínio pessoal, modelos mentais, visão compartilhada e 

aprendizado em grupo. 

A categoria “educomunicação” estará amparada pelas bases estabelecidas por Soares 

(2011a), por se tratar de uma interface entre os campos da comunicação e educação, 

identificada com a perspectiva de mediação tecnológica desta pesquisa, e que se materializa 

em áreas de intervenção social que compõem o QUADRO 3 abaixo: 
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QUADRO 3 - Subcategorias pré-definidas no Campo da Educomunicação 

  

 

 

 

 Educação para a comunicação  

 

Está relacionada à formação de 

sujeitos autônomos e críticos em 

relação ao processo de 

comunicação. 

Mediação tecnológica na educação 

 

Essa área de intervenção está 

pautada à perspectiva de 

utilização das TDIC nos 

processos educativos. 

Gestão da comunicação 

 

Está relacionada ao 

planejamento, execução e 

realização dos processos e 

procedimentos no âmbito da 

comunicação/cultura/educação. 

Reflexão epistemológica sobre a inter-relação 

comunicação-educação 

 

Esse campo possui relação com 

o desenvolvimento de estudos 

que permitem o reconhecimento 

e a evolução do campo da 

educomunicação. 

 Pedagogia da comunicação Referenda-se na educação 

formal, estando relacionada ao 

cotidiano da didática, prevendo a 

multiplicação da ação dos 

agentes educativos. 

 Expressão comunicativa através das artes Está ligada ao potencial criativo 

e emancipador das distintas 

formas de manifestação artística. 

FONTE: Adaptado de Soares (2011a) 

 

As áreas de intervenção social relacionadas ao campo da Educomunicação, apresentadas 

por Soares (2011a) possuem estreita identificação com o fenômeno de estudo, podendo, 

inclusive, servir de parâmetro para defini-lo.   

A “educação para a comunicação” é um pressuposto que deve estar presente, de forma 

direta ou indireta, como pano de fundo, nas discussões e intermediações de conteúdos 

educacionais utilizando as TDIC. Nessa pesquisa, a perspectiva é suscitar uma reflexão crítica 

não só respeito dos meios de comunicação, mas, num campo macro, possibilitar uma 

discussão sobre o papel da comunicação, a relação entre o discurso e as relações de interesse. 

O fato de nos utilizarmos de um meio de comunicação para mediação de conteúdo 

educacional já demanda um novo olhar sobre o papel da comunicação.  

A subcategoria “mediação tecnológica na educação” possui relação direta com a 

pesquisa, que busca apresentar uma proposta de mediação de conteúdos curriculares 

utilizando o rádio. Embora seja uma mídia tradicional e acessível, desde o surgimento, o rádio 
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enfrenta barreiras para a utilização nos processos educativos, e, hoje, tem perdido espaço para 

as mídias emergentes, especialmente as que utilizam a Internet como interface. Soares (2011b, 

p. 26) destaca que “os recursos tecnológicos clássicos, como o rádio e a televisão, tiveram 

dificuldade em ser absorvidos pelo campo da educação, especialmente por seu caráter lúdico e 

mercantil”. Porém, amparada pelas áreas de intervenção da educomunicação, a pesquisa serve 

para o questionamento desta lógica estabelecida.  

Por ser um estudo desenvolvido no âmbito da gestão de uma organização aprendente, 

no que concerne aos processos de educação e comunicação na formação em Arquivologia, a 

etapa de “gestão da comunicação” está inserida no contexto deste estudo desde a concepção, 

como pré-requisito para o seu desenvolvimento, pois esta se insere no contexto de um 

mestrado profissional com necessidade de pensar um processo inovador de gestão. 

A “reflexão epistemológica sobre a inter-relação comunicação-educação” é uma 

subcategoria que serve como diretriz para as ações da pesquisa, visando enriquecer as 

abordagens desenvolvidas no campo da educomunicação, possibilitando a evolução deste, 

especialmente em termos regionais e locais.      

A “expressão comunicativa através das artes” fica evidenciada na pesquisa ao 

considerarmos o processo de produção radiofônica como uma intervenção artística, que 

desperta nos sujeitos envolvidos na iniciativa o potencial criativo a partir da utilização desta 

mídia como uma forma de manifestação artística.  

E a partir do momento que a pesquisa propõe-se a discutir a perspectiva didática no 

ensino formal de Arquivologia, estamos diante de uma prática de intervenção amparada pelo 

fundamento da “pedagogia da comunicação”.  

Também nos utilizamos da categoria habermasiana “Esfera Pública”, considerando a 

abordagem sobre rádio e esfera pública na organização aprendente. Procuramos articular 

subcategorias apresentadas por Habermas (2003), que estão relacionadas ao fenômeno de 

estudo e compõem o conceito da “esfera pública”, conforme o QUADRO 4 a seguir:  
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QUADRO 4 - Subcategorias pré-definidas no Campo da Esfera Pública 

  

 

 

 

 Opinião Pública  Função constituída em discussões 

estabelecidas pelo público que 

formula uma opinião fundamentada, 

com base na crítica e exposição de 

argumentos em torno de algo. 

Publicidade  No contexto de “esfera pública” a 

publicidade é uma função crítica, de 

tornar públicos os acontecimentos, 

permitindo à opinião pública o 

exercício da democracia. 

 Comunicação Promove o fortalecimento da esfera 

pública, fomentando a razão crítica 

com base na relação dialógica entre 

sujeitos sociais. 

Cidadania Dimensão ativa do sujeito social 

garantida no contexto da esfera 

pública. 

Rádio Presente durante todo o percurso de 

desenvolvimento da esfera pública, 

os meios de comunicação, a 

exemplo do rádio, possuem um 

potencial ambivalente, 

possibilitando a ampliação da 

função crítica ou do caráter 

manipulativo da esfera pública. 

FONTE: Adaptado de Habermas (2003) 

 

A subcategoria habermasiana “opinião pública”, que está relacionada ao controle social 

baseado na racionalização inerente aos sujeitos presentes na esfera pública, intercruza-se com 

o objeto da pesquisa. No processo de produção dos painéis radiofônicos, uma vez que a 

abordagem dos conteúdos busca suscitar o entendimento com base na reflexão crítica de cada 

sujeito, serão apresentadas diferentes “vozes” que compõem a teia de sentidos deste produto 

midiático, tais como entrevistas, enquetes, músicas, que, podem convergir ou divergir, e, 

mesmo direcionadas a uma perspectiva de abordagem da temática em questão, por serem 

oriundas de fontes diversas, apresentam posicionamentos e constroem relações de sentido 

diversas. A perspectiva não é “dar respostas prontas” para os aprendentes, e sim apresentar o 

conteúdo a partir de conjunto de informações e suscitar a reflexão e a conquista do “lugar de 

fala”, com base na racionalização. 

No contexto da pesquisa, a “publicidade” assume a função de produzir um 

conhecimento voltado ao interesse dos sujeitos sociais, tornando-o acessível a todos. Essa 
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visão permite a desconstrução da perspectiva de comunicação de “massa”, atribuída aos 

diversos meios de comunicação, a exemplo do rádio, marcada pela manipulação do público e 

direcionada aos interesses comerciais, e possibilita a apresentação de uma vertente de 

utilização das TDIC, auxiliando nos processos educativos, de acordo com os pressupostos da 

educomunicação. 

A subcategoria “comunicação”, pressupõe uma relação dialógica estabelecida, 

inicialmente, entre o conteúdo apresentado no painel radiofônico e os aprendentes, destes 

entre si, e entre esses sujeitos e o docente que utilizará essa ferramenta didático-pedagógica, 

na busca por uma compreensão mútua, fundamentada no processo de interação, com todos em 

igualdade de condições argumentativas.  

A “cidadania” é uma característica das propostas educomunicativas e será um elemento 

importante nesse estudo, na medida em que se propõe a apresentar uma ferramenta educativa 

que considera o meio sociocultural e econômico no qual estão inseridos os sujeitos em 

condições de igualdade em sala de aula, garantindo a sua participação, seja indiretamente, ao 

procurarmos identificar no conteúdo a ser discutido as características destes aprendentes 

(músicas de preferência, enquetes com a participação desse público, radionovela que retrate 

situações do dia-a-dia, linguagem que esteja de acordo com a que eles utilizam), ou, 

diretamente, considerando que os painéis radiofônicos funcionarão como intermediários de 

um diálogo que deve ser suscitado em sala de aula, com a envolvimento de todos. 

A articulação entre o “rádio” e “esfera pública” deve-se ao fato de que, por ser uma 

TDIC que consegue alcançar várias pessoas ao mesmo tempo, possibilitando uma construção 

coletiva do pensamento, este meio de comunicação pode ser utilizado para fomentar uma 

função crítica e construir um entendimento mútuo, o que faz com que, neste estudo, possamos 

considerar o rádio como esfera pública.  

Articulando conteúdos educativos e os aprendentes, servindo para suscitar uma 

discussão entre os pares que, a partir de convergências e divergências de opiniões, conseguem 

deixar de lado a perspectiva de assimilação e, de fato, constroem juntos o conhecimento 

relacionado à temática discutida, o rádio identifica-se com os pressupostos que compõem o 

conceito de esfera pública habermasiana. 

Tais categorias estão inter-relacionadas (ver FIGURA 1), a outras subcategorias 

agregadas ao longo do estudo.  A análise da categoria “Gestão da comunicação”, situada no 

campo da Educomunicação, por exemplo, está relacionada aos elementos que constituem o 

conceito de “organização aprendente”, tais como modelos mentais, domínio pessoal, visão 

compartilhada, aprendizado em grupo e pensamento sistêmico.  
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Além disso, sobretudo em organizações públicas, com um papel social a cumprir, o 

processo de gestão da comunicação deve ter um caráter de “publicidade”, segundo a definição 

de Habermas (2003), para que as ações sejam publicizadas com os sujeitos que compõe a 

“esfera pública” organizacional.  

A análise da categoria “opinião pública” está relacionada à categoria de domínio 

pessoal, considerando que só a partir do aprendizado e desenvolvimento pessoal é possível 

consolidar uma verdadeira opinião pública. 

Já a “reflexão epistemológica sobre a inter-relação comunicação-educação” requer 

novos “modelos mentais” e a consideração dos processos formais e informais da 

comunicação, de acordo com a concepção de Esfera Pública habermasiana. 

As categorias “educação para a comunicação” e “cidadania” estão interligadas, pois 

educar para uma formação crítica em relação aos meios de comunicação nada mais é do que 

um exercício de cidadania. Por outro lado, para exercer, de fato, a cidadania, é preciso que o 

sujeito desenvolva reflexões/atitudes críticas diante dos processos de comunicação. 

Também podemos estabelecer a relação entre as categorias “mediação tecnológica na 

educação” e “modelos mentais”, considerando que a mudança nos modelos mentais que 

marcaram a sociedade ao longo dos anos, faz com que sejam descortinados novos usos e 

aplicações das tecnologias na educação. Por outro lado, as tecnologias da informação e 

comunicação têm suscitado novas posturas e práticas educacionais.  

A categoria “rádio” que está vinculada ao conceito habermasiano de “esfera pública”, 

indubitavelmente, está relacionada à área de intervenção da educomunicação “tecnologia na 

educação”, considerando que essa é a proposta desta pesquisa, discutir como o rádio enquanto 

recurso tecnológico que pode ser utilizado no contexto da educação formal de ensino superior 

(Arquivologia). O “rádio” também pode ser relacionado com a categoria que integra o 

conceito de organizações aprendentes “aprendizado em grupo”, pois, uma das possibilidades 

desse meio de comunicação é estimular a construção coletiva do conhecimento, uma vez que, 

ao ouvir os programas que integram os painéis radiofônicos, e discutirem sobre estes, os 

aprendentes o farão em sala de aula, juntos, compartilhando sensações, críticas e experiências 

relacionadas ao conteúdo apresentado. 

Outra relação que pode ser estabelecida entre as categorias estabelecidas trata-se da 

articulação entre “novos modelos mentais” e o “rádio”, pois para a utilização do rádio no 

contexto da educação superior, tal como propomos, é preciso que seja fortalecida uma nova 

mentalidade de gestores, docentes e discentes sobre as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação articuladas às metodologias de ensino-aprendizagem.   
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FIGURA 1- Mapa conceitual da inter-relação entre as categorias: Educomunicação, Organizações 

Aprendentes e Esfera Pública 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2014) 

 

Diante das questões apresentadas, buscando articular as categorias teóricas apontadas às 

categorias empírico-prospectivas que compõem a pesquisa, construímos um plano analítico, 

baseado no modelo proposto por Medeiros (2008), que procura intermediar essa dimensão de 

sentidos desenvolvida inicialmente. 

Assim, o cerne do plano de investigação apresentado toma por base as categorias 

teóricas: educomunicação, organizações aprendentes, rádio e esfera pública, que se inter-

relacionam e estabelecem teias de interação com as demais categorias. Integram esse 

ordenamento, enquanto categorias teóricas, o conceito de ecossistema comunicativo, que é o 

princípio e a finalidade da educomunicação, e, neste caso está articulada à esfera pública 

habermasiana e ao princípio de emancipação humana. Considerando ecossistemas 

comunicativos enquanto espaços de convivência e de ação comunicativa integrada, com um 

ideal consonante aos fundamentos da esfera pública habermasiana, e que o fortalecimento de 
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ecossistemas comunicativos visa a emancipação dos sujeitos envolvidos nas práticas 

educomunicativas, tal articulação torna-se possível e fundamentada. 

Também apresentamos a categoria teórica habermasiana de racionalidade comunicativa, 

aqui entendida como um dos elementos das organizações aprendentes, que estimulam o 

desenvolvimento de redes de interação entre os sujeitos, e estes, possuem a liberdade para 

interagir e buscar possíveis soluções para as problemáticas que surgirem no âmbito de 

organizacional, além de fazer com que haja o predomínio de um meio marcado pela 

construção de valores e normas comuns a partir da vinculação entre as finalidades da 

organização e o que Habermas chama de “mundo da vida”, da qual falaremos do decorrer 

desta pesquisa. 

Compõe a pesquisa a categoria teórica “pedagogia aprendente”, que é a abordagem 

escolhida, dentre as diversas vertentes de aprendizagem, relacionada ao fenômeno de estudo. 

E ainda, comunicação e educação, que são os campos do saber que formam a interface da 

“educomunicação”.  

As categorias empírico-prospectivas listadas, buscando contemplar os objetivos e as 

várias dimensões da pesquisa, são: produção de conteúdos para o rádio, nas ondas do rádio 

(nome do projeto de extensão que serviu de inspiração para a estruturação dessa proposta), 

painéis radiofônicos, convergência midiático-tecnológica, intervenção, universidade, extensão 

universitária, formação em Arquivologia e gestão contemporânea.  

Todos esses elementos estão vinculados, de acordo com a proposta apresentada na 

seguinte representação de categorias (FIGURA 2): 
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FIGURA 2 - Plano de categorias de investigação construído a partir do modelo misto. 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2014) 

 

Após a fase de definição das categorias, passamos à abordagem teórico-conceitual desse 

estudo que fundamentou a proposta do painel radiofônico para ser posteriormente 

desenvolvido e utilizado no contexto da formação em Arquivologia. As metas estabelecidas 

para o estudo correlacionam-se com os intuitos abaixo descritos. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar painéis radiofônicos no contexto da formação em Arquivologia à luz da 

educomunicação. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Discutir a perspectiva de gestão aprendente no contexto da sociedade do 

conhecimento. 

 Articular a pedagogia aprendente no cenário da esfera pública comunicacional. 

 Situar a universidade e a formação em Arquivologia diante da evolução tecnológico-

informacional no Brasil. 

 Dimensionar as perspectivas teórico-metodológicas da educomunicação a partir do 

rádio. 

 Descrever o projeto “Nas ondas do rádio” desenvolvido no curso de Arquivologia da 

UEPB. 

 Estruturar a proposta de um painel radiofônico para o curso de Arquivologia a partir 

dos fundamentos da educomunicação. 
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3 GESTÃO APRENDENTE E MÍDIAS DIGITAIS NO CONTEXTO DA ESFERA 

PÚBLICA 

 

 

Após um período marcado pela ascensão do capitalismo e domínio das tecnologias, as 

organizações do século XXI passam por uma fase de transformações que exigem uma quebra 

de paradigmas e novas posturas mais condizentes com os desafios da conjuntura 

socioeconômica e político-cultural que se redefine a cada dia.  

Nesse contexto, o conhecimento surge como uma alternativa que pode gerar 

produtividade e eficiência, evidenciando-se como o capital mais importante nas organizações 

diante das funções, relações e categorias que compõem o cenário da esfera pública. “Aprender 

a aprender” tornou-se o lema das organizações do século XXI, quer sejam públicas ou 

privadas, independente do setor de atuação, da área abrangência, do porte, assim como 

construir relações baseadas em princípios democráticos de racionalização e legitimação de 

valores e opiniões, permitindo a participação de todos que compõem essa cadeia de 

desenvolvimento organizacional. 

Drucker (2002) chama esse fenômeno de “revolução da administração”, quando 

superamos os paradigmas que marcam o capitalismo, desenvolvendo uma sociedade 

denominada pelo autor de “pós-capitalista”. “Agora o conhecimento está se tornando 

rapidamente o único fator de produção, deixando de lado tanto o capital quanto a mão de 

obra”. (DRUCKER, 2002, p. 18). 

A relação entre a gestão das organizações e o conhecimento já era discutida por Taylor 

(1990), fundador da Escola da Administração Científica e da Teoria da Administração, que 

destacava, no início do século XX, a importância do planejamento e o apoio da ciência em 

substituição ao empirismo e improvisação, até então predominantes no gerenciamento 

organizacional mundial.  

Considerar o conhecimento como um caminho para superar problemas enfrentados na 

rotina de atividades diárias das organizações, tais como: objetivos não atingidos, recursos 

desperdiçados no processo, desempenho precário (CHIAVENATO, 2004, p. 7), entre outros 

que interferem no lucro, impõem dificuldades no cumprimento de metas, e, em alguns casos, 

podem gerar inclusive o funcionamento deficitário destas ou, até mesmo, a falência, pode ser 

uma medida plausível.  

Definir o motivo que ocasiona tais circunstâncias negativas requer um estudo detalhado 

de cada caso, porém, é possível refletir sobre as formas de evitar que problemas como esse 
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ocorram, atuando de maneira preventiva e procurando aproveitar o conhecimento e a aptidão 

de cada sujeito social da organização na busca por uma gestão a partir de habilidades 

necessárias.  

Nesse sentido, assim como a esfera pública passou por mudanças estruturais abordadas 

por Habermas (2003a) que ressignificaram conceitos e práticas, é preciso que haja uma 

ruptura com a perspectiva de gestão organizacional monocrática, que direciona as decisões e 

estratégias naqueles que compõem o alto escalão.  

Dessa forma, partindo de uma análise do macro ambiente social no qual as organizações 

estão inseridas, ideais de participação, transparência e democracia frequentemente podem ser 

entendidos como peças ficcionais, considerando que não são raros os casos em que mesmo 

diante de espaços de diálogo e interação entre os sujeitos e as instituições, as decisões 

organizacionais geralmente atendem em primeiras instâncias a outras diretrizes (questões 

financeiras, estratégias de mercado, planos de marketing).  

Partindo da constatação de que “a economia está crescentemente se sustentando da 

informação, pois esta penetra na sociedade como uma rede capilar, como infraestrutura básica 

e, ao mesmo tempo, como geradora de conhecimentos que se convertem em recursos 

estratégicos” (SANTAELLA, 2008, p. 18), as mídias digitais da informação e comunicação 

situadas no contexto da esfera pública podem possibilitar uma ressignificação de processos e 

práticas organizacionais que vão de encontro à problemática apresentada pois, as TDIC 

consideram a participação ativa do sujeito social que integra as relações desenvolvidas no seio 

da organização, contemplando os processos formais e informais da comunicação. 

Algumas das características das mídias digitais apresentadas por Santaella (2009) são: o 

espaço de comunicação e interação, a possibilidade de cruzamento de múltiplos canais tanto 

corporativos quanto de origem popular, a perspectiva de interação entre os sujeitos, o caráter 

participativo e colaborativo.  

Diante dessas características, as TDIC podem ser utilizadas para criar ou revitalizar 

espaços democráticos. Além da utilização didático-pedagógica, facilitando o acesso ao 

conhecimento, e, assim, promovendo a cidadania e a tomada de consciência sobre os direitos 

e deveres de cada sujeito, as características das mídias digitais tais como interatividade, 

inclusão, facilidade de circulação da informação, corroboram com essa perspectiva de 

inserção das TDIC como elementos para a construção de novas relações de gestão e 

empoderamento possibilitado pelo conhecimento.  

Assim, ao nos depararmos com um modelo de gestão que utilize as TDIC como meios 

de promoção de espaços emancipatórios, democráticos e facilitadores dos processos de 
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comunicação que se instauram no contexto da esfera pública organizacional, podemos dizer 

que estamos diante de uma organização definida por Senge (2013) como “organização que 

aprende” ou “organização aprendente”, que são as organizações nas quais as pessoas 

expandem continuamente sua capacidade de criar os resultados que realmente desejam, em 

que se estimulam padrões de pensamentos novos e abrangentes, a aspiração coletiva ganha 

liberdade e as pessoas aprendem continuamente a aprender juntas. 

 

 

3.1 FUNDAMENTOS DA GESTÃO CONTEMPORÂNEA: as organizações que aprendem 

 

De acordo com Silva (2009) os primeiros estudos sobre aprendizagem organizacional 

são de 1960, mas, só a partir da última década do século XX as organizações passaram a 

considerá-la um “recurso” valioso no processo de transformação organizacional. Nesse 

período, houve uma proliferação de conceitos e de escolas de administração voltadas ao 

planejamento estratégico. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) destacam que a partir de 

1980 a estratégia passou a ser vista como um processo intimamente ligado à aprendizagem, o 

que fundamentou o surgimento da escola do aprendizado. Porém, a perspectiva que 

inicialmente desenvolvia-se considerava aprendizagem sobre o ponto de vista do processo, 

com foco principal no gerenciamento de mudança e não na estratégia em si.  

Mas, de acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010, p. 210) com o tempo a 

escola do aprendizado desenvolveu-se diante da ideia de que “o papel da organização é o de 

facilitar o aprendizado, apoiando e favorecendo o aprendizado individual, amplificando-o, 

cristalizando-o e sintetizando-o no nível de grupo por meio de diálogos, debates, trocas de 

experiência e observação”.  

Na atualidade, analisando as características da sociedade da informação, cujas 

transformações e mudanças de paradigmas são necessárias para adequação aos novos moldes 

político-econômicos e socioculturais que se adaptam a cada nova descoberta científica e 

tecnológica, a base da gestão contemporânea pode ser considerada a aprendizagem. 

Porém, ao analisarmos a forma como a educação revela-se na atualidade, marcada pela 

construção coletiva do conhecimento, é importante que as organizações estejam empenhadas 

na busca por modelos que não se restrinjam às aprendizagens individuais, supondo que a 

junção destas resultará automaticamente em um crescimento coletivo. É necessário considerá-

las e estimulá-las, porém, o imprescindível é ir além disso, promovendo ambiências e 

situações propicias à interação e colaboração dos sujeitos enquanto estes aprendem. Senge 
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(2013) corrobora com essa perspectiva ao afirmar que as organizações só aprendem por meio 

de indivíduos que aprendem, porém, a aprendizagem individual não garante a aprendizagem 

organizacional. Entretanto, sem ela a aprendizagem organizacional não ocorre. 

Fleury e Oliveira Jr (2001) lembram que o conhecimento da empresa é fruto das 

interações que ocorrem no cenário de negócios e que são desenvolvidas por meio de 

processos de aprendizagem, sendo entendido, também, como informação associada à 

experiência, intuição e valores. 

Essa premissa nos coloca diante da perspectiva de “organização que aprende” 

apresentada por Senge (2013), que requer um olhar complexo sobre os diversos fatores 

internos e externos, que influenciam, direta ou indiretamente, no seu desempenho, e 

desprendimento suficiente para abandonar estratégias amplamente estudadas e discutidas 

quando estas não estiverem acompanhando as transformações da sociedade. 

Amparados pelo próprio termo, podemos pensar, erroneamente, que transformar uma 

empresa ou instituição em uma organização que aprende é possível apenas com medidas 

isoladas relacionadas à formação educacional dos colaboradores, ou, com o estabelecimento 

de uma cultura de aprendizagem a partir dos erros cometidos, e ainda por intermédio de 

políticas de incentivo à troca de experiências entre os sujeitos que integram essa organização. 

Certamente, todos esses elementos estão presentes em uma organização que aprende, 

porém, estes não são os únicos pré-requisitos que habilitariam uma empresa ou instituição a 

tornar-se aprendente. São vários os fatores que devem estar presentes nesse tipo de 

organização, contudo, considerando o aprendizado como um processo com fluxo contínuo, as 

organizações que aprendem não seriam as que se enquadrariam nessas características, mas, as 

que agem orientadas pela busca incessante desse ideal.  

Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) o caráter básico da organização que aprende 

pode ser expresso em alguns princípios: aprender com o fracasso, reexame contínuo, explorar 

o conhecimento dos colaboradores, manter o conhecimento em movimento, busca externa de 

conhecimento. 

 

A organização que aprende é a antítese das antigas organizações 

burocráticas: ela é descentralizada, estimula comunicações abertas e motiva 

pessoas a trabalhar em equipe. A colaboração substitui a hierarquia, e os 

valores predominantes são de aceitação de riscos, honestidade e confiança. 

[...] Em resumo, as capacidades propiciadas por esse aprendizado 

organizacional não resultam meramente em produtos melhores e lucros mais 

altos; elas também aumentam a capacidade da organização de tirar proveito 

de condições externas em rápida mudança. (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2010, p. 213) 
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Senge (2013, p. 34) define as “organizações que aprendem” como: 

 
organizações nas quais as pessoas expandem continuamente sua capacidade 

de criar resultados que realmente desejam, em que se estimulam padrões de 

pensamento novos e abrangentes, a aspiração coletiva ganha liberdade e as 

pessoas aprendem continuamente a aprender juntas. À medida que o mundo 

se torna mais interconectado e os negócios se tornam mais complexos e 

dinâmicos, será mais fácil aprender no trabalho. [...] As organizações que 

realmente terão sucesso no futuro serão aquelas que descobrirem como 

cultivar nas pessoas o comprometimento e a capacidade de aprender em 

todos os níveis da organização.  

 

Nesse sentido, para Senge (2013) o que distinguirá fundamentalmente as organizações 

que aprendem das “organizações controladoras e autoritárias” tradicionais será o domínio de 

disciplinas básicas: pensamento sistêmico, domínio pessoal, modelos mentais, construção de 

uma visão compartilhada e aprendizagem em equipe.  

Tais disciplinas devem desenvolver-se em conjunto, com o pensamento sistêmico 

prestando-se à integração entre todas as outras, fundindo-as em um corpo coerente de teoria e 

prática, e o domínio pessoal no centro da organização (conforme FIGURA 3), pois, este é 

primordial para que os sujeitos da organização possam desenvolver um aprendizado em 

grupo, construindo uma visão compartilhada e partilhando modelos mentais para guiar suas 

decisões. 

 

FIGURA 3 - Relação entre as disciplinas que integram o conceito de organização que aprende 

FONTE: Adaptado de Senge (2013) 
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A disciplina do domínio pessoal está relacionada ao crescimento e aprendizado pessoal 

dos sujeitos que integram a organização, é o espírito da organização que aprende. Segundo 

Senge (2013) quando se torna uma disciplina o domínio pessoal incorpora dois movimentos 

subjacentes: o contínuo esclarecimento do que é importante para nós e o constante 

aprendizado sobre como ver a realidade com mais clareza. 

O desenvolvimento dessa disciplina é uma tarefa desafiadora, pois, não dependerá 

apenas de um esforço da organização, mas, deve partir também do interesse do sujeito, e, nem 

sempre essas duas partes estão empenhadas em desenvolver essa característica. Essa 

resistência pode ser relacionada à suposta contraposição desse pensamento em relação às 

práticas empresariais tradicionais.  

Algumas organizações da atualidade, sobretudo as que podem ser identificadas com um 

caráter tradicional e que contam com um perfil de colaboradores de gerações avessas a 

mudanças (como alguns sujeitos que integram as gerações denominadas baby bommers e 

geração X11), carregam em suas práticas institucionais ou extraoficiais condutas que podem 

ser consideradas por aqueles que a integram como “inquestionáveis”, modelos utilizados há 

anos.  

Com a chegada das novas gerações (Y e Z) ao mercado de trabalho, associada à 

facilidade e rapidez de acesso à informação que marca a nossa sociedade, despertando nos 

sujeitos o senso crítico e o caráter questionador, tais práticas passaram a ser questionadas e 

muitas organizações tiveram que se adaptar a essa nova realidade. 

A disciplina “modelos mentais” está relacionada à essa conduta, tratam-se de ativos que 

podem ser generalizações ou teorias complexas que moldam a forma de agir dos sujeitos. 

“Desde que ingressei nessa organização esse trabalho é desempenhado dessa forma e sempre 

deu certo, por que mudar agora? Se formos mudar perderemos nosso tempo à toa”, esse é um 

dos discursos que moldam as tomadas de decisão nas organizações, e que prejudicam a 

implementação de melhorias.  

Superar esses modelos mentais pré-estabelecidos requer, de acordo com Senge (2013), 

inicialmente a implementação da prática reflexiva que é a essência dos “modelos mentais”. 

Além disso, é preciso considerar que os modelos mentais mais cruciais de uma organização 

são aqueles compartilhados pelos principais tomadores de decisão, portanto, estes devem 

desenvolver e propagar os modelos mentais que estejam de acordo com a estratégia da 

                                                           
11De acordo com Matthewman (2012) os Baby boomers são os sujeitos que nasceram entre 1945 e 1960 

(nascidos na fase pós segunda guerra mundial), e os integrantes da geração X são os nascidos entre 1960 e 

1983. 
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organização. Nesse sentido, a prática reflexiva se faz primordial, pois, pode haver uma 

tendência à utilização de padrões que limitam as ações da organização para o que é conhecido 

e confortável.  

A “visão compartilhada” é definida por Senge (2013) como as imagens que pertencem a 

pessoas que fazem parte da organização e desenvolvem um senso de comunidade que permeia 

esta instituição ou empresa, dando coerência às diversas atividades desenvolvidas. 

Esta visão deve ser desenvolvida na perspectiva de um comprometimento desses 

colaboradores, e não a partir de uma imposição feita pela organização. O trabalho deve ser 

realizado na busca por um propósito incorporado ao estilo, clima e espírito da organização, 

porém, favorecendo o desenvolvimento das visões pessoais dos colaboradores, para que 

assim, estes não sejam direcionados a aceitar a visão do outro (o colega ou a organização), 

mas, estejam motivados a juntar-se aos demais por acreditar na estratégia da organização.  

Assim, as diretrizes de uma organização que aprende, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de uma visão compartilhada, vão ao encontro da lógica que direciona a 

estratégia organizacional voltada à conquista do público externo, pois, a atuação do público 

interno direcionada para uma estratégia funciona como a mola propulsora do crescimento e 

consolidação. A partir do momento que as visões individuais destes colaboradores assumem 

uma direção única, passando a se configurar em uma visão comum, a organização contará 

com uma força avassaladora na busca por alcance de metas traçadas. 

Articulada a essa vertente da lógica organizacional, também é primordial para o 

desenvolvimento de uma organização aprendente a promoção de uma cultura que favoreça a 

disciplina voltada à “aprendizagem em equipe”. Segundo Senge (2013) a aprendizagem em 

equipe é o processo de alinhamento e desenvolvimento da capacidade da equipe de criar os 

resultados que seus membros realmente desejam. Baseia-se nas disciplinas da visão 

compartilhada e no domínio pessoal e envolve o domínio de práticas do diálogo e da 

discussão.  

Permeando todas essas disciplinas, nos deparamos com aquela que é definida por Senge 

(2013) como a pedra fundamental que determina como as organizações aprendem, o 

pensamento sistêmico. Diante da complexidade na qual estamos envolvidos diariamente em 

nossa sociedade o pensamento sistêmico é necessário como forma de aplacar as incertezas 

desse cenário.  

 

O pensamento sistêmico é uma disciplina para ver as “estruturas” 

subjacentes às situações complexas e para discernir entre as mudanças de 

alta e de baixa alavancagem. [...] Para fazer isso, o pensamento sistêmico 
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oferece uma linguagem que começa com a reestruturação do modo como 

pensamos. Chamo o pensamento sistêmico de a quinta disciplina porque ele 

é a pedra fundamental conceitual subjacente a todas as cinco disciplinas [...]. 

Todas envolvem uma mudança de mentalidade. (SENGE, 2013, p. 129) 

 

A partir do momento em que ocorre essa mudança de mentalidade percebe-se que há 

uma ligação entre as diversas estruturas e acontecimentos de uma organização, e, assim, é 

possível enxergar os círculos de causalidade e desenvolver práticas que neutralizem as 

defasagens que dificultam o crescimento e reforcem fontes de estabilidade e resistência, essa é 

a perspectiva que Senge (2013) conceitua como feedback.  

De acordo com Senge (2013) as pessoas confundem-se com a palavra feedback, usada 

com frequência quando nos referimos à coleta de opiniões, quando na verdade, no 

pensamento sistêmico, significa qualquer fluxo de influência recíproco, que estabelece uma 

relação de causa e efeito. 

Ao analisarmos um projeto de gestão escolar que utilize as TDIC como ferramenta 

didático-pedagógica, por exemplo, embora o que gestores busquem possa estar relacionado à 

diminuição de índices de evasão escolar, ou inovação do processo educacional, podem surgir 

outras relações de causa e efeito que não foram consideradas pelos responsáveis pela 

atividade. E essas repercussões podem ser positivas como, diminuição da violência escolar, 

melhoria dos índices de avaliação, mudanças nas relações entre docentes e discentes, ou 

negativas, como a subutilização dessas tecnologias em sala de aula por parte dos docentes, a 

rejeição dos discentes a essa nova ferramenta, a preocupação exacerbada com o aparato 

tecnológico em detrimento do conteúdo a ser abordado.  

Enfim, assim como essa situação suscita vários desdobramentos positivos e negativos a 

partir de uma decisão tomada por gestores, ocorre também em outras organizações, 

independente do porte e características dessa. Nesse sentido, dominar a disciplina do 

pensamento sistêmico e as demais disciplinas de aprendizagem fará com que indivíduos, 

equipes e organizações deixem de vislubrar o mundo de uma perspectiva linear e passem a 

desenvolver uma visão e agir sob a lógica sistêmica podendo superar as limitações que 

surgem e alcançar um crescimento substancial.  

Nesse aspecto a figura do líder é primordial, pois, este é que irá conduzir todo esse 

processo. Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) o papel da liderança é de não 

preconceber estratégias deliberadas, mas de gerenciar o processo de aprendizado estratégico, 

pelo qual novas experiências podem emergir.   
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Habermas (1968) destaca que a partir das relações entre técnica, política e opinião 

pública, que permeiam as organizações, surgem três modelos de atuação: o decisicionista, o 

tecnocrático e pragmatista.  

Para Habermas (1968) O modelo decisicionista fundamenta-se na escolha de cargos 

considerando aspectos políticos, e, embora esses políticos possam valer-se das questões 

técnicas, predomina a prática de autoafirmação e da dominação a partir de uma imposição 

interessada. O modelo tecnocrático é aquele no qual o líder atua como mero executor da 

inteligência científica. E o modelo pragmatista é aquele em que: 

 

Nem o especialista se converteu em soberano perante os políticos que na 

realidade, como supõe o modelo tecnocrático, se sujeitam ao perito e apenas 

tomam decisões fictícias; nem os políticos, como supõe o modelo 

decisicionista, conservam fora dos âmbitos da práxis coactivamente [sic] 

racionalizados uma reserva em que as questões práticas se devem continuar a 

decidir por meio de actos [sic] de vontade. Parece antes ser possível e 

necessária uma comunicação recíproca, de modo que, por um lado, os 

especialistas científicos “aconselhem” [grifo do autor] as instâncias que 

tomam decisões e, por outro, os políticos “encarreguem” [grifo do autor] os 

cientistas segundo as necessidades da prática. (HABERMAS, 1968, p. 112) 

 

De acordo com Senge (2013) em uma organização que aprende os líderes podem ser 

definidos como designers, professores e navegadores. Os líderes designers são aqueles que 

criam artefatos para as organizações como novas medidas, papéis formais ou processos, 

intranets e reuniões inovadoras, ou seja, infraestruturas que integram o trabalho com o 

aprendizado. O líder professor também chamado de líder servidor é aquele que estimula o 

crescimento de seus aprendentes, por meio da autonomia e liberdade dos sujeitos, e coloca-se 

também na posição de aprendiz. E o líder navegador é aquele que atua como guia, que serve 

aqueles que lidera.  

Desenvolver líderes com essas características é um desafio e tê-los em uma organização 

é essencial para que haja um incentivo cotidiano dos colaboradores para o aplicação de 

princípios discutidos por Senge (2013), tais como: o desenvolvimento de uma visão de mundo 

mais sistêmica, aproveitamento das aptidões e do domínio pessoal de cada sujeito, 

desenvolvimento de um espaço propicio ao compartilhamento de visões entre os 

colaboradores, relações que podem direcionar o crescimento de uma organização aprendente. 

Certamente, implementar essas disciplinas na prática organizacional não é uma tarefa 

fácil e requer o abandono de posturas que fazem com que as organizações enfrentem 

dificuldades de aprendizagem. Senge (2013) aponta para algumas dessas problemáticas: a 
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forma como essas organizações são projetadas e gerenciadas, a maneira como os cargos são 

definidos, o modo como fomos ensinados a pensar e agir.  

A essas limitações acrescentamos o fato de que a cultura organizacional e o caráter 

burocrático e tradicional podem ser fatores limitantes a mudanças, principalmente no que diz 

respeito à forma como se relacionam todos os sujeitos de uma organização, de acordo com a 

escala hierárquica de cada um destes.   

Além disso, em algumas organizações, a competência técnica dos sujeitos é relegada a 

segundo plano em detrimento de condutas políticas, o que pode fazer com que os cargos 

sejam instrumentos para serem usados com finalidades egocêntricas e individualistas, voltadas 

a atender o interesse pessoal do sujeito ocupante de uma função de confiança. Na verdade 

estes cargos são organismos que devem atuar regidos pelas diretrizes da organização, e aí está 

um dos conflitos organizacionais da atualidade.  

Outro ponto de desequilíbrio para o desenvolvimento da aprendizagem organizacional é 

o alto nível de competitividade que pode gerar um descompasso no que concerne às 

disciplinas e ao desenvolvimento de lideranças. Assmann (2005, p. 107) destaca que “a 

criatividade, a inovação, a adaptação a novos modelos, o processo de tomada de decisão 

permeiam-se a uma preocupação constante, fazendo com que a conexão entre aprendizagem e 

competitividade seja, hoje, um fenômeno onipresente nas organizações”.  

Modelos organizacionais que tem como diretrizes as leis de mercado, e, 

consequentemente, a competitividade, certamente devem apresentar dificuldades em se 

adaptar a estruturas baseadas na aprendizagem, em parte, devido à crença de que essa 

perspectiva de atuação poderia trazer algum prejuízo às estratégias organizacionais, porém, a 

partir do momento em que consideram essa possiblidade as organizações podem superar essa 

cultura cristalizada e resistente a mudanças, desenvolvendo, assim, condutas financeiras e 

estratégicas condizentes com o modelo social da atualidade, ao adotarem o “aprender” como 

meta. 

 

 

3.2 EDUCAÇÃO E TEORIAS DE APRENDIZAGEM: contextualizando a discussão 

 

Discutir a gestão do conhecimento no contexto das organizações do século XXI requer 

uma reflexão prévia sobre as formas como os indivíduos aprendem e uma análise de pesquisas 

e estudos que abordam essa temática. Assim, buscando discorrer sobre as diversas vertentes 
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da aprendizagem abordadas por teóricos ao longo do tempo, discutiremos, brevemente, as 

principais teorias de aprendizagem. 

De acordo com Moreira (1999) uma teoria da aprendizagem é uma construção humana 

para interpretar sistematicamente a área de conhecimento que chamamos aprendizagem. 

Embora as teorias de aprendizagem não consigam compreender o sentido global dos 

fenômenos envolvidos neste processo, devido à complexidade deste, tais formulações 

científicas podem nos fornecer caminhos para refletirmos sobre a gestão do conhecimento 

educacional e organizacional. 

A categorização das teorias de aprendizagem varia de acordo com o teórico que a 

estuda, os critérios de classificação adotados, a abordagem escolhida. Pozo (1998) reuniu as 

teorias em dois grandes blocos: aprendizagem por associação e por reestruturação. Sacristán e 

Perez Gómez (1998) agruparam as teorias da aprendizagem em duas categorias: as teorias 

associacionistas e as teorias mediacionais, que envolvem as teorias da aprendizagem social, 

cognitiva e do processamento de informações. Moreira (1999) identificou três enfoques 

teóricos à aprendizagem: behaviorismo, humanismo e cognitivismo.  

A teoria comportamentalista (behaviorismo), abordada por Moreira (1999) e que integra 

a categoria das teorias associacionistas de Perez Gómez (1998) está relacionada aos 

comportamentos observáveis e mensuráveis do sujeito, nas respostas que ele dá aos estímulos 

externos. São representantes dessa teoria pesquisadores como Watson, Skinner, Pavlov e 

Thorndike. 

Enquanto muitos dos estudos voltados a análise dos fatores de aprendizagem estão 

focados em observar o local em que esta ocorre, o behaviorismo defende a adoção do 

princípio de análise do comportamento dos sujeitos. 

Denominada “behaviorismo metodológico”, de acordo com Baum (2005), a corrente de 

pensamento defendida por Watson evitava a subjetividade da introspecção e as analogias 

entre o animal e o humano, e estudaria apenas o comportamento objetivamente observável. 

Em contraste a essa visão surge o “behaviorismo radical”, representado por Skinner. 

“Enquanto a principal preocupação dos outros eram os métodos das ciências naturais, a de 

Skinner foi a explicitação científica. Sustentou que o caminho para uma ciência do 

comportamento estava no desenvolvimento de termos e conceitos que permitissem 

explicações verdadeiramente científicas”, (BAUM, 2005, p. 24). 

O fato é que, independente da corrente behaviorista, se metodológica ou radical, os 

teóricos defendem que a análise do comportamento não ocorre isoladamente, os aspectos 
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comportamentais são relacionados com o meio. Skinner (2002, p. 152) busca explicar os 

fundamentos dessa teoria: 

 

análise behaviorista, conhecer outra pessoa é simplesmente conhecer o que 

ela faz, fez ou fará, bem como a dotação genética e os ambientes passados e 

presentes que explicam por que ela o faz. Não se trata de uma tarefa fácil 

porque muitos fatores relevantes estão fora de alcance e cada pessoa é 

indubitavelmente única. Mas nosso conhecimento de outrem é limitado pela 

acessibilidade, não pela natureza dos fatos. 

 

Por meio desta visão teórica o homem poderia controlar seu próprio destino, pois, 

conheceria a melhor maneira de criar um espaço favorecedor ao seu comportamento. O 

behaviorismo defende processos que favoreçam a aprendizagem por meio da prática, quando 

o sujeito deixa de agir passivamente e passa a desenvolver um comportamento ativo de 

interação. Nos processos educativos, práticas que contam com a participação direta dos 

aprendentes desde a concepção dos instrumentos até a utilização em sala de aula encontram 

respaldo nessa teoria.   

A teoria comportamentalista também apresenta elementos denominados de reforço 

positivo e negativo, que são as formas de estímulos a determinados comportamentos. Ao 

analisarmos os mecanismos de avaliação utilizados na escola tradicional podemos ter uma 

exata noção da definição de reforço positivo e negativo. Pois, para alguns estudantes a provas 

nos moldes tradicionais, por exemplo, podem servir de estímulo à leitura e ao aprendizado 

(reforço positivo), mas, para outros, tal iniciativa pode gerar ansiedade, lapsos de memória e 

sentimento de repulsa à leitura e ao aprendizado (reforço negativo).  

Baum (2005) lembra que Pavlov ao tentar descrever o resultado da aprendizagem por 

meio da análise comportamental descobriu que um tipo simples de aprendizagem que ocorre 

com os reflexos e os padrões fixos de ação é o condicionamento clássico ou respondente. Por 

meio dessa experiência o pesquisador destacou que quando um estímulo, tal como um som ou 

uma luz, precede com regularidade o ato de dar comida a animais, por exemplo, o 

comportamento na presença desse estímulo se altera. Com esse estudo o pesquisador concluiu 

que o mesmo comportamento que governa reações reflexas simples também governa os 

padrões fixos de ação.  

Com ênfase no estudo da cognição, do ato de conhecer, de como o ser humano vê o 

mundo, foi desenvolvida por Piaget a Teoria de aprendizagem cognitivista. Nesse sentido, na 

medida em que se admite que a cognição ocorre como um processo de construção chega-se à 

corrente teórica denominada “construtivismo”, tão apregoado nos anos 90. Segundo Piaget 
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(1999, p.14) “o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à edificação 

de um grande prédio que, a medida que se acrescenta algo, ficará mais sólido”.  

Para Piaget (1999) o desenvolvimento cognitivo ocorre em quatro períodos de acordo 

com faixa etária: sensório-motor (do nascimento até os dois anos de idade), pré-operacional 

(dos dois aos seis anos de idade) operacional-concreto (dos 7 aos 12 anos) e operacional-

formal (a partir dos 12 anos, passando pela adolescência e chegando a fase adulta).  

De acordo com Moreira (1999, p. 102) a Teoria de Piaget defende que: 

 

A mente, sendo uma estrutura (cognitiva) tende a funcionar em equilíbrio, 

aumentando, permanentemente, seu grau de organização interna e de 

adaptação ao meio. Entretanto, quando este equilíbrio é rompido por 

experiências não assimiláveis, o organismo (mente) se reestrutura 

(acomodação), a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir 

novo equilíbrio.  

 

Assim, de acordo com essa teoria, educar significa provocar desequilíbrio no organismo 

(mente) da criança, para que ela, procurando o reequilíbrio, se reestruture cognitivamente e 

aprenda. Uma abordagem construtivista na educação pode ocorrer quando é estabelecida uma 

relação mais próxima com os aprendentes envolvendo diversos elementos, como música e 

dramatização; na transformação do laboratório didático para ensino de Ciências num 

instrumento para a mediação entre a realidade e as teorias científicas; com exercícios 

experimentais que suscitem nos estudantes as tentativas de soluções dos desafios propostos, 

ou ainda, na criação de uma plataforma colaborativa na Internet, na qual os estudantes possam 

estar envolvidos ativamente na realização de uma tarefa.  

Integrando a categoria das Teorias de Aprendizagem definidas por Perez Gómez (1998) 

como cognitivas, e subcategorizada na filosofia genético cognitiva, está o pensamento teórico 

que alguns pesquisadores, a exemplo de Moreira (1999) classificam como “Aprendizagem 

significativa”, que foi desenvolvida pelo pesquisador David Ausubel. Moreira (1999, p. 153), 

esclarece que: 

 
Para Ausubel, a aprendizagem significativa é um processo por meio do qual 

uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente 

relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo 

envolve a interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento 

específica, a qual Ausubel define como conceito subsunçor, ou simplesmente 

subsunçor.  

 

De acordo com Moreira e Masini (2006) a perspectiva de aprendizagem significativa de 

Ausubel prevê a utilização, no início de tarefas de aprendizagem, de organizadores prévios 

que sirvam de âncora para os novos conceitos a serem adquiridos, tais como gráficos, mapas 
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conceituais. Seguindo essa lógica, muitas instituições de ensino têm atuado no sentido de 

buscar organizadores prévios que são formulados em termos familiares ao aluno. Um exemplo 

são as músicas conhecidas por estes alunos e que são parodiadas pelos professores, 

construindo uma introdução ao tema, ou mesmo a utilização de vídeos de curta duração que 

dão uma ideia do que será abordado em seguida.   

Algumas alternativas são apresentadas para facilitar a aquisição e uso de conceitos, 

principalmente voltados à pré-escola, como a utilização de operações de contextualização, 

abstração, diferenciação, formulação e testagem de hipóteses e generalização, utilizando 

objetos ou eventos perceptíveis e familiares como referentes.  

A teoria de Ausubel esclarece que o desenvolvimento de conceitos é facilitado quando 

os elementos mais gerais são introduzidos em primeiro lugar. O pesquisador sugere a 

utilização de mapas conceituais como instrumentos úteis na implementação desses princípios. 

Outra teoria de aprendizagem que, segundo Perez Gómez (1998), integra a categoria de 

teorias cognitivas, subcategorizada como genético-dialéticas, também denominada por 

Moreira (1999) como teoria da mediação ou do desenvolvimento cognitivo, é abordada por 

Vygotsky. 

A teoria da mediação de Vygotsky parte da premissa que esse desenvolvimento não 

pode ser entendido sem referência ao contexto social e cultural no qual ele ocorre e postula 

que desenvolvimento e aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente, de 

modo que, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. 

Ao considerar o meio social em que a criança nasceu Vygotsky reconhece que, havendo 

uma variação desse entorno, o desenvolvimento também variará. Neste sentido, não se pode 

aceitar uma visão única, universal, de desenvolvimento humano 

Vygotsky discorda da postulação de que a construção do conhecimento proceda do 

individual para o social. Em seu entender a criança já nasce num mundo social e, desde o 

nascimento, vai formando uma visão desse mundo através da interação com adultos ou 

crianças mais experientes. A construção do real é, então, mediada pelo interpessoal antes de 

ser internalizada pela criança. Desta forma, procede-se do social para o individual, ao longo 

do desenvolvimento. 

 
Segundo Vygostky os processos mentais superiores (pensamento, linguagem, 

comportamento volitivo) têm origem em processos sociais; o 

desenvolvimento cognitivo do ser humano não pode ser entendido sem 

referência ao meio social. Contudo, não se trata apenas de considerar o meio 

social como uma variável importante no desenvolvimento cognitivo. Para 
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ele, desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações sociais em funções 

mentais. (MOREIRA, 1999, p. 110) 

 

Um dos conceitos que compõem a teoria de desenvolvimento cognitivo de Vygotsky é o 

de “zona de desenvolvimento proximal”, que é a distância entre o nível de desenvolvimento 

cognitivo real do indivíduo e seu nível de desenvolvimento potencial. Segundo Vygotsky 

(1988) a interação social que provoca a aprendizagem deve ocorrer dentro da zona de 

desenvolvimento proximal. 

Por fim, Moreira (1999) apresenta a Teoria de desenvolvimento humanista, que destaca 

o caráter único da experiência pessoal para definir as diretrizes do aprendizado. Os princípios 

básicos dessa teoria estão focados na capacidade do ser humano assumir o controle do seu 

desenvolvimento por meio das capacidades de escolha, criatividade e autorrealização. Alguns 

propagadores dessa teoria são Novak e Rogers.  

Moreira (1999) destaca que Rogers propõe uma série de princípios da aprendizagem, 

entre eles: seres humanos têm uma potencialidade natural para aprender; a aprendizagem 

significante ocorre quando a matéria de ensino é considerada relevante para o aluno; a 

aprendizagem envolve a mudança na organização do eu; grande parte da aprendizagem 

significante é adquirida através dos atos.  

Além dessas teorias apresentadas, a proposta educacional de “Pedagogia aprendente”, 

apresentada por Assmann (1998), sugere uma educação articulada aos avanços das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), às novidades das biociências, às 

pesquisas sobre o cérebro humano, às transformações da vida cotidiana e às novas ameaças de 

exclusão social, que integram uma das abordagens teóricas voltadas ao estudo da 

aprendizagem humana. 

A “Pedagogia aprendente” tem como fundamentos a teoria da complexidade de Edgar 

Morin, a teoria da autopoiese, de Humberto Maturana, as ideias de Pierre Lévy, e a teoria das 

inteligências múltiplas de Howard Gardner. A proposta é estabelecer uma pedagogia que 

conceba a educação como uma “tarefa social emancipatória”. 

Considerando as características desta pesquisa e as bases conceituais que a direcionam 

(Educomunicação, Esfera Pública e Organizações Aprendentes), optamos por desenvolver 

uma abordagem centrada na perspectiva de “Pedagogia aprendente”, apresentada por 

Assmann (1998), pois é o construto teórico que consegue articular questões relacionadas à 

gestão nas organizações aprendentes por meio da utilização das TDIC, permeada por 

princípios emancipatórios e um aporte metodológico com fins intervencionistas.   
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3.3 A COMUNICAÇÃO COMO DIMENSÃO DA APRENDIZAGEM: por uma pedagogia 

aprendente 

 

 

A “Pedagogia da Sociedade Aprendente”, também denominada de “Pedagogia 

Aprendente”, propõe-se a discutir o que significa aprender nos dias de hoje. De acordo com o 

pensamento de Assmann (1998), os processos de vida e de aprendizagem significam a mesma 

coisa, então é preciso ter conhecimento de um para saber como se constrói o outro. Essa 

proposta está focada na necessidade de mudança no cenário epistemológico do debate sobre a 

educação integrando nele conceitos como: sistemas complexos e adaptativos, sistemas 

aprendentes, parâmetros dinâmicos e autoorganizativos, biosemiótica, entre outros.  

O reencantamento da educação, proposto por Assmann (1998), que enfatiza a ação 

educativa como fomento e produção de experiências de aprendizagem, tem como maior 

desafio a superação das três formas de analfabetismo apresentadas pelo autor: o da lecto-

escritura (saber ler e escrever) o sociocultural (saber em que tipo de sociedade se vive) e o 

tecnológico (saber interagir com máquinas complexas).  

Essa discussão suscita uma reflexão sobre as ações de gestores educacionais que sejam 

voltadas ao combate do analfabetismo em todas as suas vertentes. Contemplado pelo projeto 

de Lei 8.035/ 2010, do novo Plano Nacional de Educação – PNE, que, caso aprovado, deve 

vigorar até o ano de 2020, a erradicação do analfabetismo da lecto-escritura está entre as 

diretrizes do novo PNE e vários são os planos de ação voltados ao atendimento dessa meta. 

Porém, as outras duas formas de analfabetismo: sociocultural e tecnológico, que também 

acarretam a exclusão social e fazem com que os sujeitos estejam à margem da cidadania, 

devem ser considerados em planos de gestão educacional.  

Neste aspecto, Assmann (1998) aponta para alguns caminhos que podem dinamizar 

práticas efetivas no combate a essas problemáticas, uma delas advém da relação entre 

educação e prazer como dinamizador do conhecimento.  

 

Precisamos reintroduzir na escola o princípio de que toda a morfogênese do 

conhecimento tem algo a ver com a experiência do prazer. Quando esta 

dimensão está ausente, a aprendizagem vira um processo meramente 

instrucional. Informar e instruir acerca de saberes já acumulados pela 

humanidade é um aspecto importante da escola [...] Mas a experiência de 

aprendizado implica, além de instrução informativa, a reinvenção e 

construção personalizada do conhecimento. E nisso o prazer representa uma 

dimensão-chave. (ASSMANN, 1998, p. 29) 
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Assim, na medida em que o aprendente consegue superar a perspectiva pragmatista de 

aprendizado como obrigação e se vê diante de ambiências que propiciam sensação de prazer, 

naturalmente, observa-se o despertar do interesse pela busca do conhecimento. Seguindo essa 

vertente, surgem práticas educacionais que utilizam jogos, brincadeiras, música, fotografia, 

áudio, vídeo, experiências que, de forma lúdica, com humor e por meio da participação ativa 

dos estudantes, buscam despertar em cada um o prazer em aprender, de acordo com as 

particularidades de cada sujeito. 

Almeida (2003) destaca que a educação lúdica, em contraposição à pedagogia 

neutralizadora e dominante, enfatiza a libertação das relações pessoais passivas e possibilita 

ambiências criadoras, inteligentes, socializadoras, fazendo o ato de educar um compromisso 

consciente intencional, sem perder o caráter do prazer. 

Além da busca pelo prazer nas práticas de ensino-aprendizagem, relacionados ao que 

Assmann (1998) define como um processo de “reencantar a educação”, a pedagogia 

aprendente está diretamente pautada pela comunicação, enquanto área de prática social e 

relações humanas. 

O espaço colaborativo de aprendizagem, no qual os aprendentes e docentes devem se 

comunicar e estabelecer vínculos com o intuito de cooperar em projetos afins é uma das 

propostas que compõem a “Pedagogia Aprendente”. Esse mecanismo prioriza a participação 

ativa de todos os envolvidos no processo educacional. 

Nessa perspectiva, já não é concebível, por exemplo, o modelo educacional que 

desconsidera a opinião dos discentes ao construir os planos de ensino, que segrega 

aprendentes de acordo com o rendimento acadêmico, que é voltado à ideia do “professor sabe 

tudo” em contraposição ao “aluno que não sabe nada”. Enxergar a comunicação como 

dimensão da aprendizagem requer uma quebra de paradigmas e enseja mudanças de gestão e 

novas posturas docente e discente.  

O ato de comunicar pressupõe uma relação dialógica de interação social que envolvendo 

o compartilhamento de informações, sentimentos ou ideias, entre sujeitos que buscam uma 

compreensão mútua, constituindo o que Habermas (1990) chama de “agir comunicativo”.  

 

Os atores participantes tentam definir cooperativamente os seus planos de 

ação, levando em conta uns aos outros, no horizonte de um mundo da vida 

compartilhado e na base de interpretações comuns da situação. Além disso, 

eles estão dispostos a atingir esses objetivos mediatos da definição da 

situação e da escolha dos fins assumindo o papel de falantes e ouvintes, que 

falam e ouvem através de processos de entendimento. (HABERMAS, 1990, 

p. 72) 
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Por isso, considerar a comunicação como elemento-chave no processo de aprendizagem, 

suscita uma mudança de foco em relação à proposta da pedagogia tradicional, que está 

centrada na figura do professor, que ensina o conteúdo e é o principal responsável pelo 

“sucesso” ou “fracasso” dos aprendentes na vida escolar/acadêmica. A partir do momento em 

que se privilegia a ação comunicativa nos processos de ensino-aprendizagem, os aprendentes 

devem ser o centro de toda a matodologia, e o docente atua como mediador e facilitar do 

diálogo. Ao constituírem uma comunicação entre si, discentes e docentes estabelecem 

conexões, questionam, interagem e trocam informações, fazendo com que o conhecimento 

seja construído e não, simplesmente, retido ou absorvido. 

Integram esse cenário as TDIC que podem viabilizar experiências educacionais 

permeadas pela relação entre os sujeitos e destes com os meios de comunicação. Seguindo 

essa vertente, não só as TDIC tradicionais, como rádio, televisão e jornal, podem se tornar 

ferramentas facilitadoras à aprendizagem, como as tecnologias emergentes, tais como os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e redes sociais.  

Com o surgimento de cursos de educação a distância, a utilização dessas tecnologias 

popularizou-se, mas, o ensino presencial também tem empregado essa possibilidade para 

facilitar a interação entre os sujeitos, sobretudo, quando estes são voltados as gerações Y e 

Z12. Um exemplo de experiência prática apresentada por Santos, Pedro e Almeida (2011) é a 

plataforma Sapo Campus, que integra serviços e ferramentas Web 2.0 adequada a contextos 

educativos.  

A plataforma, utilizada em Portugal, permite a criação e compartilhamento de fotos, 

vídeos, textos, criando uma rede de conexões sociais entre os aprendentes. Além disso, esse 

ambiente virtual está vinculado à perspectiva de aprendizagem ao longo da vida na medida 

em que, mesmo após a conclusão dos cursos os utilizadores podem continuar a valer-se das 

possibilidades da plataforma virtual e, caso continuem associados a essa mesma instituição, 

podem aceder e reconfigurar o seu espaço pessoal de aprendizagem. No Brasil, a utilização 

dos AVA está difundida por meio de experiências como o Teleduc, e‐Proinfo, Moodle, entre 

outros. 

                                                           
12Embora haja divergência de pesquisadores quanto à idade que compreende cada geração, tomaremos por base a 

definição de Calliari e Mota (2012) que estabelecem a “geração Y” como as pessoas nascidas entre 1980 e 

1995. Essa geração acompanhou o surgimento e evolução das TDIC e possui uma facilidade para a 

comunicação digital, rapidez e urgência em se comunicar e imersão no ambiente virtual. A geração Z, que, de 

acordo com Kämpf (2011), compreende os nascidos a partir da segunda metade da década de 90, recebeu essa 

denominação em alusão ao termo “zapear”, por nascerem na era das tecnologias, com acesso a um grande 

volume de informação e em velocidade bem maior do que qualquer outra geração. 
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A discussão crítica de um tema em sala de aula a partir de uma peça em áudio, vídeo ou 

imagem; a construção de painéis para o rádio ou a TV, feita pelos estudantes a partir de um 

conteúdo curricular; uma atividade de fotografia fora dos processos educativos, voltado ao 

registro de imagens relacionadas à temática a ser abordada em sala de aula e posterior troca de 

experiências, são alguns exemplos de outras práticas que utilizam os meios de comunicação 

no processo de aprendizagem. 

Diante desse cenário, podemos atestar a configuração da “sociedade da informação” 

enquanto “sociedade cognitiva”, na qual as práticas, processos e tecnologias da comunicação 

e informação voltam-se para a consolidação do caráter emancipatório e capacidade de 

entendimento dos sujeitos inseridos no contexto do que Habermas (2003a) chama de “esfera 

pública”. 

 

 

3.4 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO COMO SOCIEDADE COGNITIVA: princípios 

emancipatórios na esfera pública 

 

Em uma sociedade capitalista caracterizada pela contínua evolução das TDIC e 

presença marcante da mídia atuando como mediadores sociais, a informação e o 

conhecimento assumem um papel preponderante para a consolidação de espaços democráticos 

e cidadãos constituídos por meio da ação comunicativa que se desenvolve a partir do 

entendimento coletivo de sujeitos autônomos no cenário da esfera pública.   

Denominada “sociedade da informação” (TAKAHASHI, 2000), “sociedade pós-

industrial” (WERTHEIN, 2000), “sociedade informacional” (CASTELLS, 1999) ou 

“sociedade aprendente” (ASSMANN, 1998), esse modelo, de acordo com Takahashi (2000) é 

marcado por profundas mudanças nas ordens que regem a sociedade e a economia, e possui 

um potencial transformador das atividades sociais.  

Nessa sociedade, as noções de tempo e espaço já são podem ser mensuradas com 

facilidade e as relações humanas sofrem uma metamorfose, pois, as TDIC ao mesmo tempo 

em que aproximam também podem distanciar as pessoas. A definição de real também não é a 

mesma e a virtualidade não é um princípio característico apenas das máquinas, como ocorria 

décadas atrás. Lévy (2007) diz que voltamos a ser nômades, mas, o nomadismo dessa época 

refere-se à transformação contínua e rápida das paisagens científica, técnica, econômica, 

profissional, mental. Segundo Lévy mesmo que não nos movêssemos o mundo mudaria à 

nossa volta. 
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Além de certas repercussões comerciais, parece-nos urgente destacar os 

grandes aspectos civilizatórios ligados ao surgimento da multimídia: novas 

estruturas de comunicação, de regulação e de cooperação, linguagens de 

técnicas intelectuais inéditas, modificação das relações de tempo e espaço 

etc. (LÉVY, 2007, p. 12) 

 

Para Castells (1999) vivemos uma cultura de virtualidade do real, marcada pela 

dicotomia entre o eterno e o efêmero, na qual passado, presente e futuro podem ser 

programados para interagir em uma mesma mensagem. E, tudo indica que, na atualidade, essa 

efemeridade se estende às relações entre os sujeitos, que ao mesmo tempo em que contam 

com novos espaços de interação constroem relacionamentos cada dia mais superficiais.  

Essas características também podem ser percebidas nas relações entre sujeitos e 

organizações, que cientes dessa nova conjuntura da sociedade, tomam medidas de 

comunicação amparadas por novos contornos, considerando que o desafio não é conquistar os 

públicos interno e externo, e sim mantê-los, atendendo aos interesses estratégicos e 

financeiros da organização.  

De fato, até que se consolidasse a “sociedade da informação”, os sujeitos sociais 

viveram um período de incertezas quanto aos horizontes da comunicação humana, e ainda 

hoje, a situação não é diferente, pois, a cada dia surgem novas descobertas e possibilidades de 

interação que transformam não só a forma como as pessoas se comunicam, mas, que afetam 

todas as estruturas da sociedade. 

 
A integração potencial de texto, imagens e sons no mesmo sistema, 

interagindo a partir de pontos múltiplos, no tempo escolhido (real ou 

atrasado) em uma rede global, em condições de acesso aberto e de preço 

acessível muda de forma fundamental o caráter da comunicação. E a 

comunicação molda a cultura. Nossos meios de comunicação são nossas 

metáforas e nossas metáforas criam o conteúdo de nossa cultura. 

(CASTELLS, 1999, p. 414) 

 

Diante dessa conjuntura, o domínio das informações assumiu um papel estratégico para 

os indivíduos e a coletividade, mas, para além disso, é, sobretudo, a capacidade de converter a 

informação em conhecimento que marca a sociedade, fazendo surgir uma nova cultura, com 

foco na aprendizagem contínua. 

 
Passou-se portanto da aplicação de saberes estáveis, que constituem o pano 

de fundo da atividade, à aprendizagem permanente, à navegação contínua 

num conhecimento que doravante se projeta em primeiro plano. O saber 

prendia-se ao fundamento, hoje se mostra como figura móvel. Tendia para a 

contemplação, para o imutável, ei-lo agora transformado em fluxo, 

alimentando as operações eficazes, ele próprio operação. Além disso, não é 
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mais apenas uma casta de especialistas mas a grande massa das pessoas que 

são levadas a aprender, transmitir e produzir conhecimentos de maneira 

cooperativa em sua atividade cotidiana. (LÉVY, 1996, p. 55) 

 

Considerado um fator de combate às desigualdades sociais, o conhecimento passou a ser 

uma necessidade de todos e a universalização deste tornou-se um ideal não só para os 

governos como para as organizações em geral, seja no intuito de atender a uma demanda de 

responsabilidade social, ou mesmo na busca por melhores índices de crescimento a partir da 

formação dos sujeitos que integram essas empresas e instituições. 

Além disso, os avanços nas áreas da Tecnologia da Informação, Engenharia, 

Matemática, Computação, entre outras, que possibilitam o desenvolvimento de novas TDIC a 

cada dia, fazem emergir uma constatação de que o conhecimento adquirido pelos sujeitos na 

atualidade nunca é suficiente e não deve ser estável, é preciso que o processo de 

aprendizagem seja contínuo para atender às demandas dessa cultura organizacional. Nesse 

sentido, uma inquietação domina os ambientes de gestão da atualidade: como despertar o 

conhecimento dos sujeitos que integram uma organização?  

De acordo com Gardner (2003) desde que o termo “ciência cognitiva” começou a ser 

amplamente empregado, no início da década de 70, dezenas de cientistas tentaram definir a 

natureza e o domínio desse campo. O autor define a ciência cognitiva como “um esforço 

contemporâneo, com fundamentação empírica, para responder questões epistemológicas de 

longa data – principalmente aquelas relativas à natureza do conhecimento, seus componentes, 

suas origens, seu desenvolvimento, seu emprego” (GARDNER, 2003, p. 19). 

Na tentativa de lançar uma perspectiva de desenvolvimento da cognição aplicável aos 

espaços educacionais e organizacionais da atualidade, Gardner (1995) apresentou a 

perspectiva das inteligências múltiplas, de acordo com a qual, a base da construção do 

conhecimento está nos sujeitos e suas diversas potencialidades.  

Amparado pela aprendizagem dos indivíduos, o processo de cognição pode 

desenvolver-se com maiores evidências nas organizações que estão apoiadas por um ideal de 

atuação coletiva dos sujeitos, requerendo princípios colaborativos, ou seja, esse processo “já 

não é mais produto unilateral de seres humanos isolados, mas de uma vasta cooperação 

cognitiva distribuída, da qual participam aprendentes humanos e sistemas cognitivos 

artificiais” (ASSMANN, 2005, p. 23).  

Assim, apesar de estar mantida a busca pelo conhecimento individual, no seio das 

organizações, procurando um meio que possibilite uma melhor mobilização das competências 
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de cada sujeito, é preciso valorizar o que Lévy (2007) chama de “inteligência coletiva”, que 

pode ser definida como: 

 
Uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências. [...] a base e o objetivo da inteligência coletiva são o 

reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas [...]. Uma 

inteligência distribuída por toda parte: tal é nosso axioma inicial. (LÉVY, 

2007, p. 29) 

 

Buscando atender a essa demanda da sociedade é que organizações públicas e privadas, 

de pequeno ou grande porte, têm investido, de acordo com suas capacidades e características, 

no fomento a ações que estimulam a construção do conhecimento coletivo.  

Exemplos desse tipo de prática são: a estruturação de comitês de trabalho voltados a 

discutir a solução de problemas e troca de experiências entre os colaboradores, buscando um 

único entendimento a partir de opiniões de pessoas com visões e formações diversas; o 

incentivo à participação de colaboradores em congressos, apresentando suas experiências e 

aprendendo com as situações apresentadas por outros participantes; a promoção de cursos 

ministrados pelos colaboradores, de acordo com a aptidão e talento de cada um, voltados à 

demanda da organização, como forma de valorizar as competências dos sujeitos. 

 

O nível individual está presente e as pessoas são agentes diretos ou indiretos 

no processo de aprendizagem. Porém, a passagem do nível individual para o 

do grupo é essencial para a compreensão do processo de aprendizagem e os 

grupos são fundamentais para a aprendizagem nas organizações. Pois, é no 

grupo que a visão de mundo das pessoas é compartilhada, mediada e 

influenciada. Este grupo também pode contribuir para a formação de novos 

significados a partir do momento que o ambiente propicia abertura para a 

geração de ideias, inovação e criatividade. (SILVA, 2009, p. 110) 

 

Esse compartilhamento das visões de mundo, a abertura de espaços para trocas de 

informação e discussões que buscam um entendimento mútuo, aspectos que possibilitam a 

construção do conhecimento coletivo, são algumas das características do que Habermas 

(2003b, p. 92) chama de “esfera pública”, que é definida como “uma rede adequada para a 

comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais 

são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em 

temas”. 

De acordo com Habermas (2003b) a esfera pública é o espaço onde as pessoas podem 

construir discursos autônomos e críticos, quer seja presencialmente ou virtualmente, buscando 

chegar a um entendimento implícito na ação comunicativa cotidiana, com base na 

fundamentação apresentada e nos valores compartilhados.  
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Esse agir comunicativo dar-se no contexto do que Habermas (1989, p. 167) chama de 

“mundo da vida”, ou seja, o espaço de relações entre os homens que se opõe ao mundo 

sistêmico, porém estabelecendo uma relação de interdependência, uma vez que o sistema é 

decorrente da racionalização do mundo da vida e ambos compõem a estrutura da sociedade 

contemporânea. 

Porém, as características da “sociedade em rede”, com predominância da informação e 

comunicação (por vezes marcados por discursos tendenciosos e manipuladores publicizados 

pelas mídias digitais), e economia capitalista (baseada no lucro e acúmulo de capital acima de 

interesses sociais) podem fazer com que a esfera pública seja transformada, deixando em 

segundo plano o caráter emancipatório com predomínio das ações comunicativas do mundo 

da vida, passando a se identificar com o perfil do mundo sistêmico, com medidas estratégicas 

que limitam a autonomia dos sujeitos e são balizadas pelos subsistemas político e econômico. 

Habermas (1987) chama esse processo de “colonização do mundo da vida”. Essa 

transformação pode ser justificada, em partes, devido à lógica instrumental do saber que, 

associada aos interesses de mercado, invadem as esferas da vida e, consequentemente 

dificultam o desenvolvimento argumentativo do sujeito e a evolução social resultando nessa 

transformação do mundo da vida em mundo dos sistemas. 

 

À medida que o sistema econômico submete a seus imperativos a forma da 

vida doméstica e o modo de vida dos consumidores e trabalhadores, o 

consumismo e o individualismo possessivo relacionados com o rendimento e 

a competitividade assumem uma força configuradora. [...] Assim como a 

esfera da vida privada é minada pelo sistema econômico, a esfera da opinião 

pública é prejudicada pelo sistema administrativo. A burocratização 

aproveita os processos espontâneos de formação de opinião e da vontade 

coletiva e desprovida de conteúdo. (HABERMAS, 1987, p.  461) 

 

Considerando que em uma sociedade emancipatória há um predomínio das ações 

comunicativas, esse processo de “colonização do mundo da vida” vai de encontro a essa 

perspectiva de ampliação da democracia a partir da autonomia dos sujeitos que constroem 

seus discursos no contexto da esfera pública.  

Embora não possamos dispor dos sistemas que fornecem condições para a existência do 

mundo da vida, para que o processo de emancipação ocorra é necessário que haja um 

equilíbrio entre o mundo vivido e o mundo sistêmico, ou seja, o processo de racionalização, o 

aperfeiçoamento da comunicação entre os sujeitos e resolução dos conflitos deve ter como 

“pano de fundo” princípios como a informação e a cognição daqueles que interagem e 

conseguem chegar a um entendimento coletivo.   
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Porém, frequentemente ocorre o processo inverso, o predomínio do mundo dos sistemas 

sobre o mundo da vida tem sido evidenciado através de condutas que estimulam a falta 

questionamento, criticidade e argumentação. Sobretudo no contexto organizacional, as 

práticas emancipatórias e democráticas, características da esfera pública, são “esquecidas” em 

detrimento de procedimentos técnicos padronizados, pré-definidos e livres de 

questionamentos, na busca por metas e lucratividade que estão em primeiro plano no mundo 

sistêmico. 

Nesse sentido, o conhecimento exerce papel preponderante para a emancipação e 

consolidação da democracia na esfera pública, pois, permite a percepção dos dilemas 

coletivos, o reconhecimento da diversidade de pontos de vista e o exercício da liberdade de 

expressão que são elementos essenciais para que se possa constituir os filtros de deliberação 

pública voltados à legitimação do processo democrático.  

No entanto, é preciso superar a visão reducionista que associa automaticamente os 

processos de informação e cognição à construção de uma esfera pública caracterizada por uma 

democracia participativa. É necessário o comprometimento dos sujeitos por meio de ações, 

interações, sociabilidade e a implementação de uma cultura emancipatória em todas as esferas 

sociais e organizacionais.   

Ou seja, mais do que simplesmente investir em cursos de formação voltados aos 

colaboradores de uma organização ou uma parcela da população com o intuito de melhor 

capacitá-los, partindo, assim, do pressuposto que detentores de informações e conhecimento 

técnico e teórico estes sujeitos irão sentir-se estimulados a “povoar” o espaço da esfera 

pública com suas colaborações, é preciso criar uma cultura que permita e favoreça a 

instauração de uma democracia verdadeiramente participativa. 

Nesse sentido, estando diante de um meio que favoreça a formação discursiva com base 

na dialogicidade e em busca de um entendimento coletivo, estes sujeitos passam a formar uma 

“opinião pública” que está amparada pela égide da “publicidade”, definida por Habermas 

(2003a) como função crítica que permeia a esfera pública. 

Diante das condições hierárquicas de poder e seus intercâmbios financeiros que 

estabelecem amarras não condizentes com as bases para o estabelecimento de uma esfera 

pública organizacional, a consolidação de um modelo de gestão amparado por pilares de 

legitimidade e participação dos sujeitos por meio da comunicação e de acordos livres da 

coerção e violência é um desafio que pode ser até confundido com uma situação utópica e 

irreal, mas, já é uma realidade e um anseio que extrapola os limites das camadas populares e 
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surge como uma demanda a ser absorvida pelas organizações que quiserem se consolidar 

perante as carências da sociedade da informação.  

 

 

3.5 PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO: o jogo de interesses na esfera pública 

organizacional 

 

Diante de estruturas organizacionais identificadas pelo marco da hierarquização, os 

jogos de interesses instaurados nas estruturas sociais definem parâmetros de atuação e 

credibilidade que podem facilitar a legitimação de práticas democráticas ou provocar o 

desenvolvimento de “anomalias” que interferem na instauração de condutas amparadas pelo 

marco da ética e cidadania.  

Nessa conjuntura, diversas formas de poder e jogos de interesse povoam as 

organizações, estabelecendo relações de repressão, autoridade, capacidade, dos sujeitos entre 

si e destes com as organizações. Habermas (2003b) apresenta três formas de poder que 

surgem no contexto do Estado Democrático de Direito: o “poder administrativo”, que consiste 

na forma de poder constituído e que ameaça colonizar o mundo da vida (cotidiano); o “poder 

comunicativo”, que busca filtrar contribuições e temas produzindo relações de entendimento e 

o “poder social” que mede a possibilidade de um agente impor seus próprios interesses nas 

relações sociais. 

Buscando contemplar interesses financeiros e estratégicos que muitas vezes não 

condizem com o entendimento estabelecido entre os sujeitos que compõem o cenário da 

esfera pública organizacional, as organizações utilizam o poder social, impondo decisões e 

medidas.  

Porém, na medida em que utilizam o poder com o intuito de influenciar 

comportamentos, enquadrando-o em parâmetros pré-estabelecidos e estabelecendo relações de 

dominação entre líderes e liderados as organizações distanciam-se cada vez mais do modelo 

de “organização aprendente”.  

De acordo com Weber (1999) a dominação pode ser definida como a possibilidade de 

impor ao comportamento de terceiros a vontade própria, ou seja, trata-se de uma situação em 

que uma vontade manifesta (“mandado”) do “dominador” quer influenciar as ações de outras 

pessoas (do “dominado” ou dos “dominados”).  

No contexto da esfera pública organizacional, voltada à perspectiva de estruturação de 

uma organização aprendente, o poder deve estar amparado por pilares de respeito e 
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autoridade, identificado com pretensões de validade que se configuram por meios discursivos. 

Segundo Habermas (2003b) o uso público de liberdades comunicativas é um gerador de poder 

e as convicções produzidas através do discurso e compartilhadas intersubjetivamente possuem 

força motivadora.  

Assim sendo, a esfera pública organizacional deve desempenhar o papel não só de 

identificar a realidade e problemáticas encontradas no seio das organizações, mas, deve 

exercer pressão sobre as instâncias administrativas influenciando as decisões. Não se trata de 

eleger um grupo de sujeitos que deve exercer essa função, como ocorre com as entidades 

sindicais, a pretensão está para além disso, é preciso que aqueles que fazem parte da 

organização tenham um papel de relevância e igualdade de condições para exercer sua 

cidadania.  

Nesse sentido, a publicidade, que segundo Habermas (2003a) no âmbito das mídias 

deixa de ser uma função da opinião pública tornando-se também um atributo de quem 

desperta a opinião pública, exerce uma função preponderante, pois, só a partir do momento 

em que as informações, intenções e estratégias são compartilhadas com os colaboradores que 

integram essa organização é que a comunicação passa a ser realizada de forma justa e 

igualitária. 

Essa perspectiva se aproxima do que pesquisadores da área de marketing e 

administração de empresas, tais como Brum (2005), Bekin (2006), Ribeiro (2008), chamam 

de “endomarketing”, que nas palavras de Ribeiro (2008, p. 191) trata-se de “um instrumento 

de gestão que se utiliza da base do marketing tradicional para aplicação no ambiente interno 

da empresa”. Ou seja, é uma técnica utilizada pelas organizações que visa manter os 

profissionais a par do que acontece dentro da empresa e melhorar o fluxo de comunicação 

interna gerando um aumento da produtividade. 

 Porém, é necessário superar o perfil organizacional baseado tão somente em 

ferramentas de endomarketing, tendo em vista que não basta manter os sujeitos informados, é 

preciso criar um meio favorável à percepção crítica dessas informações, desenvolvimento de 

um pensamento argumentativo, construção e reconstrução cognitiva.  

Considerar a perspectiva de estabelecimento de uma esfera pública organizacional na 

busca de um modelo de gestão aprendente requer o estabelecimento de um limiar entre a 

realidade, o que pode ser transformado e aprimorado e o que pode se configurar em uma 

utopia.  

É preciso que os atores desse processo de reconfiguração organizacional reconheçam a 

existência de conflitos reais e aqueles que se expressam por meios simbólicos, retóricos e 
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discursivos, e, a partir de então, possam discutir meios para a superação destas problemáticas 

buscando, sobretudo, um entendimento a partir da discussão estabelecida entre os sujeitos. 

Porém, as bases da sociedade em rede e capitalista na qual a informação e o dinheiro se 

inter-relacionam podendo transformar-se em instrumentos suscetíveis aos jogos de interesses 

e à dominação, influenciam as práticas organizacionais, que estabelecem espaços ficcionais 

para a participação “democrática” dos sujeitos sociais que ali atuam. 

Habermas (2003a, p. 277) lembra que “no processo de formação da opinião e da 

vontade nas democracias de massas, a opinião do povo, independente das organizações 

através das quais ela passa a ser mobilizada e integrada, raramente ainda mantém alguma 

função politicamente relevante”.  

Por outro lado, há organizações que criam ambientes e situações (como fóruns, 

seminários, reuniões) que seriam destinados à instauração do diálogo entre os sujeitos, no que 

podemos chamar de uma “simulação” da esfera pública. Tais atividades geralmente são 

dirigidas por um líder, hierarquicamente superior, mas, que nem sempre é aquele que possui 

autoridade e exerce a liderança sobre os demais participantes desses encontros.  

Diante dessa realidade, não há como dizer que possa surgir uma opinião pública 

fundamentada na lógica do discurso crítico e argumentativo, uma vez que muitos dos sujeitos 

ali presentes não entenderão aquele espaço “forjado” como local de discussão, e, por não 

estarem familiarizados com tal situação, não deixarão emergir os processos informais de 

comunicação limitando, assim, a abrangência dessa prática ilusória que facilitaria o 

estabelecimento de processos democráticos no seio da organização.  

 

À medida que o conceito de opinião pública, fixado nas instituições do 

exercício do poder, não alcança bem a dimensão dos processos informais de 

comunicação, tampouco, por outro lado, o conceito de opinião pública, 

dissolvido psicologicamente em relações grupais, consegue novamente 

inserir-se naquela dimensão em que a categoria, outrora, desenvolveu o seu 

significado estratégico e, ainda hoje, exatamente como ficção do Direito 

Público, leva avante a sua existência marginal, não levada muito a sério 

pelos sociólogos. (HABERMAS, 2003a, p.281) 

 

Podemos dizer que, assim como ocorreu com a esfera pública burguesa desde o 

surgimento no século XIII que teve de passar por várias mudanças estruturais, na atualidade, 

também a esfera pública organizacional se constituirá de forma espontânea no seio de cada 

organização e, a depender das características desta, este processo dar-se-á com maior rapidez.  

As instituições de ensino como as universidades, por exemplo, apresentam uma 

tendência maior ao desenvolvimento da esfera pública organizacional na medida em que 
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buscam despertar nos aprendentes o pensamento crítico, possibilitar uma formação cidadã e 

atender à sociedade que financia, quer seja por meio de investimentos públicos ou capital 

privado, para a manutenção destas organizações.  

Outrossim, desde o surgimento das universidades tanto o conceito como a função destas 

organizações tem se modificado, porém, uma característica marcante nesse processo é que 

parte das grandes causas e lutas sociais empreendidas, sobretudo no contexto da atualidade, 

surgem e se fortalecem com o respaldo dos sujeitos que, amparados pelo conhecimento 

adquirido no meio universitário, tem uma maior possibilidade de questionar práticas e fatos e 

construir uma sociedade que consiga romper com a lógica linear e tecnicista predominante.  
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4 A UNIVERSIDADE COMO ESFERA PÚBLICA: fases e faces do saber na formação 

em Arquivologia 

 

 

Na busca pela superação de crises e investindo no crescimento econômico, político e 

sociocultural as sociedades que se desenvolveram ao longo da história estiveram marcadas 

pela presença da educação formal e informal, na pretensão de favorecer processos de inclusão 

social.  

Nesse sentido, as universidades surgiram amparadas por conceitos e funções que as 

inserem no contexto da esfera pública contemporânea descortinando práticas e processos 

orientados ao agir comunicativo dos sujeitos sociais que integram tais organizações. De 

acordo com Kunsch (1992) a universidade integra o complexo de organizações que compõem 

o sistema social global e difere das demais organizações em razão da finalidade, tipos de 

atividades e funções que desempenha junto à sociedade.  

Segundo Kunsch (1992) a ideia básica da palavra “universidade” se apoia na questão da 

universalidade do saber e da cultura vinculada a uma realidade social vigente e tendo o 

compromisso com o passado: preservando a memória; com o presente: gerando novos 

conhecimentos e formando profissionais e com o futuro funcionando como vanguarda. 

 

Nesse contexto, a universidade deve ser o lugar ideal para o debate pluralista 

no campo das novas ideias e das formas de enxergar o mundo moderno. A 

modernidade, a excelência e a autonomia são desafios para a universidade de 

hoje. Ela não pode continuar encastelada na ilha do saber pelo saber. Tem de 

acompanhar os dilemas e as aventuras do mundo contemporâneo. [...] É 

preciso, pois que a universidade se engaje nos problemas do seu país e no 

contexto internacional, dando atenção às necessidades prioritárias e aos 

anseios da sociedade moderna. (KUNSCH, 1992, p. 27) 

 

Diante da interferência de sistemas políticos e financeiros vigentes e perante demandas 

sociais urgentes e importantes, as universidades passaram por várias fases desde o 

surgimento, buscando adequar-se perante as dificuldades para o estabelecimento de um 

“modelo ideal”, porém, sobretudo no caso brasileiro, as bases que serviram de pilares para o 

desenvolvimento da educação superior moldaram muitas das práticas e condutas que vigoram 

até a atualidade, algumas destas indo de encontro ao ideal de cidadania e democracia proposto 

com a criação das universidades.  
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Segundo Teixeira (1989) a universidade surgiu entre os séculos XI e XII na Europa, 

como uma nova corporação de professores e alunos, obedecendo à forma jurídica então 

corrente da carta de fundação, proveniente do Papa e, depois, em certos casos, do rei. 

No continente americano as primeiras universidades, de acordo com Cunha (2007) 

foram fundadas no século XVI em Santo Domingo, depois no México, Peru, Chile e 

Argentina. “Com relação às suas origens e características o desenvolvimento do sistema de 

educação superior, no Brasil, pode ser considerado um caso atípico no contexto latino-

americano” (OLIVEN, 2002, p. 24), pois, foram necessários vários anos para que surgissem 

as primeiras universidades em solo brasileiro.  

Cunha (2007) destaca que do século XVI ao XVIII, período colonial, foram 

desenvolvidos alguns cursos de Filosofia, Teologia e Matemática, mas, nenhum destes 

vinculados a uma organização nos moldes de uma universidade. Teixeira (1989) lembra que 

até o início do século XIX a universidade do Brasil foi a Universidade de Coimbra onde iam 

estudar os brasileiros (diga-se portugueses nascidos no Brasil). 

Ao longo do século XIX, período do império, de acordo com Cunha (2007), surgiram 

cursos e academias com o intuito de formar burocratas para o Estado, e especialistas na 

produção de bens simbólicos. Em 1920, foi criada a primeira universidade brasileira, a 

universidade do Rio de Janeiro mais voltada ao ensino do que à pesquisa, dando sequência a 

criação de várias universidades pelo país. Porém, apenas na década de 60, com a criação da 

Universidade de Brasília, é que surgiu um novo modelo de universidade, diferente dos moldes 

utilizados até então.  

 

Com a transferência da capital, do Rio de Janeiro para Brasília, foi criada, 

em 1961, a Universidade de Brasília, cujos principais objetivos eram o 

desenvolvimento de uma cultura e de uma tecnologia nacionais ligadas ao 

projeto desenvolvimentista. Essa foi a primeira universidade brasileira que 

não foi criada a partir da aglutinação de faculdades pré-existentes; sua 

estrutura era integrada, flexível e moderna e contrapunha-se à universidade 

segmentada em cursos profissionalizantes. Seguindo o modelo norte-

americano, organizou-se na forma de fundação e os departamentos 

substituíram as cátedras. (OLIVEN, 2002, p. 32). 

 

Até então a atuação das universidades brasileiras era reduzida ao ensino de conteúdos 

curriculares e formação profissional, deixando de contemplar as pesquisas e a pós-graduação 

e com ações desarticuladas da cultura e realidade do país. Teixeira (1989) avalia que as 

lacunas do ensino superior brasileiro somente vêm acentuar-se depois da I Guerra Mundial, 

quando o desenvolvimento econômico do país passa a exigir a inclusão da ciência, com seus 
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métodos de pesquisas, no ensino superior e na universidade. Nesse período surgiu um clamor 

popular em prol de uma reforma universitária.  

Um dos marcos da história do país, que teve repercussão em todos os setores da 

sociedade brasileira, incluindo a educação superior universitária, foi o período de regime 

militar (1964/1985). Uma das heranças desse período é o favorecimento para a implantação, 

relatada por Cunha (2007), de universidades brasileiras mantidas pela iniciativa privada. Além 

de medidas como isenção tributária para instituições de educação, a classe média brasileira 

via na educação privada um símbolo de status, o que colaborou para a criação e expansão de 

universidades privadas em todo o país.  

De acordo com Sampaio (2011) desde a segunda metade do século XX, o relativo 

equilíbrio que caracterizava a relação público e privado na educação superior no Brasil, em 

termos de números de instituições e de matrículas, rompeu-se em decorrência da natureza da 

expansão do sistema. Em 1980 o setor privado já era numericamente dominante.  

Por outro lado, as universidades públicas passaram a ter um número cada vez mais 

limitado de vagas, não conseguindo atender à demanda de jovens que desejam ingressar nos 

cursos de ensino superior acreditando que a formação universitária poderia ser um diferencial 

na busca por ascensão social. 

Algumas medidas governamentais foram tomadas com o intuito de modificar essa 

realidade e transformar um sistema considerado de “elite” em uma estrutura que atenda à 

grande massa da sociedade, tais como: implantação do Exame Nacional do Ensino Médio, 

criação do Programa Universidade para Todos (ProUni), expansão dos Institutos Federais de 

Ensino Superior (IFES) e do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), políticas de cota, entre outras. Porém, conforme analisam 

Gomes e Moraes (2009) ainda estamos longe de atingir um ideal no que se refere à educação 

universitária brasileira 

 

No curso histórico da sociedade brasileira já se encontra claramente 

delineado a fase do sistema de elite de educação superior, o qual, por razões 

econômicas, políticas, sociais e culturais, vêm sendo profundamente 

remodelado por meio de políticas de corte “liberal-conservador” (governo 

FHC) e “neoliberal-populista” (governo Lula), fazendo emergir, apenas 

contemporaneamente, o sistema de massa. Contudo, estamos muito distante 

de um sistema de acesso universal, cenário que não se apresenta, 

infelizmente, como realidade possível nas duas ou três décadas vindouras 

deste século. (GOMES; MORAES, 2009, p. 12) 
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De fato, a herança dos mais de 500 anos de história do país, marcados por dominação e 

jogos de interesse, violência e repressão, ainda repercutem nos meandros da educação 

brasileira, evidenciando práticas excludentes e antidemocráticas que ainda ocorrem. Esta 

realidade pode ser percebida, por exemplo, ao avaliarmos que só após a instauração das 

políticas de cotas é que aumentaram os índices de acesso de jovens pobres e negros aos cursos 

superiores das universidades públicas brasileiras.  

Ou seja, será que facilitar o acesso desse público ao ensino universitário, seja por meio 

de cotas, financiamento estudantil ou qualquer outra medida, é o caminho para “fechar a 

conta” após anos de exclusão? Provavelmente não, talvez o caminho não esteja relacionado 

apenas à estrutura organizacional da universidade, mas, esteja vinculada aos moldes da 

educação brasileira como um todo, desde a base.  

Por outro lado, outra problemática que evidencia a necessidade de ressignificação da 

função desempenhada pela universidade e seus moldes de atuação, é o fato de que a produção 

do conhecimento não repercute no combate às dificuldades enfrentadas pela sociedade, ou 

seja, o mundo sistêmico da academia e mundo da vida permanecem afastados, relacionando-

se apenas em ocasiões e processos “formais” amparados pelo poder administrativo que os 

rodeia.  

Embora estejam amparadas na atualidade por três pilares: ensino, pesquisa e extensão, 

com esta última configurada enquanto espaço para as vivências sociais no meio universitário, 

as articulações entre as carências da sociedade e o conhecimento acadêmico são insuficientes. 

É preciso repensar essa lógica, considerando que “no mundo em que vivemos hoje, a 

universidade tem não só o dever, mas também a responsabilidade social de reproduzir sua 

pesquisa, de forma aberta a toda a sociedade [...] é preciso democratizar a universidade. 

(KUNSCH, 1992, p. 27). 

Habermas (1993, p. 130) tece uma crítica à comunidade comunicativa dos 

investigadores destacando que: 

 

no conteúdo igualitário e universalista de suas formas de argumentação 

ganham expressão apenas as normas da atividade científica e não as do todo 

social. Mas elas participam de forma marcante daquela racionalidade 

comunicativa através de cujas formulas as sociedades modernas - isto é, não 

cristalizadas e libertas de modelos dominantes - terão de ganhar consciência 

de si próprias. 

 

Além disso, instauradas no âmbito de uma sociedade capitalista, amparadas por uma 

lógica organizacional sistêmica e regidas por métodos e processos pré-estabelecidos histórico 
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e administrativamente, as universidades não conseguem manter um equilíbrio entre as práticas 

orientadas pelo agir estratégico e financeiro e as condutas amparadas pelo marco do agir 

comunicativo e da responsabilidade social.  

Habermas (1993) avalia que a atividade científica continua, até hoje, a desenvolver-se 

no âmbito de um sistema de instituições com funções múltiplas e convergentes em escolas 

superiores científicas que de modo nenhum nasceram do horizonte do "mundo da vida" como 

as empresas capitalistas ou os organismos interacionais. 

Assim sendo, a própria composição curricular dos cursos, os recursos didáticos e as 

relações entre sujeitos e estruturas simbólicas seguem padrões perpetuados ao longo da 

história e não refletem as subjetividades e características dos sujeitos sociais e do ambiente 

em que essas organizações estão inseridas.  

Dessa forma, não há como desenvolver uma universidade enquanto esfera pública do 

conhecimento, uma vez que a produção científica ocorre limitada aos “muros” destas 

organizações sem o estabelecimento de um diálogo com a comunidade que poderia usufruir 

dos benefícios e colaborar com a validação desse conhecimento cientificado.  

 

os fenômenos gerais de socialização, da transmissão de saberes e da 

formação de uma vontade de integração social, através dos quais o “mundo 

da vida” se reproduz, continuam-se no interior da universidade apenas sob as 

condições, altamente artificiais, de um processo de aprendizagem científica 

programado para a obtenção de conhecimentos objetivos. (HABERMAS, 

1993, p. 114) 
 

De acordo com essa concepção as universidades deveriam atuar enquanto organizações 

estimulantes e provocadoras, que produzissem um conhecimento articulado às demandas da 

sociedade e voltado à aplicabilidade prática. 

Inseridas nesse contexto estão as aprendizagens abertas que, diferente dos métodos 

tradicionais, privilegiam o processo comunicacional e a produção coletiva e colaborativa de 

um conhecimento autônomo, livre de “amarras” sistêmicas, voltado aos interesses sociais e 

amparada por recursos midiáticos com vistas à potencialização da capacidade crítico-reflexiva 

dos sujeitos.  

Sobretudo no que concerne aos aprendentes das Ciências da Informação, como a 

Arquivologia, a formação universitária deve estar amparada pelas TDIC, pois, ao se tornarem 

profissionais, estes terão de estar familiarizados e aptos a desenvolver suas práticas num 

ambiente marcado pela presença destes recursos tecnológicos.  
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4.1 FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA E APRENDIZAGENS ABERTAS NA ESFERA 

PÚBLICA COMUNICACIONAL 

 

 

No percurso de sua história a educação brasileira, da mesma forma que ocorreu com a 

formação universitária, evoluiu de maneira díspar se comparada ao processo de 

desenvolvimento das TIC e TDIC e às relações socioculturais e político-econômicas.  

Os moldes da formação universitária permaneceram por um longo tempo inalterados, 

seguindo o método, relatado por Teixeira (1989), com aulas de cada matéria algumas vezes 

por semana, e além destas aulas, o único outro “recurso didático” era o de atividades 

avaliativas. 

Mas, diante de uma tendência latente na esfera pública comunicacional, as 

universidades, enquanto vanguarda educacional das sociedades modernas e contemporâneas, 

tiveram que adaptar seus métodos de ensino-aprendizagem subsidiadas pelos recursos 

tecnológico-midiáticos.  

Dessa forma, considerando o caráter dialógico e interacional das TIC e TDIC, quando 

estes recursos passam a compor o cenário educacional, a aprendizagem deixa de ser um 

processo solitário de aquisição e domínio de conhecimentos, e assume uma forma coletiva e 

integrada, articulando informações e pessoas sem os fatores limitantes da distância, diferenças 

socioculturais ou econômicas.  

A partir daí surgem as aprendizagens conceituadas por Santos (2009) como “abertas”, 

ou seja, não lineares e mutáveis, múltiplas e em permanente atualização. Tais métodos 

derrubam as fronteiras de tempo e espaço, permitindo ao aprendente uma participação ativa 

no processo de aprendizagem, sem estabelecer os limites para a construção do conhecimento, 

ou seja, o processo de formação é contínuo, considerando que sempre há algo novo para 

aprender.  

Diferente do método tradicional no qual o professor ensina um determinando conteúdo, 

em uma lógica de assimilação do conhecimento por parte do aprendente, nas aprendizagens 

abertas o papel do docente também é modificado (conforme a FIGURA 4), pois, ele atua 

como facilitador, trocando experiências com os estudantes, que a partir dessa relação de troca 

conseguem construir um conhecimento de acordo com a sua realidade e vivência.  
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FIGURA 4 - Relação entre o docente e o aprendente nas aprendizagens tradicionais e nas 

aprendizagens abertas 

FONTE: Dados da pesquisa (2014) 

 

Alguns modelos de aprendizagens abertas utilizadas nas universidades podem ser vistas, 

sobretudo no contexto dos cursos de educação a distância, com a utilização das plataformas 

virtuais, mas, também integram esse cenário as ferramentas educomunicacionais com as quais 

o aprendente pode interagir ao mesmo tempo em que constrói o conhecimento de forma 

autônoma, assim o estudante assume o papel de protagonista nesse processo.  

Definida por Dias (2000) como “aprendizagem colaborativa”, esse molde permite aos 

sujeitos a construção de um conhecimento pessoal, a reflexão e o compartilhamento com os 

demais aprendentes. 

 

A aprendizagem flexível e colaborativa promove um estilo activo de 

aprendente através da responsabilização e iniciativa individual na exploração 

da multidimensionalidade das representações nas redes de conhecimentos; 

um estilo que se manifesta principalmente na passagem do individual para o 

coletivo, e na implicação dos outros membros da comunidade na construção 

do conhecimento através da partilha das representações. (DIAS, 2000, p. 

161) 

 

Diante de um cenário marcado por desigualdades sociais, no qual a educação surge 

como a esperança para a configuração de uma nova realidade, é preciso desenvolver métodos 

de aprendizagem que contem com a participação dos sujeitos e despertem o senso crítico para 

a construção de um conhecimento emancipatório, a exemplo das aprendizagens abertas. Nesse 
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sentido, a integração das TDIC é imprescindível, pois tais tecnologias podem potencializar a 

função libertadora exercida pela educação.  

No contexto universitário tal postura deve ser adotada independente do campo científico 

no qual os sujeitos estão inseridos, porém, essa necessidade é particularmente percebida nas 

formações voltadas aos profissionais das áreas de Comunicação, Educação e Ciências da 

Informação.  

Formar profissionais da informação no século XXI desagregados dos recursos 

midiático-comunicacionais da sociedade em rede é diminuir a potencialidade crítico-reflexiva 

do sujeito contemporâneo para ocupar seu lugar na esfera pública comunicacional da qual faz 

parte. 

Assim sendo, no que se refere à formação de profissionais da informação no Brasil, as 

estruturas curriculares dos cursos, a capacitação de docentes, os recursos didático-

pedagógicos, devem considerar o status de ciência social aplicada na qual se inserem essas 

formações e estimular o desenvolvimento de um espaço crítico e articulado às demandas do 

“mundo da vida”.  

 

 

4.2 PROFISSÕES DA INFORMAÇÃO NO BRASIL: a formação em Arquivologia 

 

A Ciência da Informação é uma área científica que abrange a Biblioteconomia, a 

Arquivologia, a Gestão da Informação e os Sistemas Tecnológicos de Informação, campos do 

saber que, mesmo seguindo rumos particulares, estão centrados num mesmo objeto de estudo: 

a informação. 

De acordo com Oddone (2006) há amplo consenso entre pesquisadores a respeito das 

circunstâncias que assinalaram o surgimento oficial da ciência da informação no Brasil, com a 

implantação do Mestrado em Ciência da Informação, no Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação (IBBD), em 1970.  

Porém, a autora enfatiza que esse campo do conhecimento já vinha se delineando bem 

antes disso, em meados da década de 1950, após a criação do IBBD, fruto de uma 

aproximação entre as áreas de biblioteconomia e documentação. 

 
O arcabouço teórico que daria conta da nova ordem de práticas e posturas 

introduzidas no IBBD começou a ser construído em torno de 1956 [...] É 

evidente, em contrapartida, que a aliança entre biblioteconomia e 

documentação proposta pelo IBBD não foi uma iniciativa aleatória. Assim 

como mais tarde a ciência da informação seria oferecida como solução para 
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fazer face às novas problemáticas da década de 1970, a composição 

biblioteconomia/documentação produzida pelo IBBD respondia a 

orientações internacionais, postuladas principalmente pela ação da FID 

[Federação Internacional de documentação]. (ODDONE, 2006, p. 51) 

 

No caso específico da Arquivologia - que é definida por Bellotto (2002) como a 

disciplina que se ocupa da teoria, da metodologia e da prática relativa aos arquivos, sua 

natureza, suas funções e da especificidade de seus documentos/informações - de acordo com 

Fonseca (2005) os textos que se ocupam em fazer inserções históricas relativas à evolução das 

práticas arquivísticas são unânimes em afirmar a longevidade da atividade, que remonta ao 

século XVI.  

Fonseca (2005) destaca ainda a evolução da área, marcada por publicações que tratavam 

sobre as características de validade dos documentos de arquivo, constituição de depósitos 

centrais de arquivos em várias cidades europeias, e, em 1898, a publicação do manual escrito 

pelos arquivistas holandeses Muller, Feith e Fruin, considerado “o marco inaugural do que se 

poderia chamar de uma disciplina arquivística, como um campo autônomo do conhecimento” 

(FONSECA, 2005, p. 32). 

Porém, embora essa área tenha um longo percurso histórico, a criação dos cursos 

universitários destinados ao estudo da Arquivologia é relativamente recente, remonta a década 

de 1970. Freire e Silva (2013) destacam que embora o Arquivo Nacional, seja uma referência 

para a instauração da área no Brasil desde o século XIX, é possível reconhecer que só no 

início da década de 1970 a Arquivologia brasileira começa a dar sinais da busca do 

estabelecimento de sua identidade, quando, em 1971, é criada a Associação dos Arquivistas 

Brasileiros. 

De acordo com Britto (1999) somente em 1974 foi implantado o primeiro programa de 

graduação em Arquivologia, mesmo ano em que o Conselho Federal de Educação aprova o 

currículo mínimo que balizou a estruturação dos cursos de graduação em Arquivologia até 

2001. E, a partir dos anos 80 também foram criadas as especializações lato sensu. “Desde 

então, muitas mudanças foram realizadas nos programas com o objetivo de adaptá-los à 

evolução da Ciência e às necessidades do mercado de trabalho” (BRITTO, 1999, p. 53). 

Em 2002, com a homologação da Resolução do Conselho Nacional de Educação, 

CNE/CES 20 (BRASIL, 2002) a adoção do currículo mínimo foi substituída pelas diretrizes 

curriculares presentes nesta legislação. Atualmente a formação em Arquivologia continua 

amparada por essas diretrizes do MEC.  
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Na atualidade, de acordo com dados expostos no endereço eletrônico do Conselho 

Nacional de Arquivos13 o Brasil conta com 16 cursos de graduação em Arquivologia sendo o 

mais antigo o curso da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, criado 

em 1976, e o mais recente o da Universidade Federal do Pará, cujas atividades tiveram início 

em 2012.  

Cada curso conta com um Projeto Pedagógico que regulamenta sua composição 

curricular, perfil do profissional, competências básicas, enfim, estabelece diretrizes 

pedagógicas para a formação.  

Por ser uma área que historicamente sofreu influência de outros campos do saber, tais 

como: a diplomática, a história e a paleografia, a Arquivologia vivencia uma dualidade quanto 

ao seu papel diante das demandas da sociedade. Com o advento da chamada “era pós-

custodial”14, a mudança de paradigmas do histórico-tecnicista para o científico-informacional, 

no qual o objeto da Arquivística deixa de ser o documento e passa a ser a informação, e as 

demandas da sociedade da informação, a formação em Arquivologia teve que se redefinir e se 

readequar a essa nova realidade.  

 

A partir dos anos 80 a comunidade arquivística internacional tem-se 

confrontado sistematicamente com as diversas implicações para a 

arquivologia daquilo que já se convencionou chamar de sociedade da 

informação. Neste quadro histórico, é ressaltada a emergência de novas 

tecnologias da informação, de crescente uso social, produzindo novos 

paradigmas de processo decisório, poder central e local, registro e acesso à 

informação.  (JARDIM, 1999, p. 32) 

 

Nessa nova configuração, a interdisciplinaridade passou a ser reconhecida como 

elemento indispensável à formação arquivística, na busca por considerar as diversas facetas 

do objeto de estudo desta área, a informação.  Esse olhar multifacetado diante do fenômeno 

arquivístico segue os pressupostos do “pensamento complexo”, abordado por Morin (2005), 

que define esse conceito como a tentativa de prestar contas das articulações despedaçadas 

pelos cortes entre disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento. Não 

se trata de obter todas as informações sobre o objeto estudado, mas, considerar suas diversas 

dimensões. 

 
Os desenvolvimentos próprios à nossa era planetária nos confrontam cada 

vez mais e de maneira cada vez mais inelutável com os desafios da 

                                                           
13 http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=183&sid=65 
14Abordagem que, segundo Fonseca (2005), surge no Canadá, no início da década de 1990, surgindo em 

contraposição ao pensamento arquivístico custodial, que trata o documento como um bem cujo valor se limita a 

servir unicamente à cultura ou à história. 
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complexidade. Em conseqüência, a educação deve promover a ‘inteligência 

geral’ apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional 

e dentro da concepção global. (MORIN, 2000, p. 38)  

 

Porém, mesmo diante desta ressignificação, a formação em Arquivologia ainda conta 

com algumas lacunas.  Silva (2013) destaca que uma das problemáticas relacionadas à área de 

Arquivologia é o fato que os profissionais são formatados pelo “saber-fazer”, de acordo com 

moldes imediatistas e pragmatistas, quando na verdade deveriam ser estimulados a constituir 

um perfil investigativo e reflexivo.  

Possivelmente essa lógica estabelecida deve-se a uma cultura estabelecida ao longo dos 

anos que fez com que os arquivos passassem a ser enxergados como sinônimos de depósito de 

documentos, e para manuseá-los bastaria uma formação tecnicista. O surgimento dos cursos 

universitários na área já representa um avanço no combate a esse pensamento, mas, alguns 

especialistas reconhecem que ainda há deficiências na formação arquivística. Bellotto (2002), 

afirma que a carência de maior consolidação das teorias e a evolução vertiginosa das 

tecnologias não acompanhadas no mesmo ritmo nos processos educativos são um exemplo 

dessas limitações. 

Nesse contexto, percebe-se que há uma tendência ao desenvolvimento de estudos 

(BRITTO, 1999; SOUZA E RIBEIRO, 2009; OLIVEIRA, 2010), voltados à análise da 

formação na área de Arquivologia com o foco na análise curricular, articulação entre 

conteúdos discutidos, prática profissional, qualificação do corpo docente, deixando de 

contemplar as práticas didáticas e metodológicas utilizadas para mediar os conteúdos.  

De acordo com Delcin (2005) espaços abertos, conhecimentos emergentes, articulação 

de saberes, processos auto organizativos requerem a transformação da prática pedagógica e 

exigem dos educadores uma postura que reconheça o aprendiz na sua multidimensionalidade 

e favoreça a aprendizagem individual e coletiva.  

Ou seja, estudos que discutem a prática pedagógica, amparados por métodos que não 

condizem com a realidade tecnológica-informacional e interdisciplinar da atualidade também 

não possibilitam avanços significativos. A utilização de laboratórios de informática ou de 

arquivística, leitura de documentos da área, são práticas metodológicas importantes, porém, 

não possuem um caráter inovador. Devem ser apresentados novos recursos para a construção 

do conhecimento, preferencialmente com o aparato das TDIC.  

Por outro lado, a Arquivologia enquanto campo do conhecimento precisa ir além dos 

princípios e fundamentos já desenvolvidos e construir teorias estruturadas que a faça 

conquistar um status de cientificidade de acordo com as demandas e características dessa área 
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de saber, independente da influência das outras ciências. Esse desafio só poderá ser superado, 

a partir do momento em que as formações na área lançarem um olhar sobre a importância da 

pesquisa e o despertar crítico dos aprendentes.  

 

4.3.1 A Arquivologia na Paraíba 

 

Diante de um cenário marcado pela atuação de profissionais sem formação acadêmica 

específica na área, sobretudo com a presença de historiadores e bibliotecários, além de uma 

desvalorização desse campo do saber e prática profissional, a Arquivologia paraibana 

desenvolveu-se durante um longo período à margem de outras áreas, com predomínio de 

práticas empíricas baseadas no senso comum de sujeitos que desenvolviam atividades 

relacionadas à preservação de documentos.  

Na década de 90, durante o período que de acordo com Freire e Silva (2013) 

compreende os anos de 1996, 1997 e 1998, diante da demanda de organizações públicas e 

privadas do Estado, a UFPB em parceria com o Arquivo Nacional oferta cursos de 

especialização em Organização de Arquivos, financiado pela CAPES, sob a responsabilidade 

do então Departamento de Biblioteconomia e Documentação, em conjunto com o 

Departamento de História da UFPB. 

Estes cursos possibilitaram uma profissionalização das condutas até então realizadas 

nos arquivos paraibanos e trouxeram uma maior visibilidade à área abrindo a perspectiva de 

criação de cursos de graduação. Nesse sentido, a partir da Resolução 

UEPB/CONSUNI/011/2006, de 29 de março de 2006, foi implantado o primeiro curso de 

graduação em Arquivologia da Paraíba e o segundo do nordeste15 desenvolvido pela 

Universidade Estadual da Paraíba.  

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (criado em 2006 e aprovado em 2007) 

no processo histórico o Curso de Arquivologia nasce de uma vertente contemporânea que 

reflete a real necessidade de manter um vínculo mais estreito com a sociedade, mediante a 

oferta de vagas públicas e gratuitas num momento decisivo em que o Governo do Estado da 

Paraíba apostava como meta prioritária na Educação. 

Nos planos nacional e internacional o curso surgiu diante de um pressuposto de 

gerenciamento da informação arquivística como recurso essencial para o desenvolvimento 

                                                           
15 De acordo com dados do endereço eletrônico do referido curso: www.arquivologiauepb.com.br. 
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científico e tecnológico, fazendo emergir novas possibilidades de políticas e práticas 

arquivísticas associadas aos direitos à informação e à memória social.  

Por outro lado, as diversas transformações nos modos de produção, uso e conservação 

da informação redefiniram as funções sociais, científicas e econômicas do arquivista. Nesse 

contexto, o curso de Arquivologia na Universidade Estadual da Paraíba foi criado com o 

objetivo de contribuir diretamente não apenas para a adequada inserção do arquivista no 

mercado de trabalho estadual, mas também regional, em organizações públicas e privadas. 

Concebido no contexto da “Sociedade da Informação”, o bacharelado em Arquivologia 

da UEPB conta com uma estrutura curricular (vide ANEXO A) que incorpora aos conteúdos 

curriculares fixados pela Resolução nº 28/74 do Conselho Federal de Educação (Introdução 

ao Estudo do Direito, Introdução ao Estudo da História, Noções de Contabilidade, Noções de 

Estatística, Arquivo I – IV Documentação, Introdução à Administração, História 

Administrativa, Econômica e Social do Brasil, Paleografia e Diplomática, Introdução à 

Comunicação, Notariado, uma língua estrangeira moderna), componentes curriculares que 

estão articulados às demandas informacionais da atualidade, tais como: Tecnologias da 

Informação I e II e Documentos Digitais.  

Com a missão de formar profissionais éticos e competentes na área de Arquivologia, 

comprometidos com a transformação e a valorização do ser humano para o exercício da 

cidadania, o curso busca contemplar os egressos com um rol de competências, atitudes e 

habilidades capazes de garantir alguns pressupostos básicos, quais sejam: a) enfrentar com 

competência e criatividade as questões relativas a sua prática profissional; b) exercer sua 

profissão em consonância com os princípios éticos que a norteia; c) conceber, desenvolver e 

gerenciar processos de tratamento de documentos e informações em instituições e serviços 

arquivísticos; d) identificar os processos de produção e tramitação da informação arquivística 

no ambiente organizacional; e) planejar e elaborar instrumentos de recuperação das 

informações arquivísticas que permitam sua utilização na tomada de decisões e na pesquisa 

científica. 

Além de arquivistas, o corpo docente do curso de Arquivologia da UEPB conta com 

pesquisadores e profissionais de várias áreas, tais como: Administração, Biblioteconomia, 

Comunicação, Direito, Filosofia, História, Sociologia e Matemática, que buscam conferir ao 

referido bacharelado um caráter interdisciplinar, oferecendo as contribuições desses campos 

do saber. 

Integrado ao Campus V – Ministro Alcides Carneiro da UEPB, localizado na cidade de 

João Pessoa, o curso possui um total de 2.871 horas de aula e constitui-se por um regime 
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escolar semestral, funcionando nos turnos diurno e noturno. O curso diurno possui duração de 

4 a 6 anos. Já o curso noturno possui duração mínima de 4 anos e meio e duração máxima de 

7 anos.  

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que dispõe sobre os objetivos profissionais, 

organização curricular, sistemática de avaliação e contexto de inserção social do curso está 

em vigor desde 2007 quando foi aprovado, por meio da Resolução 

UEPB/CONSEPE/032/2007, mas, desde 2011, os docentes do bacharelado em Arquivologia 

da UEPB, com a colaboração de docentes e pesquisadores de outras instituições, nacionais e 

internacionais, dedicam-se à elaboração do novo PPC de Arquivologia, que já foi aprovado 

pelo colegiado de curso e aguarda aprovação do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE para implementação de uma nova matriz curricular.   

Após dois anos da criação do curso de Arquivologia da UEPB, a partir da Resolução 

41/2008 do Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão - CONSEPE, a UFPB criou seu 

curso de Arquivologia16, que segundo Freire e Silva (2013) integrou o Programa de Expansão 

das Universidades Federais (REUNI) sendo preparado por um grupo de professores do 

Departamento de Ciência da Informação da mesma Universidade. 

O bacharelado em Arquivologia da UFPB possui duração mínima de quatro anos para o 

turno da tarde e cinco anos no turno da noite, com carga horária de 2.760 horas-aula. Tendo 

como princípio norteador o perfil do profissional da informação pós-moderno – 

empreendedor, proativo, criativo, ético, crítico, eficiente e eficaz – o Curso de Graduação em 

Arquivologia na UFPB conta com uma estrutura curricular que contabiliza uma carga horária 

de 2.760 horas/aula, totalizando 184 créditos.  

A formação em Arquivologia da UFPB está subdividida em quatro áreas curriculares: 

área I – fundamentos teóricos da arquivologia; área II – gestão de documentos; área III – 

organização e tratamento da informação arquivística; área IV – gerenciamento de unidades de 

informação; área V – tecnologia da informação; e área VI – pesquisa.  

Desde o surgimento dos dois cursos de bacharelado em Arquivologia na Paraíba, já 

foram graduados vários profissionais oriundos das duas universidades formadoras, que atuam 

em organizações públicas e privadas da Paraíba e de outros Estados, e seguem a formação 

acadêmica em cursos de pós-graduação em Arquivologia e áreas correlatas. 

Com o aumento no número de profissionais graduados na área de Arquivologia em 

atuação no mercado de trabalho paraibano foi necessária uma mudança de postura das 

                                                           
16De acordo com informações disponíveis no endereço eletrônico do curso: http://dci.ccsa.ufpb.br/cga/ e na 

página da UFPB: www.ufpb.br.  
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organizações que tiveram que adequar suas condutas partindo da valorização destes 

profissionais e de uma ressignificação do papel de arquivo e da informação no contexto 

organizacional.  

Nesse sentido, desde 2010 começou a ser projetada a Associação dos Arquivistas da 

Paraíba (AAPB) vem sendo projetada por arquivistas, profissionais de arquivo, professores e 

estudantes. No dia 19 de novembro de 2013 no auditório da Academia Paraibana da Letras da 

Paraíba, ocorreu a assembleia de fundação da AAPB contando com a presença de arquivistas, 

técnicos em arquivo, Estudantes e professores tanto da UFPB quanto da UEPB, bem como 

profissionais de outras instituições locais e externas. 

Além da perspectiva técnica, os cursos de Arquivologia no Estado da Paraíba, têm 

buscado fomentar nos aprendentes o envolvimento com as diversas vertentes da formação 

acadêmica, por meio de eventos, envolvimento em grupos de pesquisa, projetos de extensão, 

programas de monitoria e diversas atividades com um caráter interdisciplinar. 

Nesse sentido, áreas como a comunicação utilizando os recursos das TDIC, remodelam 

as práticas didático-pedagógicas buscando estimular nos aprendentes uma visão abrangente 

acerca dos conteúdos da Arquivologia amparados pelo construto teórico e aporte 

metodológico da educomunicação.  
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5 EDUCOMUNICAÇÃO E ESFERA PÚBLICA RADIOFÔNICA: pensar-agir-intervir 

 

Diante da necessidade constante de evolução nas estratégias das organizações 

contemporâneas e superação de uma ordem tecnicista, a comunicação também se dimensiona 

como “rota” alternativa, por se encontrar no limiar de uma nova realidade organizacional e 

social, que enseja práticas plurais e dinâmicas.    

O conceito de comunicação descortina uma série de acepções, podendo ser relacionado 

a um campo do saber, práxis social, competência inerente ao ser humano, dentre outras. São 

definições que, embora evoquem sentidos diversos, culminam na correlação inata que 

intermedia o sentido social do termo comunicação ao conjunto de credenciais que a 

naturalizam como fenômeno indissociável à sociabilidade/coletividade. A origem etimológica 

de “comunicação” significa “a ação de tornar comum”, ‟pertencente a todos ou a muitos” 

(LIMA, 2004).  

De acordo com Habermas (1989), a comunicação é uma função linguístico-pragmática 

de interação social que pressupõe uma relação dialógica envolvida por um compartilhamento 

de informações, sentimentos ou ideias, entre sujeitos que interagem na busca por uma 

compreensão mútua. A teoria do agir comunicativo formulada pelo autor apresenta uma 

perspectiva da comunicação como “um processo circular no qual o ator é duas coisas ao 

mesmo tempo: ele é o iniciador, [grifo do autor] que domina as situações por meio de ações 

imputáveis; ao mesmo tempo, ele é também o produto [grifo do autor] das tradições nas quais 

se encontra” (HABERMAS,1989, p. 166). 

Esse potencial dialógico e interacional da comunicação pode ser considerado uma das 

características que suscitaram a interface com outra área do conhecimento: a educação, haja 

vista que processos educativos pressupõem a interação comunicativa como condição para o 

cumprimento dos objetivos do ensino e para as conquistas da aprendizagem.  

Nesse aspecto, definida por Saviani (2008) como um processo inerente ao homem que 

se desenvolve pela mediação de conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, a 

educação pressupõe uma relação entre sujeitos comunicativos. Freire (1967) desenvolve um 

conceito de educação como processo de desenvolvimento da consciência crítica das pessoas 

articulado à prática de liberdade.  

Ao nos lançarmos na história das civilizações, desde o período pré-histórico podemos 

perceber que a relação entre educação e comunicação já delineava suas expressões na medida 

em que os povos sempre buscavam formas de externar/socializar sentidos e aprender por 
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intermédio dos múltiplos artifícios da comunicação, seja por meio de grunhidos, gestos, 

linguagem oral, pinturas rupestres e, posteriormente, com a utilização da escrita.  

Porém, enquanto campo do saber científico, a interface entre educação e comunicação 

passou a ser objeto de estudos somente a partir do início do século XX, por meio das 

pesquisas de “media education”, que em tradução literal significaria educação para a mídia17, 

ou seja, um processo de construção do pensamento crítico sobre as produções tendenciosas, 

intencionais e ideológicas concretizadas através dos vários produtos de mídia. De acordo com 

Fantin (2008), as primeiras experiências de “media education” datam da década de 1930, na 

Inglaterra, e nesse mesmo período diversos países passam a desenvolver estudos com essa 

vertente.  

Também no início do século XX, na França, Freinet (1974) apresenta uma nova 

perspectiva de educação pela comunicação: o jornal escolar, que é definido pelo autor como 

“um dos acontecimentos característicos da nova pedagogia, francesa e internacional”. 

(FREINET, 1974, p. 11).  

Outros estudos desenvolvidos no âmbito da relação educação-comunicação foram frutos 

de episódios que, embora tenham sidos marcados por intolerância, violência, destruição, 

impulsionaram o desenvolvimento de aparatos tecnológicos e a produção do conhecimento 

em várias áreas: as grandes guerras mundiais (1ª Guerra Mundial – 1915 à 1918; 2ª Guerra 

Mundial – 1939 à 1945). No que concerne à relação educação e comunicação Mattelart e 

Mattelart (2005) destacam que foi no contexto pós-primeira guerra, que o pesquisador 

americano Harold Laswell desenvolveu várias pesquisas sobre a influência da mídia em 

crianças e jovens, criando o estudo batizado de “teoria dos efeitos limitados”.  

Durante a Segunda Guerra Mundial também foram desenvolvidos e implantados 

recursos audiovisuais para a utilização em práticas pedagógicas de preparação para os jovens 

que iriam atuar na guerra, conforme destaca Parra (1973, p. 15): 

  
Definida a posição norte-americana neste conflito, viram-se os Estados 

Unidos frente a uma tarefa urgente e para a qual não possuíam esquemas 

prévios de solução: receber milhões de homens e mulheres jovens, com as 

mais distintas formas de preparação, mentalidade e habilidades, e treiná-los, 

rápida e eficientemente, para os serviços da guerra. O programa planejado 

para a solução deste problema desenvolveu-se tendo como centro os recursos 

audiovisuais. 

 

                                                           
17Santaella (2009) destaca que embora amplamente difundido em outros países desde a década de 1930 com a 

denominação de “media”, no Brasil, o termo “mídia”, de forma aportuguesada passou muito tempo sendo 

utilizado apenas por jornalistas e publicitários, sendo adotado por acadêmicos apenas no início dos anos 1990, 

em referência aos meios de comunicação de massa.  
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Bévort e Belloni (2009) apontam que, em sua fase pioneira, nos anos de 1950 e 1960, na 

Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, o interesse pela mídia-educação aparece como uma 

preocupação com os aspectos políticos e ideológicos decorrentes da crescente importância das 

mídias na vida cotidiana. 

Nos anos de 1960, segundo Bévort e Belloni (2009), a expressão “educação para as 

mídias” ou “mídia-educação” aparece em organismos internacionais, particularmente na 

Unesco, e, além de refletir a preocupação com a influência cultural dessas mídias e o risco de 

manipulação ideológica, a entidade também apresentava uma denominação que:   

  
num primeiro momento, refere-se de modo um tanto confuso à capacidade 

destes novos meios de comunicação de alfabetizarem em grande escala 

populações privadas de estruturas de ensino e de equipes de pessoal 

qualificado, ou seja, às virtudes educacionais das mídias de massa como 

meios de educação a distância. (BÉVORT; BELLONI, 2009, p. 1085) 

 

Diferente de grande parte das experiências desenvolvidas em outros países, no Brasil, 

a interface educação-comunicação ganhou novas perspectivas que foram além da educação 

para a comunicação. Ou seja, embora o estudo crítico da mídia também tenha sido abordado 

no Brasil, as outras vertentes e possibilidades de articulação educativa a partir da 

comunicação foram contempladas desde as primeiras iniciativas brasileiras. 

As experiências pioneiras desenvolvidas com a perspectiva comunicação-educação no 

Brasil, contam com a participação de Edgard Roquete Pinto. Moreira (2002) destaca que em 

1934, Roquette Pinto instalou a Rádio-Escola Municipal no Rio de Janeiro, integrando o rádio 

com o cinema educativo, a biblioteca e o museu escolar em uma pioneira proposta de 

educação a distância. Por meio dessa iniciativa, estudantes tinham acesso prévio a folhetos, 

esquemas de aulas, e também eram utilizadas correspondências para contato com os alunos.  

Segundo Assumpção (1999) a Igreja Católica também desenvolveu atividades 

utilizando o Rádio na Educação, por meio do Movimento de Educação da Base (MEB), 

oficializado em 1961, e que surgiu com o trabalho desenvolvido por algumas dioceses do 

Nordeste por meio de escolas radiofônicas. 

As características do rádio como meio de comunicação, algumas enumeradas por 

McLeish (2001), como a natureza efêmera, a possibilidade do incentivo à criatividade por 

meio dos sons, o fato do conteúdo ser ouvido por vários sujeitos, porém, permanecendo o 

caráter pessoal e individual na assimilação da mensagem, o baixo custo de manutenção, a 

falta de limites e fronteiras para a mensagem radiofônica, são elementos que favoreceram a 

utilização desse meio como articulador de práticas educativas. 
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Essas peculiaridades do rádio para o desenvolvimento de ações situadas na interface 

educação-comunicação, também atendem a um ideal de intervenção social, na medida em 

que, grande parte das experiências com esse caráter é identificada pela utilização da mídia 

radiofônica para a inserção de sujeitos que estão à margem no processo educativo tradicional, 

visando criar condições para que, a partir da construção do conhecimento, intermediada pelo 

rádio, estes aprendentes possam refletir e assumir de forma consciente o papel de cada um na 

sociedade.  

De acordo com Prado (2006, p. 58) “ao resumir o papel do rádio na educação da 

população, principalmente a de baixa renda, podemos afirmar categoricamente que o rádio 

não só educa e forma opinião, como ajuda a tirar o ouvinte do analfabetismo e da ignorância”.  

Usualmente atribuída às emissoras denominadas “comunitárias”, que, segundo Ferrareto 

(2007), são as rádios que operam em baixa frequência e devem atender à comunidade onde 

estão instaladas, difundindo ideias, elementos culturais, tradições, hábitos locais e prestando 

serviços de utilidade pública, essa função social é inerente ao rádio, sobretudo no contexto 

educativo, quando esta TDIC assume um caráter de “esfera pública radiofônica”.  

Porém, para que o rádio possa desenvolver-se, fortalecendo a esfera pública, é preciso 

que os sujeitos que integram esse lócus estejam aptos à construção e reconstrução do 

pensamento, crítica e reflexão, o que enseja uma análise sobre o papel desta TDIC para que a 

criação de conteúdos significativos ajude a potencializar sua própria função social, incidindo 

diretamente nos sujeitos. No entanto, reconhecemos que essa não é uma tarefa fácil, haja vista 

que no Brasil o rádio está amplamente suscetível aos domínios do Estado, de grupos políticos 

e empresariais.  

Nesse sentido, no Brasil, nos anos 80, passou a ser desenvolvida a perspectiva de leitura 

crítica da comunicação, denominada, de acordo com Soares (2011a), como “educação para a 

comunicação”. Vários estudos destacavam a importância do desenvolvimento desse campo do 

saber, delineado como a interface comunicação-educação, conforme descreve Soares (2011a, 

p. 34): 

 

Ao longo da década de 1990 núcleos de extensão de universidades, assim 

como ONGs voltadas para o uso da mídia em suas experiências de formação 

de crianças e jovens, no Brasil, difundiram metodologias de abordagem para 

práticas de educação à mídia. Algumas dessas organizações passaram a 

entender que o exercício de “produzir comunicação” de forma democrática e 

participativa, por parte de crianças e jovens, representaria um diferencial em 

relação às experiências internacionais voltadas exclusivamente para as 

práticas de “leitura” da mídia. 
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A partir da criação do Núcleo de Comunicação e Educação da USP (NCE), em 1996, foi 

realizada uma ampla pesquisa (entre 1997 e 1999) com 176 especialistas de 12 países ibero-

americanos, com o intuito de identificar práticas sociais e educativas que estivessem na 

interface entre a comunicação e a educação, que partilhassem o compromisso com uma 

educação emancipatória e democrática, baseada na dialogicidade e na interdisciplinaridade e 

que dirigissem suas ações no sentido da construção de ecossistemas comunicativos18. 

De acordo com Soares (2011a), a partir deste estudo, em 1999, o termo educomunicação 

passou a ser corrente nos textos do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de 

São Paulo, utilizado para designar um campo de ação emergente na interface entre os campos 

da educação e comunicação. 

Soares (2011a) acrescenta ainda que a educomunicação se caracteriza por criar e 

desenvolver “ecossistemas comunicativos19”, qualificados como abertos e criativos, em 

espaços educativos. Esse campo do saber, embora seja viável e urgente, diante das 

necessidades da “sociedade da informação”, apresenta exigências teórico-metodológicas que 

nem sempre compõem o conjunto de práticas previstas para o ensino formal, o que o torna a 

sua aplicabilidade um elemento desafiador.  

O aporte metodológico da educomunicação compreende a utilização das TDIC no nos 

processos de ensino-aprendizagem; o incentivo ao protagonismo juvenil; o fomento ao olhar 

crítico dos aprendentes sobre os meios de comunicação, seus produtos, assim como a atuação 

do docente enquanto mediador e fortalecedor de ecossistemas comunicativos. Todos esses 

aspectos compõem o cenário das práticas educomunicativas que se fundamentam em práticas 

voltadas ao pensar, agir e intervir. 

Trilhar o “diálogo” entre educação e comunicação é optar por um caminho sinuoso, que, 

devido ao horizonte de incertezas que marcam a realidade social vigente, faz com que muitos 

sujeitos que desejam percorrer esse percurso desistam antes de alcançar resultados 

significativos. Porém, pior do que seguir por uma estrada cheia de barreiras e curvas que nos 

levarão a destinos inesperados, é continuar parados por medo de avançar. Neste caso, quando 

os viajantes (escola, família, organizações aprendentes) optam por continuar estagnados, a 

                                                           
18 Dados disponíveis no endereço eletrônico da instituição (www.usp.br/nce). 
19Conceito utilizado por Soares (2011a) para caracterizar um sistema complexo, dinâmico e aberto, conformado 

como um espaço de convivência e de ação comunicativa integrada. Ou seja, de acordo com o autor, o termo 

pode ser utilizado como uma figura de linguagem para nomear um ideal de relações, construído coletivamente 

em um dado espaço, em decorrência de uma decisão estratégica de favorecer o diálogo social, levando em 

conta, inclusive, as potencialidades dos meios de comunicação e de suas tecnologias. 
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estrada (mundo da vida20), passa por eles, a paisagem muda e, diante dessa nova realidade, de 

toda forma esses viajantes precisarão adaptar-se às transformações, porém, de forma 

inesperada e sem planejamento algum. Nesse aspecto, Baccega (2011, p. 33) lembra que: 

 
As tradicionais agências de socialização – escola e família – vêm se 

confrontando, nos últimos tempos, com os meios de comunicação, que se 

constituem em outra agência de socialização. Há entre elas um embate 

permanente pela hegemonia na formação dos valores dos sujeitos, buscando 

destacar-se na configuração dos sentidos sociais. Essa disputa constitui o 

campo comunicação/educação (educomunicação), que propõe, justifica e 

procura pistas para o diálogo entre as agências. 

 

Diante de uma diversidade de valores, crenças, condições socioculturais, políticas e 

econômicas, construir o diálogo entre dois campos do saber até pouco tempo “isolados” 

requer flexibilidade de posturas e de pensamentos, e a motivação para a implantação de novos 

processos de gestão considerando as implicações positivas das práticas educomunicativas.  

Em algumas áreas do saber, sobretudo nas ciências sociais e humanas, o 

desenvolvimento de experiências educomunicativas pode ser facilitado devido à identificação 

das teorias, fundamentos e axiomas que compõem tais campos do conhecimento com os 

fundamentos da educomunicação. Porém, ainda assim, a perspectiva intervencionista da 

educomunicação pode encontrar dificuldades em “penetrar” nas esferas de ensino-

aprendizagem.  

Inserida no cenário das Ciências da Informação, a Arquivologia é um campo do saber 

que está suscetível ao desenvolvimento de atividades de ensino amparadas pelas práticas 

educomunicativas, considerando que é um campo de gestão que lida com um dos principais 

germes de ação da sociedade atual: a informação. 

Mas, como propiciar o ideário das intervenções possíveis e necessárias fundantes da 

educomunicação no contexto da formação em Arquivologia? Responder a esse 

questionamento não é fácil, mas, certamente, abraçamos o desafio, no sentido de que o 

conhecimento dos pressupostos que marcam o conceito e as práticas de educomunicação pode 

auxiliar na decisão favorável à implementação de propostas educomunicativas a partir de 

várias vertentes aplicáveis não só na formação em Arquivologia, mas, em outros campos do 

saber.  

 

                                                           
20Termo utilizado por Habermas (1990, p.48) para definir “algo que todos nós temos sempre presente, de modo 

intuitivo e não-problemático, como sendo uma totalidade pré-teórica, não objetiva – como esfera das auto - 

evidências cotidianas, do common-sense”, ou seja, segundo o autor trata-se de produtos e competências dos 

indivíduos socializados. 
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5.1 COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: a interface de saberes e fazeres 

 

Segundo Soares (2011a), a educomunicação pressupõe um conjunto de práticas voltadas 

ao fortalecimento das relações entre sujeitos, famílias, instituições de ensino, espaços 

cibernéticos, modelos de ecossistemas que convivem conforme regras estabelecidas por uma 

cultura comunicativa. Para alcançar a criação desses ecossistemas, o autor aponta para o 

desenvolvimento de “áreas de intervenção”: 

 

Se o conceito de ecossistema comunicativo é a meta a ser construída, as 

denominadas “áreas de intervenção” apresentam-se como portas de ingresso 

ao universo das práticas educomunicativas. Denominamos como “áreas de 

intervenção” as ações mediante as quais ou a partir das quais, os sujeitos 

sociais passam a refletir sobre suas relações no âmbito da educação. 

(SOARES, 2011a, p. 47). 

 

As “áreas de intervenção” definidas por Soares (2011a) são: 

a) educação para a comunicação; 

b) expressão comunicativa pelas artes;  

c) mediação tecnológica nos espaços educativos;  

d) pedagogia da comunicação;  

e) gestão da comunicação nos espaços educativos; e 

f) reflexão epistemológica sobre a inter-relação educação-comunicação.  

A área da “educação para a comunicação” é caracterizada por Soares (2011a) como a 

mais antiga e fundante. Trata-se da prática consolidada no Brasil e em outros países voltada à 

compreensão do impacto dos meios de comunicação da sociedade. O despertar crítico a 

respeito dos processos de comunicação segue esse direcionamento. 

Lopes (2011, p. 50) apresenta uma proposta que diz respeito à criação de estratégias 

teórico-metodológicas capazes de vincular a pesquisa de recepção os meios à educação dos 

receptores: 

 

Hoje, com os avanços das pesquisas de recepção orientadas por novas 

premissas, o processo de recepção é visto para além da relação do sujeito 

com os Meios. Ele é captado na trama de sentidos tecida pelas mediações 

que operam no cotidiano das pessoas. Por isso, diante dos desafios do 

neoliberalismo ambiente, torna-se imprescindível que essa perspectiva 

comunicacional seja integrada à Educação para os Meios, a fim de dar um 

impulso maior e mais fundamentado em seus programas pedagógicos. 

Assim, ganhamos todos, comunicadores e educadores [e também os 
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estudantes], com a possibilidade de maior participação das pessoas na 

construção cotidiana da cidadania e nos movimentos para a democratização 

dos meios de comunicação. 

 

Outra área de intervenção educomunicativa é a “expressão comunicativa através das 

artes” que “está atenta ao potencial criativo e emancipador das distintas formas de 

manifestação artística na comunidade educativa, como meio de comunicação acessível a 

todos” (SOARES, 2011a, p. 47). Em várias instituições de ensino, especialmente nas escolas 

de educação básica, essa prática desenvolve-se no âmbito do componente curricular 

“educação artística”, porém, em geral, as atividades desenvolvidas não estão articuladas à 

concepção coletiva imprescindível às práticas educomunicativas. Ou seja, a manifestação 

artística é produzida por cada aprendente individualmente, sem um momento de diálogo e 

compartilhamento de ideias que suscitaram a produção.  

Além disso, para que a interface educação/comunicação desenvolva-se nas várias 

vertentes das instituições de ensino é preciso que essa expressão comunicativa através das 

artes seja ampliada por meio da perspectiva interdisciplinar, não ficando limitada apenas a um 

componente curricular. 

A área da “mediação tecnológica na educação”, de acordo com Soares (2011a) 

preocupa-se com os procedimentos e reflexões sobre a formação e os múltiplos usos das 

TDIC nos processos educacionais, garantindo a acessibilidade e as formas democráticas de 

gestão.  

Orozco-Gómez (2011, p. 160) enfatiza que “nunca como agora o aparato tecnológico, 

sempre presente ao longo da história, havia desafiado tanto os diversos campos disciplinares e 

condicionado tão profundamente o acontecer cotidiano das sociedades, os grupos e os 

indivíduos”. O autor ainda aponta para o “caminho sem volta” da utilização das TDIC nos 

processos de ensino-aprendizagem: 

 

a educação cada vez mais estará vinculada aos meios e tecnologias de 

informação e que, cedo ou tarde, isto vai modificar de maneira substancial os 

processos educativos e comunicativos. O cenário do futuro não é estático, 

muito pelo contrário. Por isso é importante antecipar o papel que tanto 

educadores quanto comunicadores devemos tomar, para que o sentido e a 

direção das inevitáveis transformações sejam as mais relevantes para nossas 

sociedades. (OROZCO-GÓMEZ, 2011, p. 173) 

 

Entretanto, é preciso considerar a realidade de instituições que se veem confrontadas 

por diversas dificuldades como falta de espaço físico para as aulas, móveis para comportar os 
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estudantes, energia elétrica, água, saneamento, material escolar, bibliotecas, que tornam a 

intervenção educomunicativa a partir das potencialidades das TDIC uma realidade distante.  

Porém, existem as instituições de ensino do país que, conforme apontam Almeida 

(2011), Ferreira Filho (2012) e Hollanda (2011), têm à disposição recursos como Internet com 

banda larga, laboratórios de informática, laptops, tablets, televisões e aparelhos de rádio, mas 

subutilizam essas tecnologias. Nessas situações, tudo indica que a limitação de uso refere-se, 

principalmente, à falta de desenvolvimento de práticas pedagógicas e de gestão que busquem 

essa mediação tecnológica de conteúdos.  

Nesse sentido, Soares (2011a) aponta para a área de intervenção da “pedagogia da 

comunicação”, que está articulada ao cotidiano da didática, prevendo a multiplicação da ação 

dos agentes educativos (professor e aluno trabalhando juntos). Esse direcionamento vai de 

encontro à perspectiva de educação tradicional, que focaliza a atuação pedagógica na figura 

do docente, deixando para o estudante o papel de mero sujeito passivo diante dos 

ensinamentos transmitidos. Ou seja, o modelo proposto por Soares (2011a) está articulado à 

ideia de construção coletiva e colaborativa do conhecimento, pois, todos os sujeitos 

envolvidos nesse processo podem participar ativamente. 

A área da “gestão da comunicação”, de acordo com Soares (2011a, p. 48), “volta-se 

para o planejamento e a execução de planos, programas e projetos referentes às demais áreas 

de intervenção, apontando, inclusive, indicadores para a avaliação de ecossistemas 

comunicacionais”.  

De acordo com essa perspectiva, mesmo que haja na instituição um profissional 

específico para desempenhar essa função (assessor, coordenador, diretor de comunicação), é 

importante que os docentes desenvolvam esse potencial de gestor dos processos, para que 

possam, inclusive, identificar quais são as metodologias a serem utilizadas em cada situação.  

Outra área de intervenção educomunicativa apontada por Soares (2011a) é a “reflexão 

epistemológica” que se dedica à sistematização de experiências e ao estudo da 

educomunicação, ou seja, trata-se de uma reflexão acadêmica metodologicamente conduzida 

sobre o fenômeno em questão. Esse campo intervencionista está relacionado a um dos fatores 

de motivação para a implantação de processos de gestão voltados às práticas 

educomunicativas: o conhecimento a respeito dessa interface do saber. 

Associado a essas áreas de intervenção, o desenvolvimento das práticas 

educomunicativas requer o envolvimento direto de docentes, que atuarão como mediadores 

nesse processo, desenvolvendo habilidades de relacionamento interpessoal, intimidade com as 

TDIC, criatividade.  
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Soares (2011a, p. 19) defende que os preconceitos e confrontos entre o mundo da 

comunicação/suas tecnologias e o universo da educação/suas didáticas permaneceram tão 

arraigados que a sociedade não se deu conta da necessidade de formar educadores para 

dominar as linguagens produzidas socialmente na construção da cultura contemporânea. 

 

Hoje, faz pouco sentido suprir a carência dos docentes com uma formação 

ligeira – “oficineira” – sobre como operar equipamentos. Na verdade, o 

universo da comunicação representa, na contemporaneidade, um mundo de 

cultura que jamais poderia ser reduzido a um conjunto de ferramentas. A 

proposta educomunicativa é facultar ao sujeito educador que se transforme, 

sem receios e com desenvoltura, em sujeito educomunicador. 

 

Assim, na busca por formar profissionais que possam atender a esses pré-requisitos, 

instituições de ensino de todo o país desenvolvem oficinas, formações técnicas e cursos de 

graduação e pós-graduação específicos para formar educomunicadores.  

Em 2009 foi criado o bacharelado em Comunicação Social, com habilitação em 

Educomunicação, da Universidade Federal de Campina Grande (curso pioneiro no país com o 

ingresso da primeira turma no 2º semestre de 2010), e a Licenciatura em Educomunicação 

pela Universidade de São Paulo (com a primeira turma iniciando as atividades em 2011).  

Os dois cursos buscam formar profissionais em nível de graduação, porém, com perfis 

diferenciados. A formação ofertada pela UFCG tem o foco na gestão de processos 

educomunicativos, que pode ser desenvolvida em instituições públicas e privadas, tais como 

escolas, museus, secretarias de educação, empresas de comunicação, como TV´s, Rádio – 

especialmente em emissoras de TV e Rádio educativas - e ainda no terceiro setor, em 

Organizações Não-Governamentais e associações. E o educomunicador graduado pela USP 

poderá atuar no magistério, nas áreas de consultoria ou pesquisa, uma vez que o Estado de 

São Paulo é o único do país que tem políticas públicas voltadas à educomunicação. Nas 

escolas estaduais a educomunicação é um componente transversal aos processos educativos. 

Além da graduação, a USP é uma das instituições brasileiras a ofertar um curso de pós-

graduação lato sensu, que funciona desde 2011, buscando capacitar profissionais já graduados 

em outras áreas do saber21. 

Tais formações não podem ser consideradas isoladamente como garantia de sucesso nas 

práticas educomunicativas, mas, certamente, profissionais que passarem por essas 

capacitações lançarão um novo olhar sobre os processos educacionais cotidianos e estarão 

                                                           
21Dados disponíveis nos sites das instituições: <http://www.ufcg.edu.br> e <http://www.cca.eca.usp.br/educom>. 
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mais seguros e conscientes a respeito das mudanças necessárias nas práticas pedagógicas, com 

o intuito de fortalecer os ecossistemas comunicativos nos espaços educativos. 

 

 

5.2 FORTALECENDO ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS EM ESPAÇOS 

EDUCATIVOS: a educomunicação e as práticas pedagógicas 

 

Considerando que a sociedade vivencia na atualidade as primícias do desenvolvimento 

de um campo do saber, academicamente reconhecido e amparado por pilares inicialmente 

estruturados – a educomunicação, os equívocos conceituais e as distorções metodológicas são 

elementos que, normalmente, compõem o cenário de consolidação de um fundamento teórico.  

Nesse aspecto, a utilização do termo “educomunicação”, atribuído a práticas que não o 

caracterizam, apenas pela necessidade de validação de um processo de ensino-aprendizagem 

com o intuito de propagar uma experiência articulada às “novas” demandas da sociedade 

informação, é uma possibilidade recorrente, porém, não deve ser replicada, pois, apenas 

propaga a desinformação e dificulta o desenvolvimento de ações verdadeiramente inseridas no 

contexto da educomunicação e suas áreas de intervenção.  

Káplun (2011) destaca um destes equívocos, que faz com que a comunicação educativa 

seja considerada como limitada à mídia, o que, segundo o autor, ocorre devido à definição de 

comunicação, automaticamente relacionada a meios e tecnologias de comunicação. 

 

Cremos que é fundamental ultrapassar esta visão redutora e postular que a 

Comunicação Educativa abarca certamente o campo da mídia, mas não 

apenas esta área: abarca também, e em lugar privilegiado, o tipo de 

comunicação presente em todo processo educativo, seja ele realizado com ou 

sem o emprego de meios. Isso implica considerar a comunicação não como 

um mero instrumento midiático e tecnológico, e sim, antes de tudo, como um 

componente pedagógico. (KAPLÚN, 2011, p. 175) 

 

Além disso, a concepção de processos e produtos educomunicativos que não considere a 

participação ativa de todos os sujeitos envolvidos, incluindo os aprendentes, certamente não 

poderá resultar em uma prática identificada com os pressupostos da educomunicação.  

Freire (1987, p. 47) destaca a importância do diálogo nos processos educativos, e 

defende que sem diálogo não há comunicação e sem esta não há a verdadeira educação. Para o 

autor, o diálogo deve começar na escolha no conteúdo programático: 
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Para o “educador bancário” [grifo ao autor], na sua antidialogicidade, a 

pergunta, obviamente, não é a propósito do conteúdo do diálogo, que para 

ele não existe, mas a respeito do programa sobre o qual dissertará a seus 

alunos. E a esta pergunta responderá ele mesmo, organizando seu programa. 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 

programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 

conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a revolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que 

este lhe entregou de forma desestruturada. 

 

Ou seja, persistir nas condutas tradicionais de ensino, suscitando uma reflexão sobre um 

determinado programa de TV (escolhido pelo docente) em sala de aula, sem fazer consulta 

aos discentes para que estes apontem qual seria a produção que eles gostariam de discutir; 

apresentar uma proposta pronta de formatação de um blog, por exemplo, ou um roteiro pré-

formatado para a criação de um programa de rádio para que os estudantes apenas executem; 

realizar atividades que desconsiderem o ambiente e as problemáticas sociocultural e político-

econômicas vivenciadas pelos aprendentes, são condutas que não condizem com os 

pressupostos que fundamentam a Educomunicação.  

Assim sendo, a partir do momento em que docentes, gestores e aprendentes, decidem 

construir uma experiência verdadeiramente educomunicativa é preciso, segundo Soares 

(2011a), pensar a relação entre educomunicação e escola a partir de três âmbitos distintos, que 

superam visões reducionistas que contrapõem ou aliam educação e mídia ou que distorcem a 

perspectiva apresentada por esse campo do saber:  

 

1º No âmbito da gestão escolar [grifo do autor], convidando as escolas a 

identificar e, se necessário, a rever as práticas comunicativas que 

caracterizam e norteiam as relações entre a direção, os professores e os 

alunos no ambiente educativo. 2º No âmbito disciplinar [grifo do autor], 

sugerindo que a comunicação, enquanto linguagem , processo e produto 

cultural (seus sistemas, linguagens e tecnologias), se transforme em 

conteúdo disciplinar [...] 3º No âmbito transdisciplinar [grifo do autor], 

propondo que os educandos se apoderem das linguagens midiáticas, ao fazer 

uso coletivo e solidário dos recursos da comunicação tanto para aprofundar 

seus conhecimentos quanto para desenhar estratégias de transformação das 

condições de vida à sua volta, mediante projetos educomunicativos 

legitimados por criatividade e coerência epistemológica. (SOARES, 2011a, 

p. 19) 

 

A partir dessa visão, podemos expor algumas práticas pedagógicas que estão 

fundamentadas no fortalecimento de ecossistemas comunicativos nos processos de ensino-

aprendizagem. Mogadouro (2011) apresenta uma perspectiva de utilização do cinema, 
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enquanto cultura e linguagem artística, como ilustração do conteúdo das disciplinas da Escola 

Carlitos, instituição de educação básica da rede privada localizada no município de São Paulo. 

A experiência discutida por d'Abreu et al (2009) está relacionada ao projeto 

Tecnologias e Mídias Interativas na Escola (Time), que foi realizado em duas escolas 

municipais de Hortolândia, em São Paulo. A ação incentivou os estudantes a construir seus 

suportes de comunicação e de divulgação a partir das suas escolhas dos conteúdos ligados ao 

currículo da escola e contou com o desenvolvimento de atividades que conduziram a uma 

reflexão sobre os impactos da tecnologia da informação e da comunicação.  

Outra iniciativa apresentada por Rezende e Assumpção (2010) discute como o professor 

do ensino médio das escolas públicas do município de Ponta Grossa está utilizando as 

tecnologias digitais da informação e da comunicação, dentre elas, a TV multimídia nas 

práticas pedagógicas para o ensino de história, português, matemática, geografia, inglês, 

literatura e biologia.  

Os estudos apresentados analisam o fenômeno da educomunicação a partir de 

perspectivas diversas, pois, o desenvolvimento das experiências estudadas ocorre em lugares 

diferentes, realidades socioeconômicas diversas, o que fez com que cada uma dessas 

instituições optasse por uma abordagem adaptada às condições destes locais. 

Dessa forma, percebemos que podem ser estruturadas práticas pedagógicas que utilizem 

aparatos tecnológicos, como a Internet (para criação de blogs, páginas nas redes sociais), 

televisão, rádio, jornal, história em quadrinhos, fotografia, ou que busquem desenvolver a 

comunicação enquanto processo dialógico por meio da promoção de rodas de conversa, peças 

de teatro, saraus. 

Enfim, são muitas as possibilidades de articulação entre a comunicação e educação nas 

práticas de ensino-aprendizagem, e essa interface de saberes é importante na medida em que 

valoriza o papel do aprendente como sujeito ativo do processo colaborativo de construção de 

saberes e interventor na elucidação crítica sobre as verdades das coisas no mundo, 

dinamizando a aprendizagem e fomentando uma cultura educacional atenta às questões 

socioculturais e político-econômicas da sociedade informacional. Essas articulações foram as 

diretrizes que fundaram, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), o Projeto de Extensão 

“Nas ondas do rádio”, cuja experiência discutiremos a seguir.  
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5.2.1 Produção radiofônica e desafios didático-pedagógicos: a experiência do projeto 

“Nas ondas do rádio”  
 

 

Buscando desenvolver práticas de ensino-aprendizagem que “apresentem” os conteúdos 

curriculares a partir de diversas possibilidades e linguagens, o bacharelado em Arquivologia 

da UEPB desenvolve, desde a criação do curso, diversas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão (eventos, cineclube, empresa júnior, visitas técnicas, projetos sobre fotografia, 

audiovisual e música).   

Nesse contexto, em 2011 foi criado o projeto “Nas ondas do rádio”, com o objetivo de 

construir uma proposta, até então nunca utilizada no referido curso e em outras formações da 

área de Arquivologia no Brasil, cuja ideia seria a intermediação de conteúdos curriculares a 

partir de produções informático-conteúdísticas que poderiam ser utilizadas pelo professor em 

sala de aula como recurso didático-pedagógico. A estrutura pensada foi, portanto, canalizada 

para a mídia radiofônica, redimensionando-a às características do ensino superior e aos 

desafios a este correlacionado, no sentido da produção do roteiro, da dinâmica da produção e 

da linguagem. 

A escolha do rádio para integrar essa proposta considerou a estrutura já existente no 

Campus V da UEPB, em João Pessoa, para a implementação do projeto, sendo necessário um 

baixo investimento financeiro para a manutenção, a formação em Comunicação Social de 

parte da equipe interessada em integrar a ação, além das características da mídia radiofônica, 

com uma linguagem que, conforme descreve Ferrareto (2007), engloba a voz humana, 

música, efeitos sonoros e silencia visando atingir o inconsciente e consciente do ouvinte e 

prestando-se a vários usos e possibilidades, dentre elas a mediação de conteúdos educativos.  

Prado (1989) destaca algumas das características do rádio, tais como: instantaneidade, 

simultaneidade, rapidez, capacidade de ser entendido por um público diversificado – por não 

exigir um conhecimento especializado para a decodificação e a recepção. O autor acrescenta 

que o rádio pode aumentar a compreensão pública através da explicação, análise e 

aprofundamento de temas: “pode-se contar, além disso, neste sentido reflexivo, com a 

capacidade de restituição da realidade através das representações fragmentárias da mesma, 

veiculadas com seu contorno acústico” (PRADO, 1989, p. 28). 

De acordo com Mcleish (2001), o rádio é um meio que satisfaz as necessidades de 

instrução formal e informal, podendo ser utilizado individualmente ou amparado por outras 

mídias. “Como um meio de promover a educação, ele se destaca com conceitos e também 

com fatos. Seja ilustrando dramaticamente um evento histórico, seja acompanhando o 
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pensamento político atual, serve para veicular qualquer assunto que possa ser discutido, 

conduzindo o ouvinte num ritmo predeterminado, por um conjunto de informações” 

(MCLEISH, 2001, p. 19). 

Diante dessas possibilidades, o projeto “Nas ondas do rádio” foi criado e aprovado pela 

Pro-Reitoria de Extensão da UEPB, abrindo a possibilidade de participação de docentes, 

servidores técnico-administrativos e discentes, sendo um destes bolsista.  

Inicialmente, foram selecionados para integrar o projeto os componentes curriculares do 

curso de Arquivologia:  

a) 1º Período de curso (Oficina de Textos I e Fundamentos Arquivísticos); 

b) 2º Período (Oficina de textos II e Metodologia científica); 

c) 3º Período (Gestão de documentos II); 

d) 4º Período (Usos e usuários da Informação Arquivística); 

e) 6º e 7º Períodos (Estágio Supervisionado);  

Perfazendo um total de 226 discentes matriculados à época em tais componentes 

curriculares, deu-se a composição da equipe formada por cinco docentes, três servidores 

técnico-administrativos (um arquivista, um assistente administrativo e uma comunicóloga – 

especialista em radiodifusão), além de um grupo de quatro estudantes do curso de 

Arquivologia, auxiliando no processo de produção das peças radiofônicas. 

A escolha dos componentes curriculares contemplados obedeceu a critérios pré-

definidos, tais como: o interesse do docente ministrante deste componente curricular em 

participar e colaborar com o projeto; a necessidade de oferta de uma metodologia inovadora 

para abordagem de conteúdos complexos e, até, polêmicos da formação em Arquivologia, e a 

busca por atender ao público do bacharelado no decorrer da formação, desde o primeiro até o 

sétimo semestre, considerando que o oitavo e o nono semestre estão voltados sobretudo para 

componentes eletivos e monografia (TCC). 

Os conteúdos a serem abordados foram escolhidos, inicialmente, por indicação dos 

docentes ministrantes dos componentes curriculares, após uma discussão entre os envolvidos 

no projeto, na busca por temáticas relacionadas aos componentes curriculares com maior 

repercussão para a formação e dificuldades/limitações por parte dos alunos. Foi considerado, 

ainda, o tempo disponível e o período necessário para a produção de uma produção 

radiofônica que abordasse determinada temática, considerando a profundidade e a 

familiaridade da equipe envolvida com o tema, considerando que os alunos diretamente 

envolvidos no projeto estiveram junto o tempo todo, inclusive na elaboração dos roteiros. 
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Além disso, dentre as atividades do projeto está o levantamento de notícias divulgadas 

em portais e na mídia local relacionadas ao bairro do Cristo Redentor e entorno (onde se 

localiza o campus V da UEPB onde funciona o curso de Arquivologia) - clipagem. Os temas 

mais recorrentes encontrados nesse levantamento (violência, drogas, pedofilia) foram 

utilizados como motes para a discussão durante as produções. 

Outro critério de escolha dos componentes curriculares e temas geradores das 

produções foi o fato de que o curso de Arquivologia da UEPB passa, atualmente, por 

reestruturação em sua matriz curricular; isso fez com que algumas temáticas fossem deixadas 

para um momento posterior, a exemplo de “Gestão de Tecnologias e Sistemas Arquivísticos”, 

“Políticas Arquivísticas” e “Ética profissional aplicada à Arquivologia”, que no contexto do 

novo currículo ganharão novas abordagens. 

O reduzido número de painéis radiofônicos também é resultado de algumas 

dificuldades de ordem administrativa encontradas nesse momento inicial de produção, tais 

como: a rotatividade de bolsistas e colaboradores do projeto de extensão “Nas ondas do rádio” 

(influenciada pelo alto índice de estudantes que ingressam no mercado de trabalho como 

estagiários ou optam por se dedicar exclusivamente a práticas de pesquisa e, assim, 

abandonam as atividades extensionistas); as várias greves pelas quais a UEPB passou desde a 

implantação do projeto (2011, 2012 e 2013); a demora de docentes em repassar o conteúdo 

necessário à produção e validação dos roteiros, como conteúdos significativos.   

No ano de 2011, fase de implantação do projeto, foram realizados vários encontros de 

planejamento das atividades, seleção de equipe de estudantes colaboradores, realização de 

oficinas de técnicas radiofônicas, clipagem, participação em eventos. Em 2012, iniciou-se a 

fase de familiarização com o processo de produção dos painéis radiofônicos, e produção e 

gravação do programa piloto, que foi apresentado à equipe, que analisou o produto e 

apresentou algumas considerações destinadas à melhoria do formato a ser utilizado. Nesse 

período, a equipe de estudantes colaboradores foi modificada, e com o ingresso de novos 

integrantes, foi necessário retroceder à etapa de formação básica sobre a mídia radiofônica 

para dar continuidade às ações do projeto. 

O ano de 2013 foi marcado pela utilização, em sala de aula, do programa piloto (que 

pode ser acessado no link: <http://goo.gl/ey57h5>), o que gerou novas considerações a partir 

da percepção/avaliação dos estudantes e da docente sobre o modelo de produção gerado. A 

partir das considerações feitas foram produzidos os demais roteiros. Alguns destes passaram 

pela avaliação da equipe do projeto e validação dos docentes, outros foram descartados, 

inicialmente, principalmente por desistência de professores envolvidos no projeto. 
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Em 2014, a equipe do projeto contou com uma nova alteração no corpo discente, o que 

dificultou o andamento das atividades. E atualmente, passa por uma reformulação das 

produções e finalização de roteiros para dar seguimento à gravação. 

A estruturação dos painéis radiofônicos obedece algumas etapas pré-definidas, que 

foram estabelecidas com base na experiência inicial de produção do programa piloto. Porém, 

essas etapas podem sofrer alterações influenciadas pelas necessidades e limitações percebidas 

ao longo do desenvolvimento do produto, ou ainda, para que haja uma adaptação à temática a 

ser abordada. 

Dessa forma, o processo de desenvolvimento das produções radiofônicas tem início 

com a seleção do conteúdo a ser priorizado em cada componente curricular. Na sequência, 

ocorre a fase de definição do formato para abordagem da temática, com a participação direta e 

efetiva do docente responsável pelo componente curricular, que resulta na opção por utilizar 

ou privilegiar elementos como radionovelas, entrevistas, enquetes, músicas, áudios de 

notícias, itens que são intercalados à locução, buscando gerar uma dinâmica na produção. 

Definidos o tema e a forma de abordagem, são realizados os encontros, com a 

participação dos estudantes envolvidos no projeto sob a supervisão dos profissionais técnico-

administrativos, para o estudo do conteúdo, a partir das referências teóricas disponibilizadas 

e/ou indicadas pelos docentes, do acervo da biblioteca do Campus V da UEPB, além das 

fontes recuperadas no Portal de Periódicos da Capes, utilizando como descritores termos 

relacionados ao tema de cada produção radiofônica. 

Esses encontros também servem para explorar a criatividade da equipe do projeto a 

partir de um levantamento de possíveis elementos a serem acrescidos ao conteúdo, ilustrando 

a temática, dentre os quais: músicas, radionovelas, enquetes e entrevistas, que são elementos 

dinamizadores. As ideias apresentadas pelo grupo são conservadas, podendo ser utilizadas ou 

não, a depender de critérios como o tempo de produção, a adequação à temática e a 

viabilidade de execução.  

A partir das leituras e discussões coletivas realizadas entre os participantes do projeto, é 

estabelecida uma sequência lógica inicial da perspectiva teórica relacionada ao tema que, após 

alguns encontros, somada aos “elementos dinamizadores”, assumirá a forma de roteiro 

radiofônico. 

Após a construção da primeira versão do roteiro, este passa por uma leitura coletiva 

entre os estudantes e os técnico-administrativos participantes do projeto, que realizam as 

alterações que acharem pertinentes, devendo encaminhá-lo ao coordenador do projeto, que faz 

as correções necessárias e encaminha o material para o docente ministrante do componente 
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curricular em primeira versão para avaliação: validação, total ou parcial, ou, ainda, 

reprovação do conteúdo, conforme já ocorrido. 

Diante das observações do docente, o roteiro passa por alterações podendo ser 

reconstruído, e, novamente, deve ser submetido à aprovação por parte da equipe e, 

posteriormente, do coordenador do projeto e docente ministrante do componente curricular 

para, só então, chegar à condição de gravação. 

A etapa de gravação das produções radiofônicas obedece às regras que orientam 

quaisquer produções midiáticas dessa natureza, com a escolha das canções que serão 

utilizadas como backgrounds (de fundo), vinhetas, efeitos sonoros. A locução dos painéis é 

realizada por dois sujeitos, sendo uma voz masculina e outra feminina, para evitar a 

monotonia, mantendo um ritmo que busca envolver o público jovem.  

As enquetes e entrevistas são gravadas em locais distintos, com o auxílio de gravadores 

e/ou aparelhos de celular. Já as locuções e radionovelas são realizadas em uma sala de um 

laboratório do curso de Arquivologia da UEPB, com uma boa acústica, computador com o 

software de gravação e edição de áudio instalado (utilizamos o Sound Forge Pro 10), 

microfones e pedestais. 

Conclusa a fase de locução, ocorre a etapa de edição e finalização das produções 

radiofônicas, realizada pela profissional com formação em Comunicação Social – Rádio e 

TV, que integra o projeto. Após a finalização e validação, o material é convertido em MP3, 

destinado para a utilização em sala de aula, e compartilhado em forma de podcast22 no 

endereço eletrônico do curso de Arquivologia (www.arquivologiauepb.com.br). 

Ao longo desse período, desde a criação, o projeto “Nas ondas do rádio” conseguiu 

atingir algumas metas, como a realização de oficinas, palestras e workshops voltados à 

abordagem, junto a discentes, docentes e técnico-administrativos da equipe sobre a linguagem 

radiofônica. Também foi formado um grupo de estudos voltados ao aprofundamento de 

temáticas relacionadas aos programas de rádio e produção textual para publicação em eventos. 

O projeto esteve representado em duas edições da Semana de Extensão da UEPB, em 2011 e 

2012, e no Congresso Universitário de 2013. Além disso, a equipe de discentes esteve 

presente realizando a cobertura de eventos realizados no Campus V da UEPB, aproximando a 

mídia radiofônica do público-alvo que seria contemplados com os programadas produzidos.  

Inserida no contexto da educomunicação, embora haja algumas arestas e limitações que 

devem ser percebidas e reparadas, podemos dizer que a iniciativa do projeto “Nas ondas do 

                                                           
22O termo “podcast” surgiu como uma junção de Ipod (tocador de MP3 da Apple) e broadcast (transmissão via 

rádio), para definir os arquivos em áudio disponibilizados via Internet.  
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rádio” está amparada pelas áreas de intervenção relacionadas por Soares (2011a), sobretudo 

no que se refere à mediação tecnológica na educação, uma tendência nos processos 

educativos no contexto da sociedade aprendente.  

 

5.3 EDUCOMUNICAÇÃO PELO RÁDIO: mediação tecnológica e intervenção social 

 

Diante da grande variedade de dispositivos midiáticos acessíveis aos sujeitos na 

atualidade, a proposta educomunicativa de mediação tecnológica nos processos educacionais 

apresenta-se como uma alternativa para escolas e universidades que, cotidianamente, 

convivem com as tecnologias digitais em sala de aula, na maior parte das vezes trazidas pelos 

alunos. O uso estratégico de tais tecnologias pelo professor, associado diretamente ao 

conteúdo de ensino e à participação dos estudantes no processo pode render bons frutos, no 

sentido de coordenar ações docentes efetivamente promissoras para aprendizagens mais 

abertas, e para propiciar estruturas de ensino menos tradicionais. 

É preciso que a mediação tecnológica, no cerne dos processos educativos, acompanhe 

não só a forma com que os sujeitos sociais apropriam-se do uso e do progresso das TDIC, 

como também intermedie a jusposição entre o mundo da vida dos aprendentes e os conteúdos 

da educação formal, considerando a diversidade, despertando a criticidade e fomentando, 

pois, a criatividade nos espaços em que mudanças oportunas nas formas de pensar-agir 

coordenem possibilidades de intervenção social cada vez mais oportunas.  

Takahashi (2000) destaca que a atração que as tecnologias exercem sobre sujeitos e 

organizações pode levar a uma visão perigosamente reducionista acerca do papel da educação 

na sociedade da informação, enfatizando a capacitação tecnológica em detrimento de aspectos 

mais relevantes.  

 

Pensar a educação na sociedade da informação exige considerar um leque de 

aspectos relativos às tecnologias de informação e comunicação, a começar 

pelo papel que elas desempenham na construção de uma sociedade que tenha 

a inclusão e a justiça social como uma das prioridades principais. E inclusão 

social pressupõe formação para a cidadania, o que significa que as 

tecnologias de informação e comunicação devem ser utilizadas também para 

a democratização dos processos sociais, para fomentar a transparência de 

políticas e ações de governo e para incentivar a mobilização dos cidadãos e 

sua participação ativa nas instâncias cabíveis. As tecnologias de informação 

e comunicação devem ser utilizadas para integrar a escola e a comunidade, 

de tal sorte que a educação mobilize a sociedade e a clivagem entre o formal 

e o informal seja vencida. (TAKAHASHI, 2000, p. 45) 
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Considerando o cenário de pobreza, desigualdades sociais, alto índice de corrupção, 

descrédito e desesperança da população brasileira em relação ao cenário político, má gestão 

de recursos públicos em várias áreas (incluindo a educação), a promoção da cidadania deve 

ser um tema transversal a partir do qual as perspectivas de intervenção educomunicativas 

podem debruçar-se.  

Na escola/universidade, a utilização das TDIC é apontada por Soares (2011) como uma 

das áreas intervenção social da educomunicação, que objetiva promover a emancipação 

humana e despertar a consciência crítica23 dos sujeitos desde cedo, nos espaços educacionais. 

Assim, para que instituições de ensino vislumbrem ações de intervenção social a partir 

da educomunicação e da utilização das TDIC é necessário que gestores e docentes sejam 

coautores de propostas que podem tornar-se políticas de ensino ou pelo menos linhas de 

orientações de uma pedagogia comunicacional antenada com as especificidades e 

complexidades da cultura digital e da educação do século XXI.  

Soares (2011a) assevera que a educomunicação apresenta-se hoje como um excelente 

caminho de renovação das práticas sociais que objetivam ampliar as condições de expressão 

de todos os segmentos humanos, especialmente da infância e da juventude. 

Porém, mesmo diante desse destaque favorável à utilização das TDIC para fins de 

intervenção social nos processos de ensino-aprendizagem, é preciso ter cautela para que o 

caminho transforme-se em ponte e não em barreira. A escolha do tipo de tecnologia e a 

seleção da informação por ela mediada é uma questão que deve ser refletida, uma vez que os 

aparatos tecnológicos da atualidade permitem o compartilhamento rápido, e por qualquer 

pessoa, de informações que nem sempre condizem com a realidade.  

Nesse sentido, outra inquietação é que, ao mesmo tempo em que apresentam uma 

possibilidade de interação maior entre os sujeitos, rompendo fronteiras espaço-temporais, as 

tecnologias também podem favorecer o isolamento.  

Mas, mesmo diante de tais circunstâncias, é inegável que a articulação mídia-educação 

apresenta incontestáveis possibilidades de (re)construção das relações dos sujeitos com o 

mundo (contemporâneo), oferecendo o “lugar de fala” que o ciber-cidadão necessita provocar 

e conquistar mediante suas próprias competências.  

 

                                                           
23Conceito apresentado por Freire (1979) como o anseio de profundidade na análise dos problemas; 

reconhecimento de que a realidade é mutável; necessidade de livrar-se de preconceitos ao confrontado com 

algum fato; caráter indagador, investigativo, aberto ao diálogo. 
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A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 

pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 

homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o 

mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 

problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 

(FREIRE, 1987, p.44) 

 

De fato, pensar a educomunicaçao como campo do conhecimento e práxis social requer 

a consideração das suas variadas vertentes, dentre as quais a mediação tecnológica na 

educação, em prol das perspectivas de intervenção no arcabouço do mundo social da vida. A 

partir dessas inquietações é que surgem os vários processos e práticas educomunicativas, 

buscando atender as demandas que, nem sempre, estão postas, mas que apresentam indícios 

que podem ser consideradas para o desenvolvimento de construtos teóricos e empíricos que 

fundamentam a interface educação/comunicação, suas faces, possibilidades, tensões e 

atribuições na educação e nas políticas públicas geradoras de (in)certezas.  

 

 

5.4 TENSÕES E APROXIMAÇÕES: educomunicação e políticas públicas 

 

Com o desenvolvimento de estudos e práticas de educomunicação, associado à criação 

de cursos específicos na área e a implementação de experiências que demonstraram a 

contribuição da interface educação/comunicação no combate a problemas presentes em 

instituições de ensino brasileiras, os governos municipais, estaduais e federais passaram a 

discutir a criação de políticas públicas a serem desenvolvidas no contexto da 

educomunicação. 

Porém, antes mesmo da criação de legislações específicas e políticas de governo, a Lei 

9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), de 20 de dezembro de 1996, já 

apontava para alguns encaminhamentos inerentes à educomunicação, tais como: mediação 

tecnológica na educação, educação para a cidadania, incentivo ao protagonismo juvenil, 

valorização das experiências desenvolvidas fora das instituições formais de ensino.  

De acordo com o art. 3º da LDB, o ensino será desenvolvido com base em princípios 

como liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; gestão democrática; valorização da 

experiência extraescolar; vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

O artigo 43, parágrafo IV, da LDB, define como finalidade da educação superior: 
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promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação [...]; estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 

e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade. (BRASIL, 1996) 

 

Embora essas diretrizes tenham sido traçadas há 18 anos, ainda hoje há poucos indícios 

de efetivação desta norma nos desdobramentos dos processos educativos no Brasil. Mesmo 

nos casos em que há políticas institucionais próprias que reiterem a LDB, voltadas à 

promoção de divulgações culturais, pluralismo de concepções pedagógicas e valorização das 

experiências extraescolares dos aprendentes, a partir do momento que não se oferece 

condições qualitativas para tal respaldo, a norma torna-se ineficaz.  

A existência de uma política pública que preveja a aplicação de princípios 

educomunicativos nos processos educativos não é garantia de que estas diretrizes serão 

seguidas, e, diante de um grande número de instituições de ensino que funcionam em 

condições precárias, a aplicabilidade da lei é limitada.  

Amparado pela limitação da legislação brasileira no que tange às práticas desenvolvidas 

na interface educação/comunicação, o poder público passou a desenvolver ações no campo da 

educomunicação, como uma tentativa de solucionar vários problemas na área de educação, 

como a violência escolar, por exemplo. Um desses projetos é o “Educom.radio – 

Educomunicação pelas ondas do rádio”, uma iniciativa da Secretaria de Educação do 

Município de São Paulo desenvolvida em parceria com o Núcleo de Comunicação e Educação 

da Universidade de São Paulo.  

De acordo com Soares (2011a), o projeto Educom.radio foi desenvolvido entre 2004 e 

2011, atendendo mais de 11 mil agentes educacionais, incluindo professores, estudantes e 

membros da comunidade educativa, todos vinculados a 455 escolas de Ensino Fundamental 

da rede pública municipal, tornando-se um exemplo de prática educomunicativa e trazendo 

repercussões a longo prazo:  

 

Em 28 de dezembro de 2004, a prefeita Marta Suplicy sancionou a Lei 

Educom, definindo o conceito de Educomunicação como política pública no 

município de São Paulo. A lei foi regulamentada por seu sucessor, José 

Serra, em agosto de 2005. Em dezembro de 2009 o secretário de educação, 

Alexandre Schneider, aprovou portaria orientando a implementação de 

projetos educomunicativos nas escolas do município e contratando uma 

equipe de especialistas para formar 900 “professores comunicadores”. 

(SOARES, 2011a, p. 39) 
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O projeto Educom.radio pode ser definido como um dos precursores na implementação 

de políticas públicas articuladas aos princípios educomunicativos. E após a consolidação do 

projeto e apresentação de resultados positivos (melhoria nas relações entre docentes e 

aprendentes, redução nos índices de violência, melhoria da linguagem escrita e oral dos 

estudantes) surgiram outras iniciativas, nas várias esferas de Governo, buscando desenvolver 

ações que estivessem de acordo com os pressupostos da educomunicação.  

O Governo Federal, por exemplo, criou através da Portaria Interministerial nº 17/2007 e 

regulamentou pelo Decreto 7.083/10, o Programa Mais Educação24, que se constitui como 

estratégia do Ministério da Educação para indução da construção da agenda de educação 

integral nas redes estaduais e municipais de ensino. O programa foi concebido com o intuito 

de desenvolvimento de atividades em vários macrocampos, dentre eles, a cultura digital, 

comunicação e uso de mídias.  

As atividades do programa Mais Educação tiveram início em 2008, com a participação 

de 1.380 escolas, em 55 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal, atendendo 386 mil 

estudantes. Nos anos seguintes a experiência foi ampliada para outros estados e municípios. 

Para o desenvolvimento de cada atividade, o governo federal repassa recursos para 

ressarcimento de monitores, aquisição dos kits de materiais, contratação de pequenos serviços 

e obtenção de materiais de consumo e permanentes. 

Outra iniciativa amparada por princípios da Educomunicação, criada pelo Governo 

Federal em 2006, visando atender aos professores das redes estaduais e municipais do ensino 

fundamental e médio em todo o Brasil, foi o Programa “Mídias na educação”. Esse programa 

tem o objetivo de fornecer formação continuada para o uso pedagógico das diferentes 

tecnologias da informação e da comunicação – TV e vídeo, informática, rádio e impresso. 

Ainda no âmbito federal, o Ministério do Meio Ambiente desenvolve o Programa 

Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), que conta com uma linha de ação na área de 

educomunicação. Em atendimento à lei 9795/99, da Política Nacional de Educação 

Ambiental, o programa busca a articulação de ações de comunicação para a educação 

ambiental, proporcionando meios interativos e democráticos para que a sociedade possa 

produzir conteúdos e disseminar conhecimentos, através da comunicação ambiental voltada 

para a sustentabilidade25. 

Após a realização de pesquisas na área, o acompanhamento direto do projeto 

Educom,radio e com a experiência de quem é considerado um dos maiores especialistas do 

                                                           
24 Dados disponíveis no site: <http://portal.mec.gov.br>.  
25 Dados disponíveis no site da instituição: <http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao>.  
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Brasil na área de Educomunicação, Soares (2011a) conclui que levar a comunicação e seus 

recursos ao espaço de educação formal exige algumas decisões por parte dos gestores 

públicos, dentre as quais: 

 
a) O reconhecimento do princípio – já adotado, entre outras instituições pela 

Unesco – segundo o qual a expressão comunicativa, sob as suas mais 

variadas formas, incluindo a midiática, é um direito universal que deve ser 

exercitado especialmente nos espaços destinados à formação de futuras 

gerações; b) a oferta de formação em serviço para os educadores e às 

lideranças estudantis; [...] c) a oferta de infraestrutura/suporte técnico que 

garanta a introdução definitiva da comunicação na pauta dos projetos que 

chegam às escolas; e, finalmente, d) o apoio à midiática colaborativa de 

professores e alunos na escola. (SOARES, 2011a, p. 40) 

 

Tais experiências ilustradas configuram-se como uma iniciativa importante, mas 

incipiente. O número limitado de práticas desenvolvidas pelos poderes públicos e a escassez 

de legislações que amparem a aplicabilidade das ações educomunicativas nas instituições de 

ensino do país apontam para uma relação de dualidade marcada por pretensas aproximações e 

tensões disfarçadas entre o campo da educomunicação e as políticas públicas. Foi diante de 

tais considerações que amparamos e justificamos, ainda mais, as oportunas possibilidades de 

fomentar ações educomunicativas no ensino superior, experiência a qual prospectamos para a 

formação de profissionais da informação na contemporaneidade, a exemplo do arquivista. 

 

 

5.5 GESTÃO DO PENSAR-AGIR: etapas de estruturação de painéis radiofônicos para a 

formação em Arquivologia 

 

No cenário da educomunicação, o rádio reconfigura-se e aproxima-se do que podemos 

chamar de “esfera pública radiofônica”, fomentando saberes e fazeres voltados ao 

favorecimento do pensar-agir e intervir dos sujeitos sociais que integram esse espaço.  

Nesse sentido, o rádio acompanhou a evolução da sociedade e dos aparatos tecnológicos 

ao longo do tempo, adaptando-se às novas demandas que surgem e modificando sua 

linguagem de acordo com as necessidades incipientes. Meditsch (1997) destaca que a cultura 

letrada impôs ao rádio a hegemonia do texto na composição de sua linguagem, pensada 

naturalmente como uma nova forma de apresentação da mesma mensagem escrita. Para 

Meditsch (1997), entretanto, os “novos” (grifo nosso) meios tecnológicos provocaram uma 

abertura da programação para uma larga gama de vozes e de discursos, que precisam 
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encontrar uma maneira de expressar, de forma sonora, um conteúdo que tomou forma 

originalmente na tecnologia da imprensa.  

Del Bianco (2012, p. 34) enfatiza que: 

 

É o vínculo com a tradição da cultura oral que tem sido capaz de suscitar 

efeitos junto à recepção, colaborando para manter o poder de mobilização e a 

permanência do rádio. Mas os tempos são outros, isso requer que esse poder 

de mobilização pela sonoridade seja reinventado. O futuro pertencer aos que 

sejam capazes de reinterpretar a sonoridade em tempos de conexão com o 

ambiente digital. 

 

Diante dessa demanda, surgiu a ideia dessa pesquisa, que, partindo da iniciativa 

desenvolvida inicialmente no projeto “Nas ondas do rádio”, prospecta, balizada pelas 

perspectivas teórico-metodológicas da educomunicação, esfera pública e organizações 

aprendentes, uma proposta que servirá de base para a construção de painéis radiofônicos que 

podem ser utilizados no contexto da formação em Arquivologia.  

A prospecção idealizada difere dos modelos já desenvolvidos no âmbito do projeto 

“Nas ondas do rádio”, pois busca romper com a linearidade do formato radiofônico, 

incorporando ao produto elementos oriundos de outras mídias (conforme FIGURA 5), que 

para facilitar o entendimento, dividimos da seguinte forma:  

a) elementos radionucleadores: constituídos por links de endereços eletrônicos da 

Internet, imagens (fotos, charges, tirinhas de humor), vídeos, roteiro e o inter-texto. 

b) elementos radiodinamizadores: constituídos por arquivos em áudio - programa, 

músicas, enquetes, entrevistas, radionovela, cuja convergência midiática condiz com 

o cenário digital da atualidade. 
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FIGURA 5: Modelo de painel radiofônico para utilização no curso de Arquivologia 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2014) 

 

Del Bianco (2012, p. 34) lembra que a convergência de mídia deve ser entendida mais 

do que uma mudança tecnológica. É um processo cultural a considerar que o fluxo de 

conteúdo que perpassa múltiplos suportes e mercados midiáticos e os consumidores migram 

de um comportamento de espectadores passivos para uma cultura mais participativa. 

 

É o vínculo com a tradição da cultura oral que tem sido capaz de suscitar 

efeitos junto à recepção, colaborando para manter o poder de mobilização e a 

permanência do rádio. Mas os tempos são outros, isso requer que esse poder 

de mobilização pela sonoridade seja reinventado. O futuro pertencer aos que 

sejam capazes de reinterpretar a sonoridade em tempos de conexão com o 

ambiente digital. 

 

Com esse direcionamento, foi desenvolvida a perspectiva de painel radiofônico voltado 

ao curso de Arquivologia com o tema “Paradigmas da Arquivologia”, considerando que este é 

um conteúdo fundamental para a formação, sendo contemplado no primeiro período do curso 

pelo componente curricular “Fundamentos Arquivísticos”.   

Para a produção do material que integra o painel radiofônico foram utilizadas produções 

acadêmicas indicadas pelo docente responsável pelo componente curricular, além de outras 

sugestões agregadas para a composição do conteúdo que foram se somando à medida que a 
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produção era desenvolvida, a exemplo de Bellotto (1991), Cook (2012), Fonseca (2005), 

Kuhn (1991), Rousseau e Couture (1998), Schellenberg (2004), entre outros. Dentre as 

produções acadêmicas utilizadas, privilegiamos a abordagem de Silva (2013).  

A partir das leituras e estudo das referências relacionadas foi elaborado o que 

chamamos de inter-texto (vide APÊNDICE A)26, reunindo as informações consideradas 

primordiais sobre o tema em questão. Esse material passou por uma análise e, posteriormente, 

serviu de base para a elaboração do roteiro radiofônico. 

O roteiro radiofônico foi construído buscando estabelecer conexões entre os seguintes 

parâmetros:  

a) elementos primordiais da linguagem do rádio, assim enumerados por César 

(2005): palavra, música, efeitos sonoros e silêncio; e 

b) os fundamentos da educomunicação, sobretudo no que concerne à mediação 

tecnológica na educação, o desenvolvimento de um conhecimento autônomo e 

a formação crítica dos aprendentes (vide APÊNDICE B).  

Com o intuito de tornar o conteúdo abordado no programa ainda mais atrativo, podem 

ser utilizadas, conforme proposto no roteiro, músicas que estabeleçam alguma relação com o 

tema, trechos de áudios de entrevistas que ilustrem os conceitos, enquetes, que façam com que 

os aprendentes sintam-se representados, radionovelas, que podem ser um recurso de humor no 

programa. 

Integram a proposta de painel radiofônico além do programa de rádio, os elementos 

radionucleadores (o roteiro, um inter-texto, hiperlinks para endereços eletrônicos e 

publicações científicas relacionadas ao tema abordado, lista de referências bibliográficas, 

vídeos, imagens - fotos, charges ou tiras de humor) e os elementos radiodinamizadores 

(músicas, entrevistas em áudio, enquetes, radionovela) que tiverem sido utilizados no 

programa, todo esse material estará disponibilizado na Internet disposto em pastas (conforme 

FIGURA 6).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Texto que serve de base para a construção do roteiro do programa, abordando, de acordo com a linguagem 

objetiva do rádio, o conteúdo a ser apresentado e reunindo hiperlinks relacionados ao tema. 
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FIGURA 6: Modelo de organização do material disponibilizado no painel radiofônico 

 

FONTE: Dados da pesquisa (2014) 

 

O inter-texto reúne hiperlinks relacionados ao conteúdo abordado, que podem ser 

acessados de acordo com a necessidade de cada aprendente. No painel radiofônico 

“Paradigmas da Arquivologia” foi utilizado um total de 42 hiperlinks em vários formatos 

midiáticos, sendo: 7 livros disponibilizados de forma completa ou parcial; 5 vídeos, sendo 

duas entrevistas, uma reportagem, uma produção que contextualiza o tema abordado e o 

trecho de uma série ficcional; 18 imagens; 6 endereços eletrônicos; 2 artigos científicos, 1 

música e 1 áudio com o trecho de uma entrevista.  

Além disso, esse formato de painel radiofônico abre outras possibilidades de uso, com a 

colaboração dos aprendentes, que podem sugerir conteúdo para ser adicionado, compartilhar o 

material, além da possibilidade de utilização em qualquer local.  

Durante a construção do roteiro, buscamos estabelecer uma relação entre as matrizes 

teóricas que direcionam essa produção (educomunicação, organizações aprendentes e esfera 

pública), que apresentamos adiante, e a forma de abordagem do conteúdo por intermédio da 

mídia radiofônica. 

Do ponto de vista da linguagem utilizada, embora tenhamos tomado como ponto de 

partida os elementos do “fazer radiofônico” apresentados por pesquisadores consagrados 
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nesse campo do saber, a exemplo de Ferraretto (2007), Prado (2007) e Silva (1999), 

precisamos realizar adaptações relacionados ao formato da produção, considerando que 

buscamos implementar um modelo que fugisse da linearidade e estivesse articulado a uma 

perspectiva pedagógica. Além disso, nos propomos, desde o princípio, a construir uma 

proposta inovadora de utilização da mídia radiofônica, portanto, não nos prendemos a 

“amarras” de padrões a serem seguidos, pois, o objetivo principal era a mediação de 

conteúdos curriculares respaldada por fundamentos teóricos da educomunicação, esfera 

pública e organizações aprendentes. 

No que concerne à categoria “educomunicação”, nos momentos em que apresentamos 

questionamentos relacionados à temática, como por exemplo: “Mas afinal, como entender a 

Arquivologia? É uma ciência ou uma disciplina técnica? Como as manifestações dos 

paradigmas arquivísticos influenciaram na construção da Arquivologia na atualidade? Como 

tais paradigmas operam hoje diante da formação e da prática profissional de arquivistas?” 

estamos desenvolvendo um dos pressupostos da educomunicação na medida em que 

buscamos favorecer a reflexão dos aprendentes, despertando o caráter emancipatório e a 

formação de sujeitos críticos, que podem construir um posicionamento próprio sobre o tema 

discutido. 

Ao fugirmos o “lugar comum” dos discursos da área de Arquivologia, que tendem a 

assumir posicionamentos extremos, a favor ou contra uma “corrente” paradigmática, por 

exemplo, nos colocando enquanto mediadores de um “debate”, possibilitando ao aprendente 

contruir sua própria reflexão sobre o tema em questão, identificamos-nos com a perspectiva 

cidadã da “esfera pública”, que visa garantir a dimensão ativa do sujeito social, apto a 

formular uma opinião com base na crítica e formulação de argumentos. 

Isso significa dizer que no contexto da esfera pública livre e autônoma do conhecimento 

o discente de Arquivologia poderá construir sua própria reflexão e posicionamento de ação 

diante das múltiplas perspectivas de atuação profissional com que os paradigmas arquivísticos 

aventam possibilidades de pensar-agir. 

Por essa via, ao longo da produção radiofônica e do inter-texto, privilegiamos 

abordagens que não se destinam a trazer respostas pré-formatadas ou direcionar um 

pensamento, mas, visam despertar no aprendente a necessidade de aprofundamento sobre a 

temática para que este possa escolher que “rumo” seguir no desenvolvimento do que Senge 

(2013) chama de “domínio pessoal”. 

Um exemplo dessa conduta são as questões lançadas ao longo dos conteúdos: “Como 

fomentar competências arquivísticas para corresponder às complexidades das organizações e 
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suas Massas Documentais Acumuladas (MDA), sejam estas como arquivos físicos ou 

digitais? Como propiciar bases teóricas significativas para correlacionar políticas, gestão, 

ética, técnica e responsabilidade sócio-ambiental nos horizontes da Arquivologia do Século 

XXI? É possível pensar em atitudes arquivísticas para além da tradição do “segredo” e em 

prol das oportunidades do “acesso” pelo usuário, incluindo o remoto?”. 

Tais questionamentos poderão reforçar o potencial emancipatório dessa experiência, 

atendendo aos pressupostos da educomunicação e esfera pública, na medida em que essas 

questões sirvam de mote para o início de uma discussão entre sujeitos da aprendizagem em 

sala de aula, um debate que incentive o compartilhamento de visões e opiniões em igualdade 

de condições de fala, coordenado pelo docente, valorizando as considerações de cada um, 

libertando-os de conceitos impostos e buscando um entendimento mútuo e a construção de 

um conhecimento verdadeiramente “libertador”, conforme Freire (1967). 

No contexto da utopia habermasiana de racionalidade comunicativa, já que todos os 

sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, incluindo o professor, teriam igual 

oportunidade de exercício da competência de fala a partir da discussão de um conteúdo 

significativo e comum aos interesses de todos, disponibilizamos o máximo de referências e 

elementos em várias linguagens, tendo como ponto de partida o conceito de publicidade 

habermasiano, que oferece aos sujeitos o direito de tomar conhecimento dos acontecimentos 

(aqui entendidos como conteúdos) de acordo com suas preferências, e, assim, construir uma 

opinião pessoal sobre o tema, que poderá evoluir para uma opinião pública no raciocínio com 

os demais aprendentes.  

Nesse sentido, associado aos outros elementos que integram o painel radiofônico, 

considerando que não nos propomos a ficar restritos à tecnologia radiofônica, mas valer-nos-

emos da interação entre o rádio e outras mídias (vídeo, charges, Internet, fotografia), o 

conteúdo do programa e os recursos disponibilizados além de servir como cenário para a 

construção de uma opinião pública entre os sujeitos que experimentarem o “agir 

comunicativo” possibilitado por essa área de intervenção voltada, segundo Soares (2011a), 

para a mediação tecnológica, tais recursos também estão inseridos numa perspectiva de gestão 

da comunicação e expressão comunicativa através das artes, pressupostos das práticas 

educomunicativas, que, neste caso volta-se à utilização do rádio, associado aos demais 

recursos, para revitalizar processos educativos.  

Dessa forma, podemos considerar que a mediação de conteúdos curriculares pelo rádio 

mostra-se como uma forma de privilegiar aprendizagens abertas e fomentar a reflexão livre 

sobre o pensar-agir que dificilmente teria fluidez de desenvolvimento no contexto de uma 
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pedagogia tradicional e/ou sistemas mais fechados, distantes da esfera pública e da 

racionalidade comunicativa. 

Assim sendo, mediar conteúdos significativos através de uma tecnologia digital não é 

uma “salvação” para a educação, mas, pode ser uma “saída” para que perspectivas de 

intervenção no ensino, na aprendizagem e na profissionalização do arquivista substanciem 

práticas de gestão da informação condizentes com a assunção de uma gestão da comunicação 

associada à perspectiva de uma pedagogia aprendente.   

Nesse aspecto, os novos modelos mentais da cultura digital implicam na evolução dos 

sujeitos que, cada vez mais, aprendem em grupo, situando o pensamento sistêmico e o 

domínio pessoal no contexto das organizações aprendentes aprendentes, assim como a 

universidade. 

Diante disso, buscamos um modelo de construção do painel radiofônico que refletisse o 

que Soares (2011a) chama de “reflexão epistemológica sobre a inter-relação comunicação-

educação”, que em Senge (2013) pode ser definido como o estabelecimento de novos modelos 

mentais, pois, queremos apresentar uma perspectiva de criação de um produto 

educomunicativo que não esteja restrito à utilização de uma única tecnologia, o que enseja 

uma evolução inclusive nos conceitos e reflexões teóricas sobre a inter-relação comunicação e 

educação, que não devem partir do pressuposto de que as experiências nesse campo do saber 

contemplam uma mídia exclusiva, e, quando estão identificadas pela utilização de mais de 

uma mídia esse emprego das TDIC ocorrerá com a atuação independente.  

Nossa visão é a de que podemos unir mídias com características diversas num único 

produto, e dessa forma, não podemos nos ater apenas a uma linguagem única e um formato 

padrão, é preciso buscar um “meio termo”, que considere as peculiaridades de cada mídia, 

para avaliar a melhor forma de potencializar o seu uso ao associá-las com outras TDIC.    

Na medida em que buscamos apresentar o conteúdo a partir de várias perspectivas, sem 

ficar restrito ao pensamento comum despertamos nos sujeitos a necessidade de 

desenvolvimento de um “pensamento sistêmico”, que considere as partes de um todo que 

compõem uma temática. Essa característica está evidenciada quando apresentamos o percurso 

histórico pelo qual a Arquivologia passou até chegar ao contexto atual.  

Da mesma forma tal experiência educomunicativa também busca despertar a concepção 

de novos modelos mentais na medida em que apresentamos aos aprendentes, docentes e 

gestores uma nova abordagem teórica, que foge aos padrões pedagógicos predominantes em 

sala de aula, tais como leituras e apresentações de slides. Assim sendo, docentes e gestores 

necessitam romper com uma lógica educacional histórica, que estabelece os padrões de 



116 

ensino-aprendizagem em vigor na atualidade, também os aprendentes precisam reconstruir os 

modelos mentais relacionados à utilização da música, charges, endereços eletrônicos em sala 

de aula e, para a possibilidade de continuidade do aprendizado fora da sala de aula, com o 

acesso remoto ao conteúdo.  

A radionovela (vide APÊNDICE B), utilizada no decorrer programa para ilustrar os 

princípios arquivísticos e que deverá ser disponibilizada no painel radiofônico, busca 

estabelecer uma conexão entre o tema abordado e o “mundo da vida” dos aprendentes, ao 

retratar uma realidade que muitos estudantes podem se identificar, seja por vivenciarem ou 

por conheceram colegas que vivem situações semelhantes. Essa identificação dos sujeitos 

com a abordagem utilizada é potencializada com a utilização do humor, evidenciado por 

elementos como o nome dos personagens, o linguajar utilizado e os efeitos sonoros.  

Na medida em que nos utilizamos destes elementos radiodinamizadores e demais 

recursos característicos da linguagem radiofônica para abordagem do conteúdo buscamos 

despertar o aprendizado em grupo e a visão compartilhada dos sujeitos a partir da perspectiva 

de escuta coletiva e posterior discussão a respeito do tema em questão, possibilitadas pelo 

rádio.   

Além disso, a forma como o conteúdo é abordado possibilitará um impacto diferente 

para cada aprendente, que, diante do modelo proposto de painel radiofônico, terá a 

oportunidade de desenvolver o domínio pessoal ao buscar estabelecer uma conexão com os 

hiperlinks que mais despertarem seu interesse. 

Essa perspectiva de desenvolvimento do que Senge (2013) chama de domínio pessoal, 

também poderá, indubitavelmente, ser percebida nos sujeitos que atuarem diretamente 

envolvidos no processo de produção dos painéis radiofônicos pois, para selecionar e produzir 

o material, será necessário um conhecimento mais aprofundado sobre o tema a ser abordado. 

Considerando que a construção dos painéis radiofônicos dar-se-á em um contexto 

coletivo e colaborativo, o aprendizado em grupo será uma das competências que precisam ser 

desenvolvidas, assim como o pensamento sistêmico, pois, os sujeitos que atuarem no projeto 

precisam estar cientes do conteúdo e dos processos que compõem o painel radiofônico, 

mesmo que haja uma divisão de tarefas, para evitar que o produto final não esteja com suas 

partes interligadas de forma coerente potencializando os recursos utilizados para abordagem 

do tema e assim, resultando num material semelhante ao que podemos chamar de uma “colcha 

de retalhos”.  

Outrossim, atuando nos processos de planejamento e implementação dos painéis 

radiofônicos os sujeitos que integram o projeto também atuam na perspectiva de gestão da 
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informação, passando a conceber um novo olhar sobre o processo de comunicação e as TDIC, 

desconstruindo a imagem de meios destinados à manipulação de massas e descobrindo a 

vertente emancipatória que pode ser alcançada nos processos educomunicativos. 

Também é possível e necessário despertar nestes estudantes, docentes e técnico-

administrativos, diante da diversidade de opiniões, possibilidades de abordagens de conteúdo 

e demandas pedagógicas e administrativas encontradas no cenário onde desenvolver-se-á essa 

experiência, o olhar crítico sobre as práticas, processos e conteúdos. Além de possibilitar a 

conquista do “lugar-de-fala”, desde a etapa de definição dos elementos que constituirão cada 

painel até a delimitação da abordagem da temática no inter-texto, roteiro e radionovela. A 

partir dessa participação ativa de cada sujeito, fornecendo opiniões e buscando um consenso 

nos aproximamos da perspectiva de esfera pública habermasiana. 

Assim sendo, a articulação entre as categorias aqui apresentadas possibilita aos 

aprendentes, docentes e gestores a consolidação de uma esfera pública no ambiente 

educacional, amparada por fundamentos interdisciplinares a partir de uma proposta de 

“aproximação” entre áreas tradicionalmente dispares (gestão, comunicação, educação) 

fornecendo uma alternativa que vai além das questões didático-pedagógicas, considerando 

que fornece elementos propícios para a emancipação dos sujeitos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Não se trata, pois, de educar usando o instrumento da comunicação, mas de 

que a própria comunicação se converta na vértebra dos processos educativos: 

educar pela comunicação e não para a comunicação. Dentro dessa 

perspectiva da comunicação educativa como relação e não como objeto, os 

meios são ressituados a partir de um projeto pedagógico mais amplo. 

(SOARESb, 2011, p.23) 

 

Ao longo dessa pesquisa buscamos apresentar uma discussão que, a partir da articulação 

entre os conceitos da Educomunicação, Organizações Aprendentes e Esfera Pública, balizasse 

a proposta de estruturação de um painel radiofônico, que pode servir de molde para outros 

produtos com essa perspectiva, voltada à abordagem de conteúdos da Arquivologia. 

Nesse sentido, conseguimos estabelecer alguns vínculos que nos fizeram prospectar um 

produto que, embora tenha como base inicial o rádio, esteve orientado, na sua construção, por 

outros fundamentos que podem enriquecer a forma como os conteúdos são abordados, 

partindo de uma perspectiva interdisciplinar e dialógica, articulado aos pressupostos da gestão 

das organizações aprendentes, o cenário da convergência midiático-tecnológica da 

educomunicação e a perspectiva emancipatória da esfera pública. 

Além disso, consideramos que a iniciativa de construção de painéis radiofônicos para a 

utilização no contexto da formação em Arquivologia é uma abordagem radioeducomunicativa 

inovadora, tanto no que concerne à área em que o estudo se propõe a ser desenvolvido quanto 

ao modo de implementação dessa proposta, pois buscamos criar um modelo que fuja do 

“lugar comum” em que se encontram as ações que utilizam as TDIC nos processos 

educativos. 

Ao longo desse estudo percebemos que, em algumas experiências, a simples “presença” 

dos meios de comunicação em sala de aula já é considerada uma forma de mediação 

tecnológica na educação. Além disso, não são raras as experiências em que os aprendentes 

atuam como espectadores passivos diante do aparato tecnológico, resignados diante de uma 

situação imposta, seja por gestores, docentes ou pela conjuntura organizacional que, por meio 

dos mecanismos lineares, nesse caso ilustrados pelos Projetos Pedagógicos de Curso, não 

possibilitam a abertura de “janelas” para a implementação de práticas educativas que sejam de 

fato mediadas pelos mecanismos sociais da comunicação. 
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A educação, como fenômeno coordenador do esclarecimento, designou-se 

como esfera pública de direito, que tornaria possível a revitalização das 

imagens de mundo e a transformação do potencial latente da interação entre 

sujeitos potencialmente comunicativos. No entanto, os esforços da 

racionalidade instrumental em coordenar a dinâmica do desenvolvimento 

abriram brechas para que o tecnicismo incorporasse sobre a educação outras 

formas de ação, diferentemente do agir comunicativo. (MEDEIROS, 2008, 

p. 195). 

 

Sobretudo no contexto da gestão dos processos educativos implementados na área de 

Arquivologia, que vivencia uma realidade ambivalente e desafiadora de estabelecimento de 

limites entre o agir técnico-instrumental - que tem direcionado suas formações acadêmicas e 

condutas profissionais - e a cultura cientificada, a perspectiva social e tecnológica evidenciada 

pelas demandas da “sociedade da informação” desdobra a emergência não só de construção de 

perspectivas pedagógicas menos tradicionais, mas de outras formas de discutir e pensar a 

Arquivologia.  

Dessa forma, ao caracterizarmos o painel radiofônico para a utilização na formação em 

Arquivologia buscamos intervir em uma realidade educacional, sem impor os moldes para que 

isso ocorra, entendendo que ao considerarmos a universidade como esfera pública do 

conhecimento, é necessário que os sujeitos que integram esse espaço possam escolher, diante 

das opções apresentadas, a forma como irão interagir com as TDIC e como vão compartilhar 

coletivamente o conteúdo acessado. 

Por isso, optamos por idealizar um produto que oferecesse não apenas o programa de 

rádio pronto, mas, um inter-texto com hiperlinks e o material sobre o conteúdo abordado em 

várias mídias diferenciadas. Esse formato facilita o aprofundamento dos temas e o acesso a 

qualquer hora, por parte dos aprendentes, que podem escolher as TDIC que melhor 

esclarecem as dúvidas relacionadas ao conteúdo.  

Porém, embora essa proposta sirva como um recurso para a abordagem de conteúdos e 

incentivo à participação ativa dos aprendentes, essa ferramenta não pode ser considerada 

isoladamente, como única possibilidade para a formação dos estudantes. A mídia terá de ser 

considerada como parte de um processo tripartido, recurso didático para a aula do professor, 

conteúdo para acesso e uso remoto por parte do aluno e elemento ilustrativo para qualquer 

utilização que não se circunda ao espaço da sala de aula.  

Por outro lado, diante das possibilidades apresentadas, o ideal é que a forma como o 

painel radiofônico será utilizado seja definida pelo docente, em comum acordo com os 

aprendentes, de acordo com a realidade e necessidade encontradas, adequando o plano de 

aula, o tempo utilizado para a abordagem em sala de aula, os processos de interação entre 
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discentes e o conteúdo. Ou seja, uma vez que o formato proposto para abordagem do 

conteúdo permite múltiplos usos e intervenções, cabe aos sujeitos que compõem a esfera 

pública do saber decidir sobre a utilização de todo o material em uma única oportunidade, ou, 

em ocasiões distintas, aproveitando os intervalos entre a utilização para debater sobre a 

temática, realizar atividades em grupo, enfim, distribuir o tempo conforme um planejamento 

prévio e as necessidades particulares de aprofundamento da temática. 

Assim, da mesma forma que desenvolvemos um estudo de acordo com os princípios da 

educomunicação que “posiciona-se de forma crítica, ante o individualismo, a manipulação e a 

competição. A cidadania vencendo a ditadura de mercado [...] transformando as 

oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias em instrumentos de solidariedade e 

crescimento coletivo” (SOARES, 2011a, p. 95), também podemos dizer que construímos uma 

proposta que atende ao propósito do que Senge (2013) chama de “metanoia”, ou seja, uma 

mudança de mentalidade que, segundo o autor está ligada ao verdadeiro sentido da 

aprendizagem através da qual nos recriamos, percebemos novamente o mundo e nossa relação 

com ele, ampliamos nossa capacidade de criar.  

E, mesmo situados num contexto sociocultural e político-econômico sistêmico e 

marcado pelo predomínio da racionalidade instrumental, avaliamos que apresentamos uma 

concepção de painel radiofônico que atende aos princípios regimentadores da esfera pública 

habermasiana, principalmente quando consideramos as possibilidades de comunicação que 

poderiam surgir entre os sujeitos a partir dos hiperlinks e elementos que constituíram a ideia 

apresentada.  

Porém, ao longo da pesquisa, que foi estruturada segundo o plano de categorias 

delineado na figura 2 que culmina na interação entre três fundamentos: “ecossistema 

comunicativo”, “emancipação humana” e “racionalidade comunicativa”, deparamo-nos com 

questionamentos que nos orientaram para o rumo que queríamos seguir: até que ponto a 

proposta que apresentamos é verdadeiramente emancipatória? É possível a construção de um 

processo educativo que utilize uma TDIC popularmente difundida como um meio de 

comunicação massificador atuando como intermediário da racionalidade comunicativa? Como 

estabelecer um processo de ensino-aprendizagem que favoreça o desenvolvimento de um 

ecossistema comunicativo que, de fato, favoreça o protagonismo e emancipação dos 

aprendentes?  

Buscamos formular pressupostos teóricos e construir uma proposta que poderá resultar 

em um produto que fuja ao “lugar comum” que se estabelece em muitas das experiências 
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estabelecidas com a perspectiva de desenvolvimento da emancipação humana nos processos 

educativos utilizando as potencialidades das TDIC. 

Uma das principais distorções está relacionada ao fato de que, embora a pretensão seja 

outra, as tecnologias acabam assumindo o protagonismo nessas práticas, e os aprendentes, que 

deveriam ser os personagens principais, continuam ocupando o mesmo espaço passivo diante 

das metodologias “inovadoras” que sequer consideram o “mundo da vida” dos sujeitos e, por 

outro lado, são construídas conforme a necessidade dos gestores e docentes.  

Outra questão que tem se tornado um clichê nas pesquisas e práticas de ensino-

aprendizagem da atualidade é a visão que atribui à educação o status de redentora de todas as 

mazelas da sociedade. Utilizar esse discurso por si só não justifica e não pode direcionar 

ações que realmente se proponham a desenvolver iniciativas de emancipação humana 

amparadas pela racionalidade comunicativa nas organizações aprendentes. 

Nesse sentido, desenvolvemos uma abordagem teórica direcionada a uma futura 

aplicação de um produto que, de fato, busca superar as metodologias de ensino-aprendizagem 

difundidas nas instituições da atualidade, consagradas por uma característica de competição, 

dominação, acesso às demandas do processo capitalista, ascensão acadêmica e profissional. 

Na verdade, a proposta de painel radiofônico busca estabelecer uma condição de 

igualdade entre os sujeitos – discentes e docentes – direcionada a uma perspectiva que não 

evidencia vencedores ou perdedores, melhores ou piores, mas permite que os aprendentes, a 

partir da abordagem acessível e diversificada que escolhemos, tenham a possibilidade de 

alcançar o mesmo nível de conhecimento, porém, em ritmos e por vias diferentes. 

O aprendente que se identifica melhor com a linguagem audiovisual, por exemplo, 

poderá optar por estabelecer uma relação de aprendizado utilizando o conteúdo em vídeo, já 

os sujeitos que estão habituados à linguagem da Internet, podem navegar nos hiperlinks 

propostos e compor suas relações com o tema. Ou seja, partimos da linguagem radiofônica 

que será utilizada para mediar conteúdos em sala de aula que poderão ser aprofundados 

posteriormente através de outras mídias. 

O importante é que haja o momento de compartilhamento coletivo do conteúdo e de 

reflexões a ele relacionadas. Nesse sentido, o rádio funciona como uma esfera pública, um 

espaço para esse “pensar em conjunto”, suscitando o momento de interação entre os sujeitos.  

Do ponto de vista técnico, a implementação dessa iniciativa mostra-se viável, 

considerando que são necessários poucos recursos financeiros para sua efetivação, e do ponto 

de vista de construção intelectual, a produção dos painéis requer o envolvimento de pelo 

menos um docente e um grupo de discentes, que não precisam ter formação específica na área 
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de comunicação para executar uma proposta com essas características, o que torna essa 

proposta adaptativa a quaisquer outras áreas.  

Assim, diante de uma lógica educacional que transforma sujeitos em agentes passivos 

de um processo, seguindo regras e práticas institucionalizadas e arraigadas em uma cultura 

historicamente fundamentada na segregação entre os gestores e docentes, que decidem, e os 

aprendentes, que estão à margem de quaisquer deliberações, essa pesquisa respaldou-se por 

correntes que podem renovar os processos educativos.  

Nesse caso, a base epistemológica utilizada contemplou esse propósito, fazendo com 

que alcançacemos os objetivos traçados, abrindo a real possibilidade de implementação desta 

proposta e ampliação dessa iniciativa não só no que concerne aos processos educativos do 

curso de Arquivologia, mas para outros campos do saber.  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS SOCIAIS E APLICADAS 

BACHARELADO EM ARQUIVOLOGIA 

TEMA Paradigmas da Arquivologia 
COMPONENTE CURRICULAR Fundamentos Arquivísticos 

PÚBLICO-ALVO Docentes e discentes do Curso de 

EMENTA CURRÍCULO 1 

  

Histórico da construção do saber 
arquivístico; as características da 
informação arquivística; principais 
conceitos; terminologia; legislação 
arquivística; a organização das instituições 
arquivísticas no Brasil; organizações 
internacionais na área arquivística; o 
estado da arte da pesquisa em 
Arquivologia. 

EMENTA CURRÍCULO 2 Histórico da construção do saber 
arquivístico; as características da 
informação arquivística; principais 
conceitos; terminologia; a organização 
das instituições arquivísticas brasileiras e 
internacionais na área arquivística; campo 
de atuação profissional do arquivista; 
panorama das principais atividades 
arquivísticas; interdisciplinaridade da 
Arquivologia; perspectiva de 
especialização em Arquivologia. 

OBJETIVO Suscitar reflexão/debates a respeito dos 
fundamentos arquivísticos sob dois 
parâmetros: a) o da custódia arquivística, 
cuja base memorialística desdobra 
tendências, modelos e atividades de 
guarda documental subsidiados pelo 
paradigma histórico-custodial; b) o da 
gestão arquivística, cujo processo político 
desdobra tendências, modelos e 
atividades de acesso à informação 
subsidiados pelo paradigma pós-custodial. 

 
INTER-TEXTO 

APÊNDICE A : INTER -TEXTO - “DO SEGREDO AO ACESSO”: ENTRE A CUSTÓDIA 

DOCUMENTAL E A GESTÃO DA INFORMAÇÃO À LUZ DOS PARADIGMAS 

ARQUIVÍSTICOS 
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No contexto organizacional, há uma necessidade e 

exigência, cada dia maior, por profissionais qualificados, 

cujas competências, habilidades e atitudes fomentem 

práticas de gestão balizadas por princípios e fundamentos 

teóricos articulados às mudanças atuais e condizentes com 

a nova ordem social da cultura planetária.  

Porém, desde o surgimento e regulamentação da 

formação universitária nas mais variadas áreas do 

saber, as condutas estiveram amparadas pelo 

conhecimento à serviço do agir instrumental.  

Mediadora da cultura digital, identificada pela supremacia da 

ciência e tecnologia, da cognição e do conhecimento, a sociedade 

em rede demanda parâmetros e ações diversificados e 

significativos para os processos sociais, descortinando novas 

perspectivas de produção, acesso, busca, recuperação e uso da 

informação, independente do suporte. Podemos afirmar que, no 

cenário das primeiras décadas do século XXI, a sociedade em 

rede é mais informativo-documental do que qualquer outra fase 

história da civilização humana. 

“Do segredo ao acesso”: entre a custódia documental e a 
gestão da informação à luz dos paradigmas arquivísticos 

Assim, não é difícil supor que, na conjuntura social 

contemporânea, não basta simplesmente absorver os 

domínios do conhecimento técnico, é preciso desenvolver 

atitudes decisórias de gestão e mudanças, oportunizadas 

pela reflexão, crítica e reconstrução dos significados da 

informação e do conhecimento científico sobre as práticas 

profissionais, a vida comunitária e social. 
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É nesse contexto ambivalente e altamente 

desafiador para a formação humana que a 

profissionalização em Arquivologia ganha 

relevo, sobretudo a partir do ano de 2000, com 

a implantação do projeto e das políticas de 

consolidação da <Sociedade da Informação no 

Brasil>.  

Influenciada por campos do saber, a exemplo da História, 

da Administração e da Ciência da Informação, a tradição 

do ensino e das práticas em Arquivologia consolidou-se a 

partir da natureza técnico-funcional ou pragmatista que 

caracterizou o perfil da área, embora o que se <busque 

seja o reconhecimento do seu status como ciência>, 

mesmo não tendo desenvolvido uma teoria própria que 

fundamente seus processos e diretrizes.  

Diante da falta de subsídios de uma base epistemológica 

consistente, a Arquivologia e a arquivística tradicionais 

propagaram-se amparadas muito mais por regras, normas e 

manuais voltados à perspectiva de custódia ou guarda e 

associados ao registro documental, surgindo daí e, ao mesmo 

tempo reforçando, o domínio de um modelo de pensar-agir 

amplamente reconhecido na área como “paradigma custodial”. 

FONTE: MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
<www.mcti.gov.br > 

Dessa forma, torna-se um desafio para gestores, 

profissionais e pesquisadores continuar criando, 

inovando e renovando atitudes competentes sobre 

suas próprias habilidades, acompanhando o ritmo do 

tempo das redes colaborativas e, com esta, das 

<novas formas de saber da sociedade 

contemporânea>  
FONTE: Clécio Vidal 

<fernandoscpimentel.blogs

pot.com>  

http://goo.gl/wTngy4
http://goo.gl/wTngy4
http://goo.gl/u0i6dn
http://goo.gl/u0i6dn
http://goo.gl/52YJov
http://goo.gl/52YJov
http://fernandoscpimentel.blogspot.com/2010/08/pierre-levy-em-recife.html
http://fernandoscpimentel.blogspot.com/2010/08/pierre-levy-em-recife.html
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Porém, as transformações socioculturais, político-

econômicas e tecnológicas que marcam as 

estruturas da sociedade contemporânea provocam 

uma ressignificação da Arquivologia, evidenciando o 

surgimento de <outro modelo de pensar-agir, 

reconhecido como “paradigma pós-

custodial”>, vislumbrando a arquivística como um 

sistema informacional dinâmico, autogerado e 

gerido por uma lógica muito mais preocupada com 

o acesso e o uso do que para a simples organização 

e a guarda. 

Em termos teórico-práticos e profissionais, os paradigmas 

custodial e pós-custodial são dois grandes modelos que 

coexistem no contexto das organizações contemporâneas. 

Portanto, podemos dizer que tais paradigmas oportunizam a 

discussão e, ao mesmo tempo marcam os limites entre o 

caráter científico e o caráter pragmático que identificam a 

Arquivologia como processo formativo (voltado à profissão) e 

como área do conhecimento (voltado ao fortalecimento de seus 

fundamentos, características e responsabilidades sobre seu 

objeto).  

Mas afinal, como entender a Arquivologia? É 

uma ciência ou uma <disciplina técnica?> 

Como as manifestações dos paradigmas 

arquivísticos influenciaram na construção da 

Arquivologia na atualidade? Como tais 

paradigmas operam hoje diante da formação e 

da prática profissional de arquivistas? 

 

Acesse ao vídeo 

“Arquivologia 2.0” 

que situará você 

nesse “novo” 

contexto da 

Arquivologia: 

<http://goo.gl/

LU1p2C> 

 

Trecho de entrevista 

de Silva (2013): 

<http://goo.gl/vHlIvc> 

http://goo.gl/LU1p2C
http://goo.gl/LU1p2C
http://goo.gl/LU1p2C
http://goo.gl/vHlIvc
http://goo.gl/LU1p2C
http://goo.gl/LU1p2C
http://goo.gl/vHlIvc
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De acordo com o físico americano Thomas Kuhn, 

autor do livro <“A estrutura das revoluções 

científicas”>, paradigmas são modelos ou 

realizações cientificas universalmente reconhecidas 

que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções para uma comunidade de praticantes de uma 

ciência.  

Kuhn afirma que o paradigma se constitui como 

uma rede de compromissos ou adesões 

conceituais, teóricas, metodológicas e 

instrumentais compartilhados independente de 

regras externas. 

Já para Gérard Fourez, autor da publicação “A construção das 

ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências” de 1995, 

paradigma é o conjunto de padrões que observam, teorizam e 

incitam a investigação por um determinado tempo, 

influenciando os problemas e soluções para uma comunidade 

científica, fornecendo modelos explicativos de uma disciplina 

científica na fase de seu desenvolvimento e definindo seus 

fundamentos. 

FONTE: Livraria Folha 
<http://
livraria.folha.com.br> 

Fourez divide o processo histórico de desenvolvimento 

de uma disciplina em três fases: a fase pré-

paradigmática, a fase paradigmática e o período pós-

paradigmático. A fase pré-paradigmática é aquela em 

que as práticas da disciplina e a presença da 

comunidade científica não estão bem definidas, sua 

existência se dá pelas necessidades impostas pelas 

demandas sociais. 

FONTE: Brasil Escola 
<www.brasilescola.com > 

http://goo.gl/WBya7v
http://goo.gl/WBya7v
http://goo.gl/WBya7v
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Partindo dessa perspectiva para 

avaliarmos o desenvolvimento da 

arquivística podemos destacar o período 

pré-paradigmático como a fase que vai 

fim do século XVIII - após a Revolução 

Francesa, quando, de acordo com 

Fonseca (2005) surgiu o primeiro Arquivo 

Nacional - até meados de 1940. 

Arquivo público 1909 
FONTE: Acervo do arquivo público 
do Espírito Santo 
<www.ape.es.gov.br > 

Com a <invenção da escrita>, a 

informação que antes era passada oralmente 

pôde ser documentada e na Mesopotâmia, 

desde o quarto milênio antes de Cristo, os 

palácios e templos passaram a dispor de 

locais para conservar textos e registros da 

época, constituindo o que pesquisadores 

como Armando Malheiro, Fernanda Ribeiro, 

Júlio Ramos e Manuel Luís Real chamam de 

primeiros arquivos da história. 

Porém, de acordo com Reis (2006) bem antes deste 

período já existiam os documentos e os primórdios 

do que poderíamos chamar de arquivos. Os sumérios, 

um dos povos que faziam parte da Mesopotâmia 

desenvolveram algumas técnicas aplicadas à 

conservação de documentos, mas, segundo Silva et al 

(1999) foi só a partir século XVII que a Arquivologia 

começou a se desenvolver e aplicar princípios e 

técnicas nos conjuntos documentais. 

FONTE: <tipografos.net> 

http://goo.gl/YkAYj4
http://goo.gl/YkrXYc
http://goo.gl/YkrXYc
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Após a Revolução Francesa, de acordo com Silva et al 

(1999) com o surgimento do primeiro Arquivo Nacional, 

em 1790, os arquivos deixaram de ser considerados 

apenas como instituições privadas, objetos de posse que 

indicavam poder e passaram a ser concebidos   como 

entes públicos, servindo primordialmente à administração.  

Porém, conforme destaca Fonseca (2005), a 

maioria dos autores considera a publicação, no 

final do século XIX, do <Manual de Arranjo e 

Descrição de Arquivos>, de Samuel Miller, 

Johan Feith e Robert Fruin - documento que 

ficou conhecido como o Manual dos Arquivistas 

Holandeses - como um marco para o 

estabelecimento de uma disciplina arquivística, 

enquanto campo do conhecimento autônomo. O 

documento reúne regras básicas para o estudo 

da organização de arquivos. 

FONTE: Arquivo Nacional 
<www.arquivonacional.gov.
br> 

Os arquivos então passaram a ser utilizados como 

grandes depósitos de papéis, recolhendo toda a 

documentação advinda de vários setores diferentes 

e abrigando grandes coleções, o que reforçou o 

caráter custodial destas instituições. 

Na obra “A diplomática dos arquivos” de Jean 

Mabillon, de 1681, estão dispostos alguns princípios 

da diplomática aplicados aos arquivos que eram 

utilizados para dar valor histórico aos documentos, 

contendo “os primeiros elementos da doutrina 

arquivística” (FONSECA, 2005, p.31).  

Publicação “A diplomática 

dos arquivos” 

FONTE: 

<libresavoir.org/> 

http://goo.gl/iXC5XN
http://goo.gl/iXC5XN
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Embora seja considerado um marco para o desenvolvimento 

da Arquivologia e a primeira obra que propõe um estudo 

conceitual dos princípios arquivísticos, o Manual é concebido 

mais como uma normalização e regulação da prática com os 

arquivos do que enquanto estabelecimento de uma teoria 

científica propriamente dita. 

Um dos princípios abordados no manual é o da 

proveniência ou do respeito aos fundos, definido pelo 

<Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística> elaborado pelo Arquivo Nacional em 

2005, como sendo o princípio básico da arquivologia 

segundo o qual o arquivo produzido por uma 

entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser 

misturado ao de outras entidades produtoras.  

Segundo os canadenses Rousseau e Couture autores do 

livro <“Os fundamentos da disciplina arquivistica”>, 

de 1998, a criação do princípio da proveniência é de autoria 

do historiador francês Natalis di Wailly, em 1841. Na 

ocasião, Wailly elaborou uma circular promulgando que dali 

em diante os documentos que provinham de um corpo, de 

um estabelecimento, de uma família ou de um indivíduo 

deveriam ser agrupados e não misturados com outros. 

A partir daí, alguns países utilizaram esta 

premissa em seus arquivos, mas apenas 

em 1964, no quinto Congresso 

Internacional dos arquivos, realizado em 

Paris, que o princípio de respeito aos 

fundos foi consagrado internacionalmente. 
Arquivo Público do Ceará 
FONTE: Secretaria de Cultura do Ceará 
e Diário do Nordeste 
<www.secult.ce.gov.br > 

FONTE: Arquivo Nacio-
nal 
<www.arquivonacional.g
ov.br> 

http://goo.gl/Z4d0SR
http://goo.gl/Z4d0SR
http://goo.gl/djBlPR
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O princípio da ordem original ou da ordem interna consiste 

em “respeitar a ordem estrita em que os documentos vieram 

da repartição de origem, na sequência original de séries, 

mesmo que deturpada pelas baixas decorrentes da execução 

de tabelas de temporalidade” (BELLOTTO, 2006, p. 131). 

Também surgiu o princípio da territorialidade ou de 

proveniência territorial “conceito derivado do princípio 

da proveniência e segundo o qual arquivos deveriam 

ser conservados em serviços de arquivo do território no 

qual foram produzidos, excetuados os documentos 

elaborados pelas representações diplomáticas ou 

resultantes de operações militares” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 141).  

O princípio da indivisibilidade ou integridade, 

segundo Heloísa Bellotto autora do livro 

<“Arquivos permanentes: tratamento 

documental”> , de 2006, prevê que os fundos 

de arquivo devem ser preservados sem dispersão, 

mutilação, alienação, destruição não autorizada ou 

adição indevida. Este princípio também é 

derivado da proveniência.  

 

Heloísa Bellotto apresenta ainda os princípios da 

cumulatividade ou naturalidade e a organicidade, 

que são características presentes no arquivo 

enquanto entidade de custódia documental, e a 

imparcialidade, a autenticidade e a unicidade, que 

são identificadas em seus documentos.  

FONTE: Editora FGV 
<www.editora.fgv.br > 

http://goo.gl/Rd7PwB
http://goo.gl/Rd7PwB
http://goo.gl/Rd7PwB
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Segundo Bellotto (2002) o princípio da organicidade prevê a 

manutenção da relação natural entre documentos de um 

arquivo em decorrência das atividades da entidade 

produtora. O princípio da cumulatividade ou naturalidade 

preconiza que o arquivo é uma formação progressiva, natural 

e orgânica, que se caracteriza pela acumulação de 

documentos. 

O princípio da unicidade reconhece que 

“cada documento assume lugar único na 

estrutura documental do conjunto 

(indissolúvel) ao qual 

pertence” (BELLOTTO, 2002, p.25).  

É importante ressaltar que todos esses princípios, 

abordados anteriormente: <ordem original, 

territorialidade, integridade, organicidade, 

unicidade, imparcialidade e autenticidade>, estão 

relacionados ao princípio da proveniência. 

FONTE: ASCOM/ UEPB 

E a autenticidade é uma consequência diretamente 

ligada ao princípio da imparcialidade e refere-se à 

veracidade do conteúdo de um documento de arquivo 

como prova perante a lei, ou seja, “está ligada aos 

documentos criados dentro dos procedimentos regulares 

estabelecidos pelos direito administrativo” (BELLOTTO, 

2002, p. 25).  

http://goo.gl/16wpyE
http://goo.gl/16wpyE
http://goo.gl/16wpyE
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Os anos seguintes à criação e implementação desses 

princípios podem ser definidos pelo que Fourez (1995) 

chama de fase paradigmática, que de acordo com a 

delimitação proposta por Schmidt (2012) teve início em 

meados de 1940, no período pós 2ª Guerra Mundial, e 

durou até a década de 1980, época em que a 

Arquivologia já se encontra constituída enquanto 

disciplina, os conceitos estão estabelecidos e podem ser 

operados sendo capazes de propor soluções para 

problemas de ordem prática.  

Nessa fase, em 1950, Theodore Roosevelt 

Schellenberg publicou a obra <“Arquivos 

Modernos”>, que apontava para uma nova visão 

da arquivística, apresentando novos conceitos e 

confrontando ideias tradicionalistas. As 

observações de Schellenberg contribuíram para o 

controle da massa documental acumulada 

produzida pela “Crise de 29” e com o “bomm” de 

informações, gerado pela Segunda Guerra Mundial. 

Na década de 1980, com o 

surgimento de novas formas de 

produção documental e o 

desenvolvimento de tecnologias da 

informação os conceitos e princípios 

arquivísticos postulados nos antigos 

manuais da área tiveram de ser 

repensados. 

FONTE: Editora FGV 

<www.editora.fgv.br > 

FONTE: The Guardian 

<www.theguardian.com>  

http://goo.gl/ufC393
http://goo.gl/ufC393
http://goo.gl/ufC393
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Esse período pode ser identificado com o que Fourez 

(1995) chama de fase pós-paradigmática, quando diante 

das mudanças ocorridas relacionadas à gestão de 

documentos a área questionava suas problemáticas a 

partir de elementos que giravam em torno do documento 

de arquivo em suporte físico. 

Nessa época, de acordo com Schmidt (2012), houve uma 

ruptura de paradigmas e, a partir disso, três correntes 

emergiram na Arquivologia:  

b) a arquivística funcional, enunciada por Terry 

Cook (2002), que propõe uma renovação e 

reformulação dos princípios e conceitos 

originais da disciplina, adotando a corrente pós-

moderna como pano de fundo; 

c) a diplomática arquivística, segundo Schmidt (2012), 

enunciada primeiramente na Itália por Paola Carucci, 

mas desenvolvida e reformulada na América do Norte 

por Luciana Duranti, que busca, por meio do estudo da 

Diplomática, estabelecer critérios para a crítica textual 

dos documentos, garantindo ao método diplomático um 

posto fundamental na arquivística contemporânea. 

a) a arquivística integrada, enunciada pela 

escola canadense de Québec, que propõe a 

reintegração da disciplina por meio do ciclo 

vital dos documentos e uma possível 

aproximação com a Ciência da Informação; 
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Essas três correntes exercem uma grande influência na 

construção de um pensamento arquivístico global, e o 

diálogo entre elas contribui para as expressões da 

arquivística contemporânea, sobretudo quando o esforço é 

por se amparar nos fundamentos atinentes ao paradigma 

“pós-custodial”. 

Nesses termos, poderíamos dizer que uma das grandes 

mudanças em relação à Arquivologia desta fase atual da 

modernidade é a (re)ssignificação de sua autoimagem 

voltada aos seus desafios.  

Trata-se de um processo lento e natural, que enfrenta resistências 

pelas forças da tradição, mas que inevitavelmente a conduzirá à 

própria autocrítica em relação à sua natureza, suas tendências 

predominantemente histórico-tecnicistas, bem como as 

possibilidades de compreensão e constante (re)concepção de seu 

objeto (documento/informação).  

FONTE: SINARQUIVO 

<www.sinarquivo.org.br > 



 146 

 

Associada aos princípios paradigmáticos e ao fenômeno da 

“explosão documental” (esta última tendo início no pós-guerra), 

a sociedade em rede (fase contemporânea da modernidade) 

demanda à Arquivologia uma (re)configuração em seu pensar-

agir, no sentido de entender as complexidades dos tempos 

atuais, haja vista que áreas que transversalizam diálogos com a 

arquivística, a exemplo da Administração, do Direito e da 

História, além de outras, estão sofrendo significativas (trans)

formações, até mesmo em suas epistemologias. 

Nesse sentido, diante da nova ordem planetária de uma 

sociedade tecnológico-informacional em constante evolução, os 

arquivos digitais (da produção ao tratamento e representação 

da informação) estão a interpelar a Arquivologia, desafiando 

sua tradição e exigindo que descortine diante de seus próprios 

horizontes formas de compreensão/interpretação do mundo 

documentado/documental no contexto das limitações, 

atributos, visão, missão, dificuldades e estratégias das 

organizações.  

Diante das demandas geradas pela realidade atual, 

a "Sociedade Informacional", ou, segundo o 

sociólogo <Manuel Castells>, a “Sociedade em 

rede”, é o tempo em que vivemos hoje, marcada 

por uma revolução tecnológico-informacional sem 

precedentes na história da humanidade.  
FONTE: Revista Época 

<epoca.globo.com > 

Esse tempo das redes, da informação, do conhecimento e da 

cognição remodela, em ritmo acelerado, as estruturas sociais, 

do pensamento, de aprendizagem, dos afetos, do trabalho e 

das relações culturais da vida, impondo suas marcas à 

formação/empregabilidade e, ao mesmo tempo, sendo 

compelida e influenciando o mercado e suas múltiplas 

articulações e nuances.  

http://goo.gl/LChxCZ
http://goo.gl/LChxCZ
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Pensando dessa forma, torna-se mais fácil percebermos 

que, no contexto da administração e dos processos de 

gestão contemporâneos, os arquivos já nascem no 

formato digital, considerando que as organizações estão 

em rede e a maior parte das decisões coletivas ocorre por 

intermédio das tecnologias emergentes e das máquinas 

inteligentes.  

Já no que se refere à capacitação dos 

arquivistas como profissionais da informação no 

cerne da sociedade informacional, faz-se 

necessária uma <formação situada nas 

particularidades da informação arquivística 

digital>, também coordenada pelo ideário da 

pós-custódia. No seio de tal prospecção, surgem 

algumas inquietações:  

FONTE: ASCOM/

UEPB 

A cada dia que passa, tais organizações, 

incluindo os arquivos, abrem-se mais aos 

contornos de um tempo em que a Arquivologia 

não pode desprivilegiar as perspectivas 

oportunas dos fundamentos pós-custodiais e 

suas potenciais <aderências à realidade 

digital da cultura tecnológico-

informacional>. Além do mais, dificilmente 

poder-se-ia entender um novo perfil de sujeito 

que, na sociedade em rede, manifesta-se em 

grandes demandas e proporções: o usuário 

remoto. 

FONTE: UNIFOR 
<www.unifor.br > 

http://goo.gl/CJTkcE
http://goo.gl/CJTkcE
http://goo.gl/CJTkcE
http://goo.gl/CJTkcE
http://goo.gl/BU7FJ3
http://goo.gl/BU7FJ3
http://goo.gl/BU7FJ3
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No aspecto profissional, das articulações do paradigma 

custodial para a perspectiva pós-custodial o papel do 

arquivista ganha sobressaltos, pois hoje o arquivista precisa 

deixar de ser um mero guardião de documentos, e precisa 

assumir sua missão como partícipe no processo de gestão e 

nas políticas de informação nas organizações e na sociedade. 

Assim sendo, embora o surgimento e a posterior ruptura de 

paradigmas sejam processos que ocorrem naturalmente, 

tornando-se importantes para o desenvolvimento e 

adequação do saber arquivístico às novas demandas que se 

processam no cenário organizacional e acadêmico, diante das 

dificuldades e desafios enfrentados pela Arquivologia na 

atualidade, o acirramento de disputas entre modelos deve 

ficar em segundo plano.  

A) Como fomentar competências arquivísticas para 

corresponder às complexidades das organizações e 

suas massas documentais acumuladas (MDA), sejam 

estas como arquivos físicos ou digitais? 

C) É possível pensar em atitudes arquivísticas para 

além da tradição do “segredo” e em prol das 

oportunidades do “acesso” pelo usuário, incluindo o 

remoto? 

B) Como propiciar bases teóricas significativas para 

correlacionar políticas, gestão, ética, técnica e 

responsabilidade sócio-ambiental nos horizontes da 

Arquivologia do século XXI? 
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Além disso, a obra deixa claro que Craig trabalha no 

arquivo apenas por uma necessidade, evidenciando o 

descontentamento e a expressão da desilusão e do 

fracasso do personagem. 

Essa realidade é retratada, inclusive, em obras de 

ficção, como o filme <“Quero ser John 

Malkovich”>, no qual o personagem Craig 

Schwartz exerce a função de arquivista em uma 

empresa. O filme retrata a desnecessária formação 

acadêmica em Arquivologia para o trabalho no 

arquivo de uma empresa, reforçando a perspectiva 

de necessidade de domínio apenas da técnica, além 

de mostrar que para exercer o cargo de arquivista 

seria necessária apenas a competência de arquivar 

documentos.  

Nesse aspecto, no que se refere aos arquivos e aos 

arquivistas ainda há um longo caminho a percorrer para o 

reconhecimento profissional e para as conquistas do lugar 

do arquivo como unidade de informação, já que são 

indispensáveis à sociedade, principalmente na 

contemporaneidade.  

Em outras palavras, <o arquivista> não pode abrir 

mão das técnicas de organização/ordenamento e 

guarda documental, tampouco pode descartar as 

necessidades de construção de políticas 

convergentes à gestão estratégica dos documentos e 

ao acesso livre e irrestrito à informação a quem lhe 

couber o direito. 

 Acesse o texto de 

Costa (2008) que 

discute o papel 

do arquivista na 

atualidade:  

<http://goo.gl/

whpMUb> 

FONTE: <r7.com> 

http://goo.gl/v8ApiI
http://goo.gl/v8ApiI
http://goo.gl/whpMUb
http://goo.gl/whpMUb
http://goo.gl/whpMUb
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Tais produções reforçam estigmas e preconceitos relacionados 

à desvalorização da formação e do trabalho do arquivista, bem 

como a (in)visibilidade do arquivo, por vezes representado 

como “morto”, como depósito e/ou espaço de punição para 

onde são removidos servidores causadores de conflitos.  

Por outro lado, já foram alcançadas algumas 

conquistas relacionadas ao desenvolvimento de uma 

<legislação> que ampara as práticas arquivísticas, 

a exemplo da lei 8.159 de 1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados e a 

<Lei 12.527 de 2011>, mais conhecida como Lei 

de acesso à informação que  regulamenta o direito 

constitucional de acesso às informações públicas.  

A série brasileira <“Os ASPONES”> mostra uma 

caricatura dos órgãos públicos brasileiros, baseada 

no mais antigo clichê do funcionalismo público: 

sujeitos acomodados, desestimulados, ociosos e, 

sobretudo, aptos a realizar quaisquer tipos de tarefas 

que não aquelas às quais foram designados. A 

minissérie deixa claro que entende o servidor público, 

o arquivista e o próprio arquivo como entidades que 

exercem atribuições sem qualquer utilidade à 

sociedade. 

FONTE: Divulga-
ção Globo 
<globo.com> 

O filme <“O anti-herói americano”> narra a história de Harvey 

Pekar, arquivista mal-humorado, que não se preocupa com sua 

aparência e reclama constantemente de tudo, sobretudo, das 

atividades que desempenha no arquivo, reforçando a 

representação do arquivo como lugar de coisas velhas.  

http://goo.gl/0mtiMS
http://goo.gl/El0nUq
http://goo.gl/LQZIRF
http://goo.gl/TRmE6R
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Se, nos dias atuais, ciência e técnica fazem parte de um 

mesmo processo criativo e inovador, há de supormos que 

uma das maiores características da sociedade tecnológico

-informacional é a gestão das mudanças permanentes 

que se aventam na esteira da transição histórica que 

estamos vivendo.  

Ou seja, a Arquivologia precisa superar as turbulências 

e inovar diante das exigências e das características das 

novas formas de saber, do tempo de pensar fora da 

“caixa empoeirada dos estoques de memória”.  

Isso implica dizer que modelos ortodoxos de pensamento e de 

ação vão ceder espaços para a imaginação, e que o 

conhecimento técnico, estático e mecanicista, fruto da 

<sociedade pós-industrial>, está profundamente abalado 

pelas turbulências da sociedade digital global.  

A criação de cursos de graduação e pós-graduação em 

Arquivologia também representa um avanço para a 

consolidação da área, mas ainda há um longo caminho a 

percorrer, principalmente relacionado a políticas públicas e 

entidades de classe voltadas à valorização da área e de seus 

profissionais, bem como à construção de bases que colaborem 

para o fortalecimento de uma episteme que reforce os 

horizontes da Arquivologia diante do conhecimento científico 

trandisciplinar e autônomo. 

http://goo.gl/XBD7x4
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APÊNDICE B – ROTEIRO DO PROGRAMA - “PARADIGMAS DA ARQUIVOLOGIA” 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas 

Projeto de extensão - “Nas ondas do rádio”: a mediação de conteúdos informacionais no 

ensino superior”  

 

ROTEIRO PROGRAMA PARADIGMAS DA ARQUIVOLOGIA 

TEMA Paradigmas da Arquivologia 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

Fundamentos Arquivísticos 

PÚBLICO-ALVO Docentes e discentes do Curso de Arquivologia. 

EMENTA CURRÍCULO 1 

 

Histórico da construção do saber arquivístico; as 

características da informação arquivística; 

principais conceitos; terminologia; Legislação 

arquivística; a organização das instituições 

arquivísticas no Brasil; organizações 

internacionais na área arquivística; o estado da arte 

da pesquisa em Arquivologia. 

EMENTA CURRÍCULO 2 Histórico da construção do saber arquivístico; As 

características da informação arquivística; 

principais conceitos; Terminologia; a organização 

das instituições arquivísticas no Brasil e 

internacionais na área arquivística; campo de 

atuação profissional do arquivista; panorama das 

principais atividades arquivísticas; 

interdisciplinaridade da Arquivologia; perspectiva 

de especialização em Arquivologia. 

OBJETIVO Suscitar reflexão/debates a respeito dos 

fundamentos arquivísticos sob dois parâmetros: a) 

o da custódia arquivística, cuja base 

memorialística desdobra tendências, modelos e 

atividades de guarda documental subsidiados pelo 

paradigma histórico-custodial; b) o da gestão 

arquivística, cujo processo político desdobra 

tendências, modelos e atividades de acesso à 

informação subsidiados pelo paradigma pós-

custodial.   
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TÉC: RODA VINHETA DE ABERTURA 
 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

TÉC: SOBRE 

SOM 5” E SEGUE 

BG 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

Olá estudantes do curso de Arquivologia,/ começa agora o programa 

“Paradigmas da Arquivologia”.// 

 

 

 

Mediadora da cultura digital, identificada pela supremacia da ciência e 

tecnologia, da cognição e do conhecimento, a sociedade em rede 

demanda parâmetros e ações diversificados e significativos para os 

processos sociais, descortinando novas perspectivas de produção, 

acesso, busca, recuperação e uso da informação, independente do 

suporte.// 

 

Podemos afirmar que, no cenário das primeiras décadas do Século 21, 

a sociedade em rede é mais informativo-documental do que qualquer 

outra fase história da civilização humana.// 

 

No contexto organizacional há uma necessidade e exigência cada dia 

maior por profissionais qualificados cujas competências, habilidades 
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LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

e atitudes fomentem práticas de gestão balizadas por princípios e 

fundamentos teóricos articulados às mudanças atuais e condizentes 

com a nova ordem social da cultura planetária.  

 

Assim, não é difícil supor que, na conjuntura social contemporânea, 

não basta simplesmente absorver os domínios do conhecimento 

técnico, é preciso desenvolver atitudes decisórias de gestão e 

mudanças, oportunizadas pela reflexão, crítica e reconstrução dos 

significados da informação e do conhecimento científico sobre as 

práticas profissionais, a vida comunitária e social.// 

  

Porém, desde o surgimento e regulamentação da formação 

universitária nas mais variadas áreas do saber estivemos diante de 

condutas amparadas pelo conhecimento à serviço do agir instrumental 

tornando-se um desafio para gestores, profissionais e pesquisadores 

que precisam continuar criando e inovando atitudes competentes 

acompanhando o ritmo do tempo das redes colaborativas e das novas 

formas de saber da sociedade contemporânea.// 

 

É nesse contexto ambivalente e altamente desafiador para a formação 

humana que a profissionalização em Arquivologia ganha relevo, 
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LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

sobretudo a partir do ano de 2000, com a implantação do projeto e das 

políticas de consolidação da Sociedade da Informação no Brasil.//  

  

  

Influenciada por campos do saber, a exemplo da História, da 

Administração e da Ciência da Informação, a tradição do ensino e das 

práticas em Arquivologia consolidou-se a partir da natureza técnico-

funcional ou pragmatista que caracterizou o perfil da área, embora o 

que se busque seja o reconhecimento do seu status como ciência, 

mesmo não tendo desenvolvido uma teoria própria que fundamente 

seus processos e diretrizes.// 

 

 Diante da falta de subsídios de uma base epistemológica consistente, 

a Arquivologia e a arquivística tradicionais propagaram-se amparadas 

muito mais por regras, normas e manuais voltados à perspectiva de 

custódia ou guarda e associados ao registro documental,/ surgindo daí 

e, ao mesmo tempo reforçando, o domínio de um modelo de pensar-

agir amplamente reconhecido na área como “paradigma custodial”.// 

  

Porém, as transformações socioculturais, político-econômicas e 

tecnológicas que marcam as estruturas da sociedade contemporânea 

provocam uma ressignificação da Arquivologia, evidenciando o 
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LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1: 

surgimento de outro modelo de pensar-agir, reconhecido como 

“paradigma pós-custodial”, vislumbrando a arquivística como um 

sistema informacional dinâmico, autogerado e gerido por uma lógica 

muito mais preocupada com o acesso e o uso do que para a simples 

organização e a guarda.// 

  

Em termos teórico-práticos e profissionais, os paradigmas custodial e 

pós-custodial são dois grandes modelos que coexistem no contexto das 

organizações contemporâneas// 

 

 Portanto, podemos dizer que tais paradigmas oportunizam a discussão 

e, ao mesmo tempo marcam os limites entre o caráter científico e o 

caráter pragmático que identificam a Arquivologia como processo 

formativo e como área do conhecimento.// 

  

 

Mas afinal, como entender a Arquivologia? É uma ciência ou 

uma disciplina técnica? Como as manifestações dos paradigmas 

arquivísticos influenciaram na construção da Arquivologia na 

atualidade? Como tais paradigmas operam hoje diante da 

formação e da prática profissional de arquivistas? 
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TÉC: ENQUETE 

1  
ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE ARQUIVOLOGIA: 

1 – Como você define a arquivologia? Seria a arquivologia uma 

técnica ou uma ciência? 

2 – Você conhece os paradigmas custodial e pós-custodial? Como 

você acha que eles influenciaram na construção do modelo da 

arquivologia atual? 

 

TÉC: ENTRA 

TRECHO DA 

MÚSICA – 15”: “A 

CIÊNCIA EM SI – 

GILBERTO GIL E 

SEGUE BG 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o físico americano Thomas Kuhn, autor do livro “A 

estrutura das revoluções científicas”, paradigmas são modelos ou 

realizações cientificas universalmente reconhecidas que, durante 

algum tempo, fornecem problemas e soluções para uma comunidade 

de praticantes de uma ciência.//  

  

 

Kuhn afirma que o paradigma se constitui como uma rede de 
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5” E SEGUE A BG 

 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

compromissos ou adesões conceituais, teóricas, metodológicas e 

instrumentais compartilhados independente de regras externas.// 

  

   

Já para Gérard Fourez, autor da publicação “A construção das 

ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências”, paradigma é o 

conjunto de padrões que observam, teorizam e incitam a investigação 

por um determinado tempo, influenciando os problemas e soluções 

para uma comunidade científica, fornecendo modelos explicativos de 

uma disciplina científica na fase de seu desenvolvimento e definindo 

seus fundamentos.// 

  

 

Fourez divide o processo histórico de desenvolvimento de uma 

disciplina em três fases: a fase pré-paradigmática, a fase 

paradigmática e o período pós-paradigmático.// 

 

A fase pré-paradigmática é aquela em que as práticas da disciplina e a 

presença da comunidade científica não estão bem definidas, sua 

existência se dá pelas necessidades impostas pelas demandas sociais.// 

 

Partindo dessa perspectiva para avaliarmos o desenvolvimento da 
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LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arquivística podemos destacar o período pré-paradigmático como a 

fase que vai fim do século 18 após a Revolução Francesa, quando 

surgiu o primeiro Arquivo Nacional até meados de 1940.// 

 

Vale lembrar que bem antes desse período já existiam os documentos e 

os primórdios do que poderíamos chamar de arquivos.// 

 

Com a invenção da escrita, a informação que antes era passada 

oralmente pôde ser documentada e na Mesopotâmia, desde o quarto 

milênio antes de Cristo, os palácios e templos passaram a dispor de 

locais para conservar textos e registros da época, constituindo o que 

pesquisadores como Armando Malheiro, Fernanda Ribeiro, Júlio 

Ramos e Manuel Luís Real chamam de primeiros arquivos da 

história.// 

 

Os sumérios, um dos povos que faziam parte da Mesopotâmia 

desenvolveram algumas técnicas aplicadas à conservação de 

documentos, mas, foi só a partir século 17 que a Arquivologia 

começou a se desenvolver e aplicar princípios e técnicas nos conjuntos 

documentais.// 

 



162 
 

 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

 

Vamos ouvir agora a mestre em Ciência da Informação, arquivista e 

historiadora Anna Carla Queiroz que nos apresentará um relato sobre 

o contexto histórico em que surgiram os primeiros arquivos e a 

arquivologia.// 

 

 

ENTREVISTA 

Anna Carla Silva de 

Queiroz 

 

Mestre em Ciência 

da Informação;  

Especialização em 

Gestão de Arquivos 

Públicos e Privados; 

Graduada em 

História e 

Arquivologia. 

 

 

1 - Qual o contexto histórico que permeou o surgimento dos primeiros 

arquivos e da arquivologia? 

2 - Como você identificaria a arquivologia diante conjuntura inicial? 

3 - Como você destacaria a influência dessa fase para o delineamento 

das práticas e do pensar arquivístico no período porterior? 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obra “A diplomática dos livros” de Jean Mabillon, de 1681, estão 

dispostos alguns princípios da diplomática aplicados aos arquivos que 

eram utilizados para dar valor histórico aos documentos.// 

 

Mas foi após a Revolução Francesa, com o surgimento do primeiro 

Arquivo Nacional em 1790, que os arquivos deixaram de ser 

considerados apenas como instituições privadas, objetos de posse que 

indicavam poder e passaram a ser encarados como entes públicos, 

servindo primordialmente à administração.// 
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LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os arquivos então passaram a ser utilizados como grandes depósitos 

de papéis, recolhendo toda a documentação advinda de várias partes 

diferentes, o que ocorreu por causa da centralização destes setores e a 

criação de vários órgãos, ocasionando uma grande produção de 

documentos.// 

 

Nesse período, toda a documentação produzida foi acumulada sem 

ordem alguma causando um verdadeiro caos até o momento em que o 

então coordenador da Administração dos Arquivos Departamentais, o 

francês Natalis de Wailly, enunciou através de uma circular do 

Ministério do Interior o princípio do respeito pelos fundos, 

considerado como um fundamento essencial da Arquivística, do qual 

falaremos mais detalhadamente no decorrer do programa.// 

 

Foi a partir disso que a Arquivologia começou a ser considerada uma 

disciplina, e um fato que contribuiu para essa transformação foi a 

publicação, no final do século 19, do Manual de Arranjo e Descrição 

de Arquivos, de Samuel Miller, Johan Feith e Robert Fruin documento 

que ficou conhecido como o Manual dos Arquivistas Holandeses, nele 

estão reunidas 100 regras básicas para o estudo da organização de 

arquivos.// 
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TÉC: ENQUETE 

2 - DOCENTES 

FALAM SOBRE A 

IMPORTÂNCIA 

DO MANUAL 

DOS 

HOLANDESES 

PARA A 

ARQUIVOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora seja considerado um marco para o desenvolvimento da 

Arquivologia e a primeira obra que propõe um estudo conceitual dos 

princípios arquivísticos, o Manual é concebido mais como uma 

normalização e regulação da prática com os arquivos do que enquanto 

estabelecimento de uma teoria científica propriamente dita.// 

 

Um dos princípios abordados no manual é o da proveniência ou do 

respeito aos fundos, definido pelo Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística elaborado pelo Arquivo Nacional em 2005, 

como sendo o princípio básico da arquivologia segundo o qual o 

arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não 

deve ser misturado ao de outras entidades produtoras.//  

 

Segundo os canadenses Rousseau e Couture autores do livro “Os 

fundamentos da disciplina arquivistica”, a criação do princípio da 
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LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

proveniência é de autoria do historiador francês Natalis di Wailly, em 

1841.// 

 

Na ocasião Weilly elaborou uma circular promulgando que dali em 

diante os documentos que provinham de um corpo, de um 

estabelecimento, de uma família ou de um indivíduo deveriam ser 

agrupados e não misturados com outros.// 

 

A partir daí, alguns países utilizaram esta premissa em seus arquivos, 

mas apenas em 1964, no quinto Congresso Internacional dos 

arquivos,/ realizado em Paris, que o princípio de respeito aos fundos 

foi consagrado internacionalmente.// 

 

Já o princípio da ordem original ou da ordem interna foi criado em 

1867 por Francesco Bonaini voltado à manutenção dos documentos 

dentro do seu contexto de criação, levando em consideração as 

relações estruturais e funcionais e garantindo a organicidade destes.// 

 

Este princípio impede que a relação entre os documentos assuma outro 

significado diferente do estabelecido pela sua criação.// 
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Também surgiu o princípio da territorialidade ou de proveniência 

territorial um conceito derivado do princípio da proveniência segundo 

o qual os arquivos deveriam ser conservados onde foram produzidos, 

com exceção dos documentos elaborados pelas representações 

diplomáticas ou resultantes de operações militares.// 

 

Já o princípio da indivisibilidade ou integridade segundo Heloísa 

Bellotto autora do livro “Arquivos permanentes: tratamento 

documental”, prevê que os fundos de arquivo devem ser preservados 

sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou 

adição indevida.// Este princípio também é derivado da proveniência.// 

 

 

A pesquisadora Heloísa Bellotto também apresenta os princípios da 

cumulatividade ou naturalidade e a organicidade,/ que são 

características presentes no arquivo enquanto entidade de custódia 

documental, e a imparcialidade, a autenticidade e a unicidade,/ que são 

identificadas em seus documentos.// 

 

O princípio da cumulatividade ou naturalidade preconiza que o 

arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica, que se 
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caracteriza pela acumulação de documentos.//  

 

Já o Princípio da Organicidade prevê a manutenção da relação natural 

entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da 

entidade produtora.// 

 

O princípio da unicidade reconhece que os documentos existem em 

exemplar único ou em limitado número de cópias, e mesmo em 

réplica, cumprem funções diversas, em locais diferentes, conservando 

seu caráter único, em função do contexto de produção.//  

 

Imparcialidade é outro princípio, e se refere à legitimidade do motivo 

da criação do documento em relação à função, atividade ou tarefa à 

qual ele está ligado.// Sendo assim um documento deve nascer 

atendendo a uma necessidade e para cumprir uma finalidade, e não por 

escolha do seu produtor.// 

 

E a autenticidade é uma consequência diretamente ligada ao princípio 

da imparcialidade e refere-se à veracidade do conteúdo de um 

documento de arquivo como prova perante a lei.// 
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É importante ressaltar que todos estes princípios e seus conceitos estão 

relacionados ao princípio da proveniência.// 

 

 

Os anos seguintes à criação e implementação desses princípios podem 

ser definidos pelo que Gérard Fourez chama de fase paradigmática, 

que de acordo com a delimitação proposta pela pesquisadora Clarissa 

Moreira Schmidt teve início em meados de 1940 e durou até a década 

de 1980, época em que a Arquivologia já se encontra constituída 

enquanto disciplina, os conceitos estão estabelecidos e podem ser 

operados sendo capazes de propor soluções para problemas de ordem 

prática.//  

 

 

Nessa fase, em 1950, Theodore Roosevelt Schellenberg publicou a 

obra “Arquivos Modernos”, que apontava para uma nova visão da 

arquivística, apresentando novos conceitos e confrontando ideias 

tradicionalistas.// 

 

As observações de Schellenberg contribuíram para o controle da 

massa documental acumulada produzida pela “Crise de 29” e com o 
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“bomm” de informações, gerado pela Segunda Guerra Mundial.// 

 

Na década de 1980, com o surgimento de novas formas de produção 

documental e o desenvolvimento de tecnologias da informação os 

conceitos e princípios arquivísticos postulados nos antigos manuais da 

área tiveram de ser repensados.// 

 

Esse período pode ser identificado com o que Gérard Fourez chama de 

fase pós-paradigmática, quando diante das mudanças ocorridas 

relacionadas à gestão de documentos a área questionava suas 

problemáticas a partir de elementos que giravam em torno do 

documento de arquivo em suporte físico.// 

 

Nessa época, houve uma ruptura de paradigmas e partir disso, três 

correntes emergiram na arquivologia.// A arquivística integrada - 

enunciada pela escola canadense de Québec, que propõe a 

reintegração da disciplina por meio do ciclo vital dos documentos e 

uma possível aproximação com a Ciência da Informação.// 

 

A arquivística Funcional, enunciada por Terry Cook,/ que propõe uma 

renovação e reformulação dos princípios e conceitos originais da 
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disciplina, adotando a corrente pós-moderna como pano de fundo.// 

 

E a diplomática arquivística, enunciada primeiramente na Itália por 

Paola Carucci, mas desenvolvida e reformulada na América do Norte 

por Luciana Duranti, que busca, por meio do estudo da Diplomática, 

estabelecer critérios para a crítica textual dos documentos 

contemporâneos, garantindo ao método diplomático um posto 

fundamental na arquivística contemporânea.// 

 

Essas três correntes exercem uma grande influência na construção de 

um pensamento arquivístico global, e o diálogo entre elas contribui 

para as expressões da arquivística contemporânea, sobretudo quando o 

esforço é por se amparar nos fundamentos atinentes ao paradigma 

“pós-custodial”.// 

 

Nesses termos, poderíamos dizer que uma das grandes mudanças em 

relação à Arquivologia desta fase atual da modernidade é a 

(re)ssignificação de sua autoimagem voltada aos seus desafios.// 

 

 Vamos ouvir agora parte da entrevista do doutorando e mestre em 

Ciência da Informação, arquivista e historiador Luiz Eduardo, que 
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 aborda essa ressignificação da arquivologia e as consequências para a 

consolidação de uma identidade futura da área.// 

ENTREVISTA 
Luiz Eduardo da 

Silva 

 

Doutorando em 

Ciência da 

Informação; 

Mestre em Ciência 

da Informação;  

historiador e 

arquivista. 

 

1 – Nas suas pesquisas você destaca que a informação enseja um novo 

contexto na arquivologia, qual seria essa nova configuração? 

2 – O que você acha que enseja essa ressignificação da arquivologia, 

que deixa de privilegiar a técnica e busca obter também um status de 

ciência? 

3 – Diante dessa transformação, como estão situados os estudantes e 

profissionais da área? 
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TÉC: ENTRA 

MÚSICA PELA 

INTERNET – 

GILBERTO GIL – 

20” 

 

 

 

 

Embora seja um processo lento e natural, que enfrenta resistências 

pelas forças da tradição, essa ressignificação da Arquivologia 

inevitavelmente a conduzirá à própria autocrítica em relação à sua 

natureza, suas tendências predominantemente histórico-tecnicistas, 

bem como as possibilidades de compreensão e constante 

(re)concepção de seu objeto.// 
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Diante das demandas geradas pela realidade atual, a "Sociedade 

Informacional", segundo o sociólogo Manuel Castells, no livro a 

“Sociedade em rede”, é o tempo em que vivemos hoje, marcada por 

uma revolução tecnológico-informacional sem precedentes na história 

da humanidade.// 

 

 

O tempo das redes, da informação, do conhecimento e da cognição 

remodela, em ritmo acelerado, as estruturas sociais, do pensamento, de 

aprendizagem, dos afetos, do trabalho e das relações culturais da vida, 

impondo suas marcas à formação/empregabilidade e, ao mesmo 

tempo, sendo compelida e influenciando o mercado e suas múltiplas 

articulações e nuances.// 

 

Associada aos princípios paradigmáticos e ao fenômeno da “explosão 

documental”, a sociedade em rede demanda à Arquivologia uma 

(re)configuração em seu pensar-agir, no sentido de entender as 

complexidades dos tempos atuais, haja vista que áreas que 

transversalizam diálogos com a arquivística, a exemplo da 

Administração, do Direito e da História, além de outras, estão 

sofrendo significativas (tras)formações, até mesmo em suas 
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epistemologias.// 

 

Nesse sentido, diante da nova ordem planetária de uma sociedade 

tecnológico-informacional em constante evolução, os arquivos digitais 

estão a interpelar a Arquivologia, desafiando sua tradição e exigindo 

que descortine diante de seus próprios horizontes formas de 

compreensão/interpretação do mundo documentado/documental no 

contexto das limitações, atributos, visão, missão, dificuldades e 

estratégias das organizações.// 

 

A cada dia que passa, tais organizações, incluindo os arquivos, abrem-

se mais aos contornos de um tempo em que a Arquivologia não pode 

desprivilegiar as perspectivas oportunas dos fundamentos pós-

custodiais e suas potenciais aderências à realidade digital da cultura 

tecnológico-informacional.// 

 

 Além do mais, dificilmente poder-se-ia entender um novo perfil de 

sujeito que, na sociedade em rede, manifesta-se em grandes demandas 

e proporções: o usuário remoto.// 

 

Pensando dessa forma, torna-se mais fácil percebermos que, no 
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contexto da administração e dos processos de gestão contemporâneos, 

os arquivos já nascem no formato digital, considerando que as 

organizações estão em rede e a maior parte das decisões coletivas 

ocorre por intermédio das tecnologias emergentes e das máquinas 

inteligentes.// 

 

Já no que se refere à capacitação dos arquivistas como profissionais da 

informação no cerne da sociedade informacional, faz-se necessária 

uma formação situada nas particularidades da informação arquivística 

digital, também coordenada pelo ideário da pós-custodial.// 

 

No seio de tal prospecção nos questionamos:/ Como fomentar 

competências arquivísticas para corresponder às complexidades das 

organizações e suas massas documentais acumuladas sejam estas 

como arquivos físicos ou digitais?// 

 

Como propiciar bases teóricas significativas para correlacionar 

políticas, gestão, ética, técnica e responsabilidade sócio-ambiental nos 

horizontes da Arquivologia do século XXI?// 

 

É possível pensar em atitudes arquivísticas para além da tradição do 
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“segredo” e em prol das oportunidades do “acesso” pelo usuário, 

incluindo o remoto?// 

 

Vamos ouvir agora a opinião do pesquisador Armando Malheiro da 

Universidade do Porto sobre essa temática. 

 

 

 

 

 

No aspecto profissional, das articulações do paradigma custodial para 

a perspectiva pós-custodial o papel do arquivista ganha sobressaltos, 

pois hoje o arquivista precisa deixar de ser um mero guardião de 

documentos, e precisa assumir sua missão como partícipe no processo 

de gestão e nas políticas de informação nas organizações e na 

sociedade.// 

 

Assim sendo, embora o surgimento e a posterior ruptura de 

paradigmas sejam processos que ocorrem naturalmente, tornando-se 

importantes para o desenvolvimento e adequação do saber arquivístico 

às novas demandas que se processam no cenário organizacional e 
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acadêmico, diante das dificuldades e desafios enfrentados pela 

Arquivologia na atualidade, apenas acirrar disputas entre modelos 

deve ficar em segundo plano.// 

 

 Em outras palavras, o arquivista não pode abrir mão das técnicas de 

organização/ordenamento e guarda documental, tampouco pode 

descartar as necessidades de construção de políticas convergentes à 

gestão estratégica dos documentos e ao acesso livre e irrestrito à 

informação a quem lhe couber de direito.// 

 

Vamos ouvir agora um exemplo dessa situação de dualidade presente 

nas instituições arquivísticas por todo o país.//  

 

 

 

No que se refere aos arquivos e aos arquivistas ainda há um longo 

caminho a percorrer para o reconhecimento profissional e para as 

conquistas do lugar do arquivo como unidade de informação 

indispensável à sociedade, principalmente na contemporaneidade.//  

 

Essa realidade é retratada, inclusive, em obras de ficção, como o filme 
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“Quero ser John Malkovich”, no qual o personagem Craig Schwartz 

exerce a função de arquivista em uma empresa.// 

 

 O filme retrata a desnecessária formação acadêmica em Arquivologia 

para o trabalho no arquivo de uma empresa, reforçando a perspectiva 

de necessidade de domínio apenas da técnica, além de mostrar que 

para exercer o cargo de arquivista seria necessária apenas a 

competência de arquivar documentos.// 

 

Além disso, a obra deixa claro que Craig trabalha no arquivo apenas 

por uma necessidade, evidenciando o descontentamento e a expressão 

da desilusão e do fracasso do personagem.// 

 

O filme “O anti-herói americano” narra a história de Harvey Pekar, 

arquivista mal-humorado, que não se preocupa com sua aparência e 

reclama constantemente de tudo, sobretudo, das atividades que 

desempenha no arquivo, reforçando a representação do arquivo como 

lugar de coisas velhas.// 
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A série brasileira “Os ASPONES” mostra uma caricatura dos órgãos 

públicos brasileiros, baseada no mais antigo clichê do funcionalismo 

público: sujeitos acomodados, desestimulados, ociosos e, sobretudo, 

aptos a realizar quaisquer tipos de tarefas que não aquelas às quais 

foram designados.// 

 

A minissérie deixa claro que entende o servidor público, o arquivista e 

o próprio arquivo como entidades que exercem atribuições sem 

qualquer utilidade à sociedade.// 

 

Tais produções reforçam estigmas e pré-conceitos relacionados à 

desvalorização da formação e do trabalho do arquivista, bem como a 

(in)visibilidade do arquivo, por vezes representado como “morto”, 

como depósito e/ou espaço de punição para onde são removidos 

servidores causadores de conflitos.// 

 

Por outro lado, já foram alcançadas algumas conquistas relacionadas 

ao desenvolvimento de uma legislação que ampara as práticas 

arquivísticas, a exemplo da lei 8 mil 159 de 1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados e a Lei 12 mil 527 de 

2011, mais conhecida como Lei de acesso à informação que  
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regulamenta o direito constitucional de acesso às informações 

públicas.// 

 

A criação de cursos de graduação e pós-graduação em Arquivologia 

também representa um avanço para a consolidação da área, mas ainda 

há um longo caminho a percorrer, principalmente relacionado a 

políticas públicas e entidades de classe voltadas à valorização da área 

e de seus profissionais, bem como à construção de bases que 

colaborem para o fortalecimento de uma base epistemológica que 

reforce os horizontes da Arquivologia diante do conhecimento 

científico trandisciplinar e autônomo.// 

 

Se, nos dias atuais, ciência e técnica fazem parte de um mesmo 

processo criativo e inovador, há de supormos que uma das maiores 

características da sociedade tecnológico-informacional é a gestão das 

mudanças permanentes que se aventam na esteira da transição 

histórica que estamos vivendo.// 

 

Isso implica dizer que modelos ortodoxos de pensamento e de ação 

vão ceder espaços para a imaginação, e que o conhecimento técnico, 

estático e mecanicista, fruto da sociedade pós-industrial está 
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profundamente abalado pelas turbulências da sociedade digital 

global.//  

 

A Arquivologia precisa superar as turbulências e inovar diante das 

exigências e das características das novas formas de saber, do tempo 

de pensar fora da “caixa empoeirada dos estoques de memória”.// 

 

  

 Nós ficamos por aqui, mas não esqueça: “nas ondas do rádio” a gente 

sempre se encontra rumo ao saber arquivístico!// 

TÉC: VINHETA DE ENCERRAMENTO 
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APÊNDICE C: ROTEIRO DA RADIONOVELA- “PARADIGMAS DA 

ARQUIVOLOGIA” 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas 

Projeto de extensão - “Nas ondas do rádio”: a mediação de conteúdos 

informacionais no ensino superior”  

 

 

RADIONOVELA – PARADIGMAS DA ARQUIVOLOGIA 

 

 

 

 

NARRADOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TÉCNICA: SOM 

DE PORTA 

ABRINDO 

 

 

 

SECRETÁRIA: 

 

 

 

Após alguns anos sem contratar novos profissionais e diante da 

demanda cada dia maior por agilidade e modernização da gestão das 

informações, o Arquivo Central das Organizações Tabajara contratou 

um novo arquivista.// O recém-formado Valdisney Jackson chega 

animado para o primeiro dia de trabalho e logo se depara com uma das 

maiores dificuldades que enfrentará ao longo da rotina de atividades 

diárias: os atritos com o colega Armando diante de posicionamentos 

antagônicos .// 

 

 

Bom dia seu Armando, esse aqui é o Valdisney Jackson, o arqueólogo 
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VALDISNEY 

JACKSON: 

 

 

 

SECRETÁRIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALDISNEY 

JACKSON: 

 

 

 

 

ARMANDO: 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: SOM 

DE PAPÉIS 

SENDO 

ORGANIZADOS 

E TELEFONE 

TOCANDO 

 

 

 

 

VALDISNEY 

JACKSON: 

 

 

 

ARMANDO: 

 

 

que vai trabalhar com o senhor aqui no arquivo.// 

 

É arquivista!// 

 

E num foi isso mesmo que eu falei:/ arquivologista!// Fique a 

vontade.// Seu Armando trabalha aqui há 10 anos, qualquer dúvida ele 

resolve.// 

 

Bom dia!// 

 

Rapaz o dia hoje não tá bom não,/ logo cedo o pessoal dos Recursos 

Humanos já me pediu um monte de documentos e você sabe né, esse 

povo quer tudo numa pressa, não vê que aqui a gente tem muito papel 

pra guardar.// 

 

 

 

Ah, então aqui é sempre agitado assim? 

 

Pois é rapaz, esse povo não tem noção de nada não.// Eles deviam ter 

uma cópia desses documentos de funcionários que eles estão pedindo 



184 
 

 

 

 

 

 

 

VALDISNEY 

JACKSON: 

 

 

 

 

 

 

ARMANDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALDISNEY 

JACKSON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMANDO 

(IRRITADO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALDISNEY 

JACKSON: 

lá com eles, já que precisam usar direto.//  

 

Mas se eles tivessem tudo lá o arquivo não seria aqui né seu 

Armando? 

 

Eu num tô dizendo que esses cursos não sabem formar direito 

ninguém,/ vocês ficam lá só lendo essas teorias, mas a prática é que 

ensina mesmo, aqui é que a porca torce o rabo.//  

 

Não é bem assim não seu Armando, antes de partir pra prática a gente 

precisa ter alguma referência mesmo, pensar no melhor jeito de 

trabalhar pra conseguir um bom resultado, e, assim como nas outras 

áreas na Arquivologia também precisamos estudar.// 

 

Que conversa é essa,/ a nossa função não é estar a disposição desse 

povo, entregando tudo que eles querem na hora não.// Nosso papel 

aqui é guardar a memória da instituição, isso sim é importante.!// Aí 

vai que entrego um documento importante e eles perdem ou estragam 

o documento, você acha que sobra pra quem?// 

 

Mas seu Armando, essa é a nossa função: disponibilizar a informação 
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ARMANDO: 

 

 

 

 

 

 

 

TÉC: SOM DE 

TELEFONE 

TOCANDO 

 

 

 

ARMANDO: 

(CONVERSANDO 

PELO 

TELEFONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALDISNEY 

JACKSON: 

 

 

 

 

 

 

ARMANDO: 

 

 

 

 

 

para os usuários do nosso arquivo, que neste caso são os funcionários 

do RH.// 

 

Era só o que me faltava,/ você chega aqui agora já querendo me 

ensinar como eu devo trabalhar,/ meu amigo eu tô aqui não faz 1 dia 

ou 1 mês não, são 10 anos, eu sei o que dá certo e o que não presta 

fazer aqui.// 

 

 

Alô!// É o quê?// Olhe você tem que deixar protocolado aqui o pedido 

pra ter acesso a esse documento que aí nós vamos procurar e quando 

encontrarmos, se a chefia autorizar você pode vir aqui ver.// Como é a 

história, minha filha eu sei que o documento é seu, mas, aqui tem 

regras que você tem que obedecer.// 

 

Como é a história seu Arnaldo?// Pra ter acesso ao documento precisa 

protocolar um pedido e autorização da chefia?// 

 

Essa coisa da chefia fui eu que inventei pra ver se ela desiste.// Veja 

bem, se o documento é dela ela deve ter uma cópia em casa, se perdeu 

o problema é dela, aí fica querendo arranjar mais trabalho pra gente.// 
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VALDISNEY 

JACKSON: 

 

 

 

ARMANDO: 

 

 

 

 

VALDISNEY 

JACKSON: 

 

 

 

ARMANDO: 

 

 

 

VALDISNEY 

JACKSON: 

 

 

 

 

 

 

 

ARMANDO: 

 

 

 

 

 

 

TÉC: EFEITO 

SONORO 

DECEPÇÃO 

 

O documento é dela?// 

 

É rapaz!// Agora veja se eu não tenho razão.// 

 

Você já ouviu falar na lei de acesso à informação?// 

 

Meu amigo eu sou arquivista não sou advogado não.// 

 

Pois deveria conhecer porque pela lei, você não pode agir assim, a lei 

garante que as pessoas tenham acesso à informação, e você como 

gestor, tem que saber disso!// 

 

Era só o que me faltava, pois faça o seguinte, você fique aí o dia todo 

dando informação pra esse povo, que eu tenho mais o que fazer, vou 

organizar esses documentos nas pastas que é o melhor que eu faço.// 
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ANEXO: COMPOSIÇÃO CURRICULAR ATUAL DA FORMAÇÃO EM 

ARQUIVOLOGIA DA UEPB 
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