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visibilidade e invisibilidade social do profissional de informação

São nas políticas de seleção e constituição de acervos e recursos informacionais;
nas atividades de referência e formas de relacionamento com os usuários; nas
políticas de disseminação de informação e metodologias de avaliação dos serviços
que estão mais fortemente envolvidas nossas concepções sobre o papel sócio
cultural da informação, sobre a noção de democratização do saber, sobre produção
e usos da cultura, enfim, sobre a relação entre informação, ética e cidadania.

Conhecemos a história de compromissos dos lugares de memória com os
poderes que puderam promover seu registro e estocagem e sabemos o preço da
não identidade da maioria da população no reconhecimento de símbolos que não
Ihes pertencem culturalmente. Ainda não superamos estas determinações
histórico- ideológicas e já nos vemos às voltas com novas contingências políticas
lançadas à área de informação sob a roupagem do progresso e do inevitável. Nos
discursos sobre as novas tarefas dos profissionais da informação na Era da
Globalização, na Sociedade da Informação etc. míngua e, no mais das vezes,
desaparece a noção de cultura, para não falarmos na de cidadania e seus direitos
correIa tos - noções da ordem do público. Em contrapartida proliferam termos
ligados ao gerenciamento econômico, como valor-agregado, custo-benefício
noções da ordem do privado.

Estudando para a preparação da aula de amanhã, encontrei na literatura
alguns lembretes que nunca são ociosos: a obsessão pelo moderno e o lucro não
tem combinado com memória social e cultura; a noção de progresso e sua rede de
infinitos equívocos é esfinge que [ainda] nos cabe decifrar.

A promiscuidade dos lugares de memória com a memória do rei, não tem
nos rendido, enquanto profissionais da informação, nem respeito real, nem
visibilidade social. E não há marketing profissional que reverta isso. Novas
abordagens quanto aos temas que hoje serão debatidos, penso que podem
contribuir muito neste sentido. (Freitas)

1 - leia atentamente as afirmações e/ou análises da Coluna 1 e relacione-as com as partes do texto da Coluna 2
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Coluna 1

A) Direito ao passado: dimensão básica da cidadania (Paoli)

B) A cidadania cultural envolve também as questões pertinentes à preservação
e registro da memória. A maioria da população não se reconhece nestes
símbolos [preservados nos chamados lugares de memória] (Fenelon)

C) Cultura como direito: direito de acesso à informação; direito de fruição das
obras culturais; direito de produção de obras culturais;

direito de participação nas decisões de política cultural. (Chauí)

D) As instituições de memória são dispositivos através dos quais os aparelhos
do poder de nossas sociedades gerem a memória coletiva, term inando por
envolver uma divisão do trabalho de leitura: de um lado estão os "literatos"

(usuários dos arquivos: historiadores, filósofos, pessoas de letras) promovendo
leituras originais interpretativas. De outro lado, há uma leitura impondo ao
sujeito-leitor seu apagamento atrás da instituição que o emprega [ .. .]
[renunciando] a toda pretensão de "originalidade" [. ..] na prática silenciosa de
uma leitura consagrada ao serviço de uma Igreja, de um rei, de um Estado, ou
de uma empresa. (Pêcheux, 1994, p.57)
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