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RESUMO 
Trata da questão da informação na área de arte, tomando 

como base para reflexão serviços existentes na cidade de São 

Paulo, incluindo bibliotecas, arquivos, museus e centros de 

cultura. Discute questões conceituais, técnicas e 

organizacionais relevantes aos que trabalham com informação 

em arte no Brasil e apresenta proposta de trabalho cooperativo 

que evite a dispersão e a subutilização da informação e 

favoreça o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e a 

prestação de serviços de melhor qualidade. 

 

ABSTRACT 
Evaluates art information services in the city of São Paulo, 

Brazil, including libraries, archives, museums and cultural 

centers, and discusses theoretical, technical and organizational 

aspects which are considered relevant to those who work with 

art information systems in our country. Proposes a ‘re-

architecture’ of the existing services, so that they function in a 

cooperative way, avoiding information dispersion, providing a 

better use of the available resources, and improving quality in 

art information services and products. 
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1. O contexto 
Os serviços de informação em arte constituem uma parcela do 

contexto cultural paulistano. Apresentam-se quer sob a forma de equipamentos 

culturais e educacionais - bibliotecas, centros de documentação, centros de 

referência, arquivos - quer como espaços virtuais ou reais de informação, podendo, 

neste caso, integrar setores de museus ou universidades, ou projetos vinculados a 

instituições públicas ou privadas. 

A cidade de São Paulo, por abrigar toda a diversidade de sistemas de 

informação, pode-se prestar a um estudo de caso: uma reflexão a partir da análise 

daquele contexto pode ajudar a compreender os processos característicos do 

trabalho com a informação na área, bem como os pontos fortes e fracos das 

instituições e as necessidades de informação dos diferentes públicos.  

Os serviços existentes em São Paulo serão aqui analisados em 

conjunto, mas devemos ressaltar que um de seus traços relevantes consiste na sua 

heterogeneidade. Além da diversidade de tipos de serviços de informação e de 

assuntos tratados e da variedade de tipos de materiais de seus acervos, esses 

serviços apresentam públicos diversificados e encontram-se em diferentes estágios 

de desenvolvimento, pois convivem os sistemas mais simples de informação até os 

mais sofisticados, de gerenciamento complexo e alto custo. 

A análise do conjunto refere-se, assim, à situação encontrada na 

maioria das instituições e não a casos individuais, que constituem desvio padrão. 

Isso não diminui a importância dos trabalhos mais relevantes na cidade, mas, ao 

contrário, lhes confere a responsabilidade de serem exemplares e de liderarem 

esforços e ajudarem os demais serviços de informação da área a encontrar seus 

caminhos. 

 

2. Antecedentes 
 

As reflexões aqui apresentadas têm como base uma vivência de mais 

de vinte anos em serviços de informação em arte e um diagnóstico que elaborei em 

1985 e, depois, atualizei, em 1988, além de um estudo de caso desenvolvido de 

1995 a 1997, este último restrito à área de artes visuais.  
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O primeiro diagnóstico, que envolveu dezoito instituições da cidade, 

apontou as seguintes características básicas na maioria das bibliotecas estudadas: 

insuficiência de recursos humanos; insuficiência de recursos físicos e materiais; 

insuficiência de recursos financeiros; desatualização dos acervos; atraso no 

processamento técnico dos acervos; raras e incipientes iniciativas de informatização 

de acervos.  

Analisando-as como um conjunto, identificaram-se os seguintes pontos 

frágeis e comuns: 

• falta de diretrizes na formação das coleções e conseqüente 

dispersão do acervo; 

• falta de racionalização de procedimentos técnicos; 

• necessidade de modernização do trabalho, pela adoção de novos 

enfoques profissionais e pela utilização das novas tecnologias. 

Em relação à formação dos acervos, verificou-se que, de maneira 

geral, cada unidade de informação foi-se formando em volta de sua instituição, 

crescendo desordenadamente em função de demandas internas de caráter 

imediatista ou de doações recebidas e automaticamente incorporadas ao acervo. 

Não havia, na maioria desses serviços, uma política de seleção, o que evitaria esse 

crescimento desordenado, que incha o acervo sem lhe dar personalidade própria. 

Não havia, tampouco, uma política de aquisição que garantisse recursos 

sistemáticos e periódicos destinados à aquisição de material para o acervo. Disso 

decorreu o ‘envelhecimento’ das coleções, traço encontrado na maioria das 

bibliotecas analisadas.  

Por essas razões, visto como um todo, o acervo de livros e revistas de 

arte disponível nas bibliotecas de arte da cidade era, aparentemente, muito rico. No 

entanto, vistos isoladamente, o que se encontrou foram acervos desatualizados, 

fragmentados, descaracterizados e pouco representativos. 

Por outro lado, embora a maioria das unidade de informação 

bibliotecas possuísse coleções de outros tipos de documentos, principalmente de 

fotos, slides, vídeos e cartazes, tais coleções apresentavam os mesmos problemas 

das coleções bibliográficas - fragmentação, dispersão, desatualização e falta de 

representatividade. 
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Em muitos casos, essa ausência de uma política de formação e 

desenvolvimento de coleções refletia a falta de política da própria instituição. A 

indefinição da vocação da biblioteca, se, por um lado, tornava arbitrário o 

crescimento de seu acervo, por outro, provocava, no quadro geral dos diversos 

acervos da cidade, grandes duplicações. Além disso, a grande diversidade de 

assuntos presente na maioria das nossas bibliotecas de arte também contribuía para 

dificultar o acesso à informação.  

Verificou-se, por outro lado, que a diversidade de assuntos - 

característica das coleções analisadas - não significava, infelizmente, 

representatividade de acervo. Pelo contrário, em algumas bibliotecas, a amplitude de 

assuntos e o acúmulo de obras dela decorrente, acabou por prejudicar a formação 

de acervos representativos, ficando o material especializado e relevante, muitas 

vezes, diluído em meio a um acervo de generalidades. 

Além da falta de recursos para o desenvolvimento adequado dos 

acervos, a dificuldade de acesso aos documentos era agravada pelo grande número 

de obras não catalogadas ou pelo processamento técnico inadequado. No primeiro 

caso, o problema era resultante, quase sempre, de crônica falta de recursos 

humanos, da inexistência de programas informatizados e da falta de um trabalho 

cooperativo na área, que evitaria que uma obra fosse catalogada mais de uma vez, 

duplicando esforços para o mesmo fim. No segundo caso, deve-se ressaltar a falta 

de formação especializada do bibliotecário, bem como a falta de instrumentos de 

apoio ao trabalho de tratamento da informação, como thesauri e vocabulários 

controlados em língua portuguesa, nas várias áreas, acarretando falhas na 

indexação e, conseqüentemente, na recuperação de informações. Por todas essas 

razões, muitas coleções, embora valiosas, não estavam disponíveis ao usuário por 

falta de tratamento técnico adequado de seu acervo. 

Os documentos audiovisuais e a diversidade de suportes 

documentários normalmente encontrados nas bibliotecas de arte acentuaram ainda 

mais o problema do acesso às coleções, por exigirem processamento técnico e 

armazenamento especiais, que dependiam de recursos humanos capacitados e de 

recursos físicos e materiais que garantissem as condições mínimas de arquivamento 

das coleções. 
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Alguns dos serviços de informação encontravam-se estreitamente 

vinculados às instituições que os abrigavam, estando seu acervo e suas atividades 

integrados aos projetos dessas instituições. Outros, no entanto, eram organismos 

totalmente desvinculados dos objetivos das instituições de que faziam parte: seus 

acervos não eram pertinentes às áreas de interesse dessas instituições, seus 

serviços não estavam integrados às linhas de trabalho ou às prioridades das 

mesmas, seus horários de funcionamento eram inadequados e, por essas razões, 

seu público - quando possuíam público - não era o público que freqüentava outros 

espaços da instituição, nem pertencia a seu quadro funcional. Com tal configuração, 

esses serviços constituíam espaços paralelos, isolados dentro da instituição, como 

flores nascidas em terreno baldio. Isto contribuiu para que, dentro da política velada 

da instituição, fossem geralmente tratados como dispensáveis, supérfluos. Não 

sendo partes vitais para o funcionamento dessas instituições, eram marginalizados. 

Daí a precariedade de seus acervos e serviços. 

Entre esses dois extremos - a unidade de informação integrada à 

instituição mantenedora e a unidade de informação isolada - encontrava-se a 

maioria das bibliotecas e dos serviços de documentação em arte analisados na 

cidade de São Paulo que, embora tivessem maior ou menor pertinência dentro de 

suas instituições, não conseguiam, pelas razões mais diversas, o reconhecimento, 

pela alta administração daquelas, da importância de seus serviços. 

Conseqüentemente, não eram situados como setores prioritários dentro da 

instituição, o que restringia suas ações e influências. Prova disto é o fato de que o 

bibliotecário raramente fazia parte dos órgãos decisórios dessas instituições, o que 

lhe permitiria intervir mais diretamente na formulação de diretrizes, na distribuição de 

verbas e, paralelamente, colaborar em projetos atinentes a outros setores, tornando-

se parte verdadeiramente ativa e integrada à instituição. 

O diagnóstico também apontou que os bibliotecários de arte não 

estavam organizados, a exemplo dos de outras áreas ou de outros setores, em 

grupos de trabalho inter-bibliotecas, destinados à discussão de problemas comuns e 

à busca de soluções integradas. As bibliotecas trabalhavam de forma muito isolada, 

o que não é mais viável em função do excesso de informações e documentos em 

circulação hoje em dia, bem como da carência generalizada de recursos materiais e 

humanos e da necessidade de racionalização.  
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Todos esses fatores contribuíam para que, vistos como um todo, os 

recursos informacionais das bibliotecas e centros de documentação em arte 

existentes na cidade de São Paulo se encontrassem dispersos e fragmentados, 

distribuídos, sem muita lógica, em várias instituições. Essa dispersão e a falta de 

preocupação ou a falta de conhecimento do conjunto dessas coleções certamente 

acarretaram muitas duplicações e grandes lacunas. 

Pela situação acima descrita, pode-se avaliar o caminho que precisava 

percorrer aquele que buscasse uma informação ou um documento específico. Era 

um périplo, de biblioteca em biblioteca, que, presumivelmente, possuísse o 

documento ou a informação. Busca sujeita à não-existência do documento na 

cidade, ao desconhecimento de sua existência por falta de registro ou de divulgação, 

ou - caso ele existisse - à falta de acesso, pela impossibilidade de empréstimo ou 

dificuldade de consulta. 

Conforme exposto acima, há uma ampla faixa de usuários de 

documentos atinentes às artes - o estudante, o professor, o pesquisador, o agente 

cultural, o profissional de cada uma das áreas e outras pessoas interessadas sem 

formação adstrita à área. Existe, assim, potencialmente, ampla gama de demanda. 

Entretanto, face ao contexto apresentado, as pessoas se sentiam desestimuladas 

em proceder às buscas e acabavam se contentando com uma ou outra indicação 

bibliográfica conseguida por acaso, por freqüência a livrarias ou por sugestão de 

amigos ou professores - a aleatoriedade alçada à condição de sistema, em suma. 

Grande parte da informação existente nas bibliotecas de arte, nos 

centros de documentação e nos arquivos especializados  era subtilizada porque, na 

prática, estava inacessível a seu usuário. O conceito de informação precisa ser 

vinculado à sua disponibilidade e acessibilidade, uma vez que, a rigor, só pode ser 

considerado informação aquilo que cumpre seu objetivo de informar, aquilo que 

atinge seu público. 

A preocupação com a inacessibilidade da informação em arte na 

cidade de São Paulo levou-nos, em 1988, à proposta de criação de um Centro de 
Referência em Arte que seria alimentado pelas instituições que possuíssem 

acervos documentários disponíveis ao público. 

Essa proposta foi a retomada de um projeto anterior, que elaboramos 

entre 1984 e 1985, a pedido da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que 
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se denominava Rede de Informação em Arte e cuja coordenação estaria no Centro 

Cultural Três Rios - hoje Oficinas Culturais Oswald de Andrade. Apesar de ter sido 

encomendado e pago, o projeto não teve qualquer repercussão nem 

desdobramento. 

Durante os três anos que se haviam passado (entre 1985 e 1988), a 

situação da informação na área de arte não se modificou. Esforços isolados de 

algumas bibliotecas eram insuficientes para transformar o estado de precariedade 

da informação e da documentação na área2. Por essa razão, reelaboramos a idéia 

da Rede de Informação em Arte, então amadurecida, revista e ampliada, e, em 

1988, apresentada ao Instituto Cultural Itaú (ICI), que fez dela um de seus mais 

importantes programas, denominando-a, erroneamente, a meu ver, Centro de 
Referência Bibliográfica. 

Esse Programa previa a implantação de uma rede automatizada de 

informações na área de arte, a partir do cadastro de documentos existentes nas 

bibliotecas cooperantes numa base de dados central, possibilitando o acesso dos 

interessados a quaisquer tipos de documentos referentes às áreas de artes 

localizados nas bibliotecas participantes da rede. 

Poderiam participar da rede, inicialmente, as bibliotecas de arte da 

região metropolitana de São Paulo, incluindo tanto as bibliotecas e centros de 

documentação especializados como também as coleções de arte de grandes 

bibliotecas. Mais tarde, bibliotecas com acervos especializados e localizadas em 

outras cidades ou em outros estados poderiam, gradualmente, integrar o programa. 

A base de dados comportaria não apenas registros de documentos 

impressos (livros, teses, artigos de periódicos, folhetos, catálogos de exposições de 

arte, programas de teatro, etc.), como também documentos iconográficos (fotos, 

ilustrações, gravuras, postais, slides, etc.) disponíveis nas bibliotecas participantes. 

Para o controle da parte temática dos documentos elaboramos o 

Vocabulário Controlado de Arte,  trabalho que foi desenvolvido, no período de 

1989 a 1991, por um grupo de bibliotecários especializados em arte, representando 

as bibliotecas da Escola de Comunicações e Artes e da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da USP, do Museu Lasar Segall, do MASP e do próprio ICI, além da 

Seção de Arte da Biblioteca Mário de Andrade. 
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Tratava-se de uma iniciativa pioneira, numa área em que, até então, no 

Brasil, nada havia sido feito. No entanto, apesar do elevado potencial de inovação 

do projeto, a experiência não foi bem sucedida.  
 

 

3. O quadro geral, deixando de lado as exceções 
 

Pudemos observar que não houve grandes mudanças no quadro 

analisado em 1985 e em 1988. Em 1995, no entanto, embora, como um conjunto, 

ainda não se percebesse grande evolução nos serviços de informação, 

isoladamente, muitas instituições se desenvolveram e estão em condições de 

prestar um serviço de ponta na área e de liderar esforços cooperativos, a única 

saída para um salto qualitativo de nossa atuação na área. 

As mudanças foram sentidas, principalmente, no que tem sido 

chamado de infraestrutura. Muitas bibliotecas sofreram reformas de espaço físico 

que lhes permitiram melhor abrigar seus acervos e seus usuários, tornando-se 

espaços agradáveis e funcionais. Ao lado disso, muitas unidades de informação – 

bibliotecas, arquivos, centros de documentação, serviços de documentação 

museológica – encontram-se hoje informatizadas, ou em processo de 

informatização, o que hoje é condição essencial para o acesso à informação e aos 

documentos.  

No entanto, há ainda muito o que fazer. Devemos ser exigentes: é 

preciso ampliar benefícios, tanto em qualidade de acervo, serviços e produtos, 

quanto em quantidade - aumentando a oferta de informação e de serviços e 

alargando e diversificando seu público.  

Os recursos financeiros são sempre insuficientes; e quase inexistentes, 

em épocas de crise econômica. Por isso é preciso não dispersar recursos e esforços 

com projetos inviáveis, inadequados ou inúteis, ou com projetos que, isolados, 

mesmo que tenham qualidade, nunca poderão cobrir as necessidades 

informacionais da área, mostrando-se, rigorosamente, ineficazes. 

Bibliotecas, arquivos e centros de documentação estão ainda muito 

distantes do dia-a-dia dos profissionais das artes - à possível exceção dos 

pesquisadores, historiadores e críticos que, por força da natureza de suas funções, 
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devem incansavelmente buscar informação e descobrir documentos. Grande parte 

da informação existente nas bibliotecas de arte, nos centros de documentação e nos 

arquivos especializados é subtilizada porque, na prática, é inacessível a seu usuário. 

Há ressabiada credibilidade nos serviços de informação em arte, em decorrência 

não apenas de idéias estereotipadas sobre esses serviços, mas também de 

experiências traumáticas desses usuários na busca de informação, geradas pela 

demora - ou total impossibilidade - em localizar uma informação ou documento 

desejado ou pela falta de acesso, resultante de regulamentos arbitrários que, ao 

invés de regularem o funcionamento dos serviços de consulta e empréstimo, 

dificultam e, muitas vezes, impossibilitam o uso do material. 

Na verdade, algumas bibliotecas e serviços de documentação ainda 

estão organizados de forma obsoleta, sem objetivos e funções claramente definidos, 

e sem um regimento adequado ao novo contexto informacional e às novas 

demandas. Por esses motivos, aliados à crônica falta de pessoal ou à carência de 

treinamento do pessoal existente, faltam, de maneira geral, agilidade e dinamismo 

aos serviços.  

 

4. Novas funções, novas formas 
4.1 A cooperação 

A solução para a situação encontrada na cidade deve ser buscada na 

definição de uma estratégia global para as bibliotecas e os serviços de 

documentação da arte que favoreça o surgimento de projetos cooperativos, que 

possibilitem o aproveitamento compartilhado ou integrado dos recursos, a 

comunicação informatizada entre os membros dessas redes e a interligação com 

outros sistemas e redes ou bases de dados externos, acompanhando a tendência 

internacional de ganhos de escala em termos de trabalho com informação. 

Esses projetos cooperativos podem contemplar toda a gama de 

atividades relacionadas à documentação da arte e sobre arte, a partir da formulação 

de um programa de ação na área, desenvolvido, inicialmente a partir das cidades 

que já tenham se organizado minimamente, como São Paulo e Rio de Janeiro, e que 

cubra atividades que abarquem desde a coleta de dados e documentos, até o 

tratamento dessas informações, bem como os mecanismos para sua divulgação e 

seu acesso. 
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Um programa com tal abrangência não pode envolver, naturalmente, 

apenas o bibliotecário de arte, mas todos os profissionais que atuam na área de 

informação de arte e especialistas. Torna-se, pois, necessário desenvolver uma 

estratégia de comunicação que minimize as barreiras existentes entre os diversos 

profissionais responsáveis por serviços de informação e por coleções - museólogos, 

arquivistas, bibliotecários - e os pesquisadores e especialistas. 

O sucesso do programa depende, antes de mais nada, da clara 

definição das funções e formas da documentação da arte. Pressupõe, ainda, um 

profundo conhecimento de cada unidade de informação, de seu papel e do que 

representam seu acervo e seus serviços, o que depende de uma prévia definição, 

pela instituição, quer seja o museu, a escola, ou qualquer outra instituição cultural, 

de sua missão e de seu raio de atuação, e que, naturalmente, orientará a sua 

própria política de informação. A força do programa repousa, sobretudo, na 

existência de uma direção comum e, para tanto, requer que se minimizem as 

divisões que agrupam as bibliotecas por tipo ou por fonte de recursos, pois, ao 

agrupá-las, separam-nas. 

O sistema integrado de informação que aqui propomos não envolveria 

apenas atividades e serviços em torno do acervo. Incluiria atividades relativas à 

documentação nas várias áreas de arte que, até o momento, ou não são 

desenvolvidas, ou são realizadas de forma precária. Serviços ou projetos de 

informação em arte surgem, na maioria das vezes, sem diagnósticos prévios, 

desenvolvem-se por algum tempo, são raramente avaliados e, com freqüência, 

sofrem de um mal que já foi apontado por Teixeira Coelho em relação às instituições 

culturais: não são encerrados. Muitos projetos são apenas abandonados, deixados à 

mingua - como verdadeiros planetas mortos, sem destino ou futuro - sem merecer 

sequer uma avaliação, uma reflexão que resulte na decisão de suspendê-los.  

Para integrarem um sistema de informação, as instituições precisariam 

modernizar-se, o que implica não apenas a instalação de novos equipamentos, mas 

também a reciclagem de pessoal e a revisão de procedimentos, cortando rotinas 

desnecessárias, eliminando formulários inadequados e revendo estruturas 

organizacionais, regimentos, normas e regulamentos anacrônicos ou simplesmente 

inadequados. 
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4.2 Recursos humanos 
 

Dentre os aspectos necessários ao desempenho satisfatório dos 

serviços de informação em arte, na cidade de São Paulo, destacam-se, em primeiro 

lugar, os recursos humanos. A cidade possui um acervo documental de especial 

relevância, equipamentos com capacidade para abrigar bases de dados 

especializadas, infraestrutura para a circulação e a divulgação de informações e 

público para esses serviços. Dos profissionais se requer conhecimentos 

especializados e vivência na área de arte e capacidade de estruturar sistemas de 

informação que estimulem o uso de informações na área e venham ao encontro das 

necessidades dos diversos públicos dessa informação especializada. Mas as 

instituições nem sempre estimulam ou dão condições para o desenvolvimento 

desses profissionais. O quadro encontrado nas diferentes bibliotecas paulistanas 

revela profissionais competentes, mas tal competência resulta, via de regra, de 

interesse pessoal e de uma certa familiaridade com a área, aliados a um sério 

compromisso profissional, e não de educação formal, que, sem dúvida, lhes daria 

maior segurança no exercício de suas funções, contribuindo para uma atitude pro-

ativa em relação ao usuário e à instituição.  

 
4.3 A integração dentro e fora da instituição 
 

Ao lado da necessidade de integração de informação entre instituições 

afins, há necessidade de sua integração nos vários setores, dentro da mesma 

instituição, seja ela a universidade, o museu ou qualquer outra instituição cultural. 

No museu, o trabalho com a informação ainda se desenvolve de forma 

fragmentada, distribuído em espaços ‘especializados’, muitas vezes mero 

eufemismo para a criação de rincões corporativos, dificultando, dessa forma, o livre 

fluxo da informação e seu acesso tanto pelos profissionais dos museus quanto pelo 

público. A falta de acesso à informação prejudica a pesquisa e a catalogação do 

acervo e pode ser responsável pela duplicação de pesquisas ou atividades. A 

documentação e a pesquisa dentro do museu são, também, prejudicadas pela 

precariedade de difusão de seus produtos, muitas vezes em decorrência da postura 

dos profissionais ou das diversas equipes, que preferem desenvolver trabalhos 
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isolados a projetos integrados. Essa precariedade acaba prejudicando o 

desempenho geral do museu e o atendimento ao público. 

O museu, sua biblioteca ou centro de documentação, e seu arquivo 

devem formar um único sistema de informação, atuando de forma integrada e 

produtiva, tendo, como finalidade, os próprios objetivos da instituição e, como foco 

principal, o acervo de arte do museu, seus assuntos e suas linhas de pesquisa. A 

dinamização das bibliotecas dos museus está, portanto, diretamente relacionada à 

sua maior integração aos demais setores que produzem e usam informação - 

documentação, pesquisa, educação e extensão - e à sua capacidade de 

desenvolver projetos integrados que ampliem o acesso à informação e ao 

conhecimento produzidos no museu. 

A falta de articulação das unidades que produzem, armazenam e 

consomem informação também ocorre na própria universidade, onde a biblioteca de 

arte nem sempre cumpre, de maneira eficaz, suas finalidades. A razão básica é a 

mesma: a falta de integração aos programas de ensino, pesquisa e extensão. 

Distante dos professores e alheia ao conteúdo das disciplinas ministradas na 

graduação, na pós-graduação e em cursos de especialização, a biblioteca de arte da 

universidade acaba sendo subutilizada, malgrado a riqueza de seus acervos e a 

infraestrutura material de que dispõe. Outrossim, por não estar diretamente 

envolvida com os projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos na unidade, a 

biblioteca deixa, também, de se preparar para funções que dela se esperam. 

Consumida pelo uso que dela fazem os alunos de graduação, quase 

sempre em busca da bibliografia básica, ou seja, do mínimo, a biblioteca tem um 

papel quase administrativo, interferindo muito pouco para o aprimoramento do corpo 

docente e discente e para o despertar de outros públicos para o estudo, a pesquisa, 

ou o gosto pela arte. Desta forma, a biblioteca permanece a reboque do ensino e da 

pesquisa, quando poderia contribuir para melhorar a qualidade dos mesmos.   

Uma nova forma de atuação exigiria a aproximação dos bibliotecários 

aos professores, propondo apoio direto aos cursos e ao trabalho dos alunos por 

meio de uma exploração maior das fontes de informação em arte. Há um 

desconhecimento abismal e generalizado das fontes de informação por parte de 

professores, artistas, pesquisadores e profissionais que militam na área de arte. Por 

essa razão, o domínio de fontes de informação pelos professores e por alunos de 
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graduação, pós-graduação e especialização, poderia trazer como benefício a 

melhoria da qualidade dos trabalhos práticos e de pesquisa na área, provocando, 

concomitantemente, a incorporação dessa atividade à prática dos futuros 

profissionais. 

Em síntese, em qualquer instituição, a atuação mais eficaz dos 

serviços de informação está diretamente ligada a um papel mais atuante, 

comprometido com a vida da instituição, seus projetos, suas linhas de pesquisa e 

suas atividades.  

 

4.4 A ampliação dos públicos 
 

A informação sobre arte deve ser cuidadosamente tratada, mas não se 

deve destinar apenas a especialistas. Pode-se apresentar tanto com uma roupagem 

mais ‘sisuda’, voltada ao especialista, como sob forma mais ‘leve’, voltada para o 

público em geral. Alerta-nos Hannah Arendt que a sociedade de massa não quer 

cultura, mas lazer e diversão (ARENDT, 1979). Será que a biblioteca de arte, ao 

menos por suas imagens hoje disponíveis tanto em papel quanto em publicações 

eletrônicas não poderia ser mais atraente ao público em geral? Não poderia ser 

agradável, divertida, sem que isso a desmerecesse?  

Todas as áreas de cultura - o cinema, o teatro, o museu - têm, hoje, a 

preocupação de formar seus públicos. Não vemos, entretanto, bibliotecas e arquivos 

de arte investindo em tal política, dispensando-a, como se fossem instituições de 

valor indiscutível e de uso obrigatório. Não contestamos tal apreciação, mas, quanto 

a seus benefícios, dependem do uso que delas se faz, uso este ainda muito restrito. 

Houve um momento em que a biblioteca pública - particularmente a 

Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo - interferiu na circulação de 

informações sobre arte, na formação de público, no desenvolvimento da crítica 

especializada e no surgimento dos primeiros museus de arte na cidade, e suas 

atividades influenciaram a criação e o projeto desenvolvido nos primeiros anos do 

IDART (hoje, Divisão de Pesquisas do Centro Cultural São Paulo), assim como 

algumas atividades desenvolvidas pelos museus de arte. Mas, infelizmente, 

testemunhamos sua paulatina redução, malgrado o esforço heróico de alguns 

funcionários, a um bom acervo - embora desatualizado e com lacunas - que é 
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certamente subutilizado, pois atende, sobretudo, a estudantes de escolas ou 

faculdades em que, provavelmente, não há boas bibliotecas. 

Na cidade de São Paulo, são as bibliotecas e os arquivos da 

Universidade de São Paulo que apresentam as melhores condições de organização, 

difusão e acesso à informação na área de arte. Com a finalidade de dar apoio ao 

ensino e à pesquisa, bem como a atividades de extensão, são as bibliotecas 

universitárias que possuem a melhor infraestrutura e as que contam com as maiores 

facilidades de recursos financeiros, em função de verbas destinadas à pesquisa que, 

no caso das grandes universidades públicas do Estado, têm reforçado 

significativamente seus orçamentos, possibilitando melhoria de acervo, mobiliário, 

equipamento e espaço físico. Essas bibliotecas contam, também, com outras 

condições favoráveis ao desenvolvimento de um trabalho mais aprofundado: são 

reconhecidamente indispensáveis ao ensino e à pesquisa, atividades-fim da 

universidade, e possuem um público relativamente homogêneo, que apresenta 

necessidades informacionais mais facilmente identificáveis do que o de outras 

instituições e que geralmente tem uma relação mais prolongada com a instituição, 

permitindo à biblioteca desenvolver um trabalho mais cuidadoso com a informação 

especializada, com possibilidade de colaboração direta no ensino e na pesquisa. No 

entanto, as atividades atualmente realizadas pelas bibliotecas universitárias de arte 

analisadas têm-se limitado ao convencional atendimento e processamento da 

informação ‘em massa’, deixando de desenvolver projetos ou serviços 

especializados, indispensáveis à melhoria do ensino e da pesquisa na área, bem 

como à produção de novos conhecimentos, compatíveis, portanto, com as funções 

da universidade. 

As bibliotecas e serviços de informação em museus de arte merecem 

especial atenção devido a suas possibilidades de atuação. A cidade possui mais de 

dez museus de arte, que geralmente contam com biblioteca ou serviço de 

documentação que, se bem explorados, podem ser instrumentos importantes na 

educação estética e na pesquisa sobre arte. A riqueza de sua atuação decorre da 

diversidade de suas coleções e de seus usuários, e, principalmente, de sua 

possibilidade de integração a outras atividades de informação e documentação 

dentro do museu, bem como a serviços de informação de outras instituições. Na 

realidade, a biblioteca, o arquivo e o setor de catalogação e documentação do 
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acervo ainda são espaços muito pouco explorados e, geralmente, não são áreas 

prioritárias dentro de nossos museus de arte. Essa ‘pouca importância’ atribuída a 

essas áreas é, geralmente, reforçada pelo reduzido número de usuários que as 

freqüentam. Há exceções: no Museu Lasar Segall, por exemplo, a biblioteca registra 

elevada freqüência de usuários e é objeto de atenção especial, capaz de transformá-

la em um dos setores prioritários da instituição (é prioritário porque tem muitos 

usuários, ou tem usuários porque é prioritário e apresenta acervo atualizado, 

funcionários competentes e horário de atendimento adequado?). 

O público da informação em arte é muito amplo e diversificado. É 

preciso desenvolvermos estudos que ajudem a definir a importância da biblioteca e 

dos centros de documentação em sua atividade profissional, identificar 

bibliotecas/centros de documentação de maior significado, identificar suas fontes de 

informação; saber, enfim, como trabalham e em que medida usam os serviços de 

informação estruturados e as novas tecnologias, além de colher sugestões sobre a 

questão da documentação da arte e sobre o papel que devem desempenhar as 

bibliotecas e os serviços de informação da arte hoje, em nosso meio. É preciso 

investigar se este público está chegando à informação pelos serviços de informação 

institucionais e, caso contrário, investigar as razões pelas quais isto não está 

acontecendo.  

Devemos nos ocupar também do “não-público”, o usuário em potencial 

da documentação artística, priorizando-se, aqui, os profissionais da área que não 

freqüentam serviços de informação.  

Entretanto não podemos deixar de lado o público não especializado - o 

estudante, o professor, o pesquisador, o agente cultural ou qualquer pessoa 

interessada nas várias modalidades de arte - que também constitui uma faixa 

considerável da demanda potencial. 

Ampliar o público da informação sobre arte é também uma maneira de 

formar novos públicos para as artes, favorecendo a compreensão da arte, 

estimulando a criação, a atividade artística e a pesquisa na área, e fornecendo 

elementos para a apreciação artística. 

Formar o apreciador de arte é, justamente, dar elementos para que o 

indivíduo possa se apropriar dos bens culturais, numa tentativa de combater a 

privação imposta pela instrução deficiente e pela origem social. Essa apropriação se 
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inicia pelo domínio do código. E isso se pode aprender. Esse conhecimento implica 

a formação de um patrimônio cognitivo, de uma competência artística, que 

complementa a recepção puramente estética, “potencializando a fruição ao abrir, 

para o receptor, diferentes caminhos de aproximação à obra de arte” (COELHO 

NETTO, 1997, p. 95). A competência artística, de acordo com o Dicionário Crítico de 

Política Cultural, é constituída por informações sobre elementos estilísticos, 

históricos, biográficos e outros que possibilitam a determinado indivíduo ou grupo 

“identificar uma obra no interior do universo artístico em que se encaixa” (COELHO 

NETTO, 1997, p.95). A informação artística tem, portanto, um papel a desempenhar 

no desenvolvimento da competência artística dos indivíduos e na formação de 

público para as artes. Desta forma, nesse espaço devem atuar, dentre outras, as 

instituições que cuidam da informação e da documentação da arte. 

 

4.5 As novas tecnologias 
 

Embora a maior parte do público especializado ainda não tenha 

incorporado a seu cotidiano o uso de CD-ROM ou de publicações eletrônicas, 

utilizando a Internet principalmente para correio eletrônico, é inegável que as novas 

tecnologias são responsáveis pela multiplicação de fontes de informação colocadas 

à disposição dos interessados, quer sejam usuários especializados ou não, e que, 

em futuro próximo, fatalmente delas lançarão mão. 

As novas tecnologias, cada vez mais acessíveis às bibliotecas e 

serviços de documentação, têm-se mostrado instrumentos fundamentais para 

registro e difusão de texto e imagem de arte e sobre arte, atividades que tiveram, 

recentemente, enorme avanço, devido às possibilidades oferecidas pela 

digitalização. Nos últimos cinco anos, particularmente, tivemos ocasião de 

acompanhar a gradual incorporação das novas tecnologias pelas bibliotecas, 

arquivos e museus, onde têm sido utilizadas tanto como suporte de informação em 

texto ou imagem (documentos eletrônicos), quanto como ferramenta para 

armazenamento e recuperação de informação (bancos de dados).  

A maioria das bases de dados que se desenvolvem em nossas 

bibliotecas e museus ainda constituem iniciativas isoladas que precisam ser 

analisadas, discutidas e avaliadas no contexto informacional da área, levando em 
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conta o uso que dela fazem os especialistas, bem como suas perspectivas futuras. 

Por falta de políticas de informação nas instituições, as redes informatizadas ainda 

não estão sendo aproveitadas para a integração dos diversos sistemas de 

informação tanto da instituição quanto de fora. 

De outra parte, a imagem digitalizada ainda não substituiu o slide em 

nossos cursos de história da arte, muito embora projetos de digitalização de 

imagens estejam se desenvolvendo em vários museus, galerias e bibliotecas, bem 

como em instituições de ensino e pesquisa. Os bancos de imagens, embora 

representem uma solução apropriada à demanda de imagens, ainda apresentam 

alguns fatores técnicos, jurídicos e organizacionais que impedem seu 

desenvolvimento em larga escala. O primeiro deles diz respeito à falta de padrões 

técnicos para o processamento e o acesso a essas imagens, de forma a garantir a 

qualidade das mesmas e possibilitar o intercâmbio de informações. A tecnologia em 

constante mudança e os altos custos envolvidos em todo o processo também são 

obstáculos ao desenvolvimento das bases de imagens eletrônicas. Somam-se a 

esses fatores questões relativas a direitos autorais, que começam a ser discutidas, 

mas não estão claramente resolvidas em nosso meio.   

Embora seja raro encontrar resistência do pessoal das bibliotecas e 

dos museus de arte à utilização das novas tecnologias, ainda não se encontram 

recursos humanos suficientemente preparados para enfrentar esse desafio. Por 

essa razão, e também pela crônica falta de recursos, na área de cultura, a 

passagem para essas novas tecnologias é bem mais lenta que em outras áreas do 

conhecimento, como as de ciência e tecnologia. Por isso, da mesma forma que 

convivem, nas bibliotecas e arquivos, documentos que se apresentam em vários 

formatos, convivem também catálogos em fichas, às vezes até escritas à mão, 

geralmente repertoriando o material retrospectivo, e bases automatizadas, com o 

material mais recente. 

Para solucionar o desafio de possibilitar o acesso informatizado à 

informação hoje disponível há alguns pré-requisitos que devem ser alcançados. Em 

primeiro lugar, a obediência a formatos internacionais de comunicação que 

garantam a convivialidade das grandes bases de dados informatizadas, para que 

não corram o risco de ficarem isoladas das redes de comunicação ou de ficarem 

congeladas, sem possibilidade de conversão automática para outros sistemas. Em 
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segundo lugar, a normalização dos dados a serem inseridos nas bases 

automatizadas.  

As novas tecnologias permitem a formação de acervos virtuais sobre 

arte que não podem ser estruturados como uma duplicação do museu, do arquivo ou 

da biblioteca; devem ter objetivos claramente definidos e, em consonância com 

esses objetivos, devem fazer escolhas, com base em critérios de valor. Por outro 

lado, as bases de dados informatizadas precisam aproveitar ao máximo sua 

capacidade de armazenamento e de estabelecer relações, possibilitando, na esfera 

do virtual, o processo do ‘ordenar para desordenar’1, que permite ao usuário 

defrontar-se com a diversidade de idéias e interpretações, muitas vezes 

contraditórias. Esse contato com os múltiplos olhares da arte, que podem estar 

presentes - sob a forma de textos ou imagens digitalizadas - na base de dados, será 

profundamente enriquecedor, pois ampliará as possibilidades de leitura de cada obra 

de arte e de cada artista e favorecerá a compreensão geral da história da arte.  

Há um certo entusiasmo por parte de administradores de instituições 

culturais e de profissionais da informação em relação ao potencial das novas 

tecnologias, sobretudo no que concerne às possibilidades oferecidas pela Internet e 

pela digitalização de textos e imagens. A esse entusiasmo, entretanto, nem sempre 

corresponde o necessário preparo dos profissionais envolvidos com essas novas 

tecnologias, seja em relação à questão da padronização, seja às implicações 

técnicas e jurídicas da digitalização e distribuição eletrônica de textos e imagens. Em 

muitos casos, registra-se total ausência de planejamento e, em outros, a falta de 

planejamento participativo, que poderia minimizar o risco de canalizar um grande 

investimento sem a probabilidade do esperado retorno em benefícios para a 

instituição e seu público. O entusiasmo em relação às novas tecnologias deve, após 

o arrefecimento da inicial euforia, ser administrado com a devida cautela, pois o 

sucesso de um sistema de informação está na dependência de decisões bem 

planejadas, de recursos humanos preparados e da criação de ambientes 

organizacionais favoráveis.  

O planejamento e o efetivo gerenciamento da informação precedem o 

uso das novas tecnologias, de forma a incorporá-las, produtivamente, ao cotidiano 

dessas instituições, para que funcionem como ferramentas para enfrentar desafios, 
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resolver problemas e cumprir metas da instituição, ou, com horizontes mais 

modestos, para ampliar o acesso à informação produzida por meios tradicionais ou 

eletrônicos ou conectar sistemas de informação em todo o mundo. O planejamento 

envolve definição de prioridades, justificativas bem fundamentadas, avaliações de 

custo-benefício, estudos do impacto das novas tecnologias no público e nos demais 

serviços de informação oferecidos, além de projetos técnicos, elaborados em 

conjunto, contemplando as várias facetas da informação que é produzida e circula 

na instituição, e fornecendo dados objetivos acerca dos resultados esperados. 

 
4.6 A produção de fontes de informação 
 

Ao mesmo tempo em que dispõem, ainda que virtualmente, de 

recursos ilimitados de informação, proporcionados pelo acesso à Internet, as 

bibliotecas e serviços de documentação em arte não contam, no que diz respeito à 

arte brasileira, com fontes de referência básica atualizadas, como dicionários, 

enciclopédias, bibliografias, índices e abstracts, que lhes permitam um 

acompanhamento da área, tanto sob o ponto de vista histórico e teórico, quanto sob 

o ponto de vista das práticas desenvolvidas. Há pouquíssimos catálogos raisonnés 

publicados e muitas das teses produzidas nas universidades não chegam ao público 

especializado que não tenha vínculos com essas instituições. Tais lacunas dificultam 

sobremaneira o trabalho do pesquisador, em prejuízo da pesquisa, particularmente 

na área de arte contemporânea. 

As atividades voltadas ao controle da informação na área constituem 

iniciativas isoladas, que, embora relevantes, ganhariam maior visibilidade se 

estabelecessem algum tipo de vínculo umas com as outras, para se obter, no 

conjunto, uma rede de informação representativa da arte brasileira. 

No panorama da arte brasileira, especialmente da arte contemporânea 

brasileira, esses serviços de informação têm um papel relevante a desempenhar, à 

medida que podem ser responsáveis pelos únicos registros a respeito de 

determinados artistas, cineastas, ou outros profissionais que a sociedade, por 

descuido ou por pressão do mercado, muitas vezes marginaliza. 

 
                                                                                                                                                                                              
1  Idéia proposta por Luís Milanesi para as bibliotecas públicas (MILANESI, 1986) 



 20 

4.7 O que guardar? 
 

É preciso guardar todos os documentos produzidos sobre a arte e os 

artistas brasileiros, em primeiro lugar, porque existe muito pouca informação 

publicada sobre o assunto e, em segundo lugar, porque qualquer seleção, ainda que 

feita por especialista competente, subjetivamente impõe um viés às coleções, o que 

pode significar prejuízo à história da arte. O acervo deve estar disponível de forma a 

possibilitar novas interpretações ao longo do tempo, decorrentes de novas teorias ou 

de novas articulações que acarretem novas leituras, não apenas da obra de arte em 

si, mas também da documentação textual que a concerne. 

Guardar tudo não significa que todos devam guardar tudo, mas 

pressupõe uma distribuição dos documentos estocados e uma ampliação do acesso 

a esses documentos e à informação disponível sobre eles. Nesse sentido, uma das 

ações prioritárias das bibliotecas, arquivos e centros de documentação consiste no 

planejamento unificado do desenvolvimento, tratamento e divulgação do acervo 

bibliográfico e documental, que, num primeiro momento, poderia ser iniciado a partir 

de planejamentos setoriais. Gradualmente, as diversas categorias de bibliotecas, 

arquivos e centros de documentação teriam revisto e racionalizado seu acervo, de 

modo a proporcionar, no conjunto, uma coleção representativa da produção 

bibliográfica na área, evitando tanto duplicações quanto lacunas, como hoje existem 

nas bibliotecas de arte da cidade de São Paulo. 

Esse projeto obviamente encontrará barreiras, seja de ordem 

burocrática, seja política. Trata-se, portanto, de um projeto de médio a longo prazo e 

que exige um trabalho cuidadoso e competente, pois deve levar em conta não 

apenas o uso de determinada coleção, mas, sobretudo, sua relevância dentro da 

área. Deve envolver um grupo de diferentes profissionais de cada instituição e 

usuários, e ainda, se possível, alguns nomes de intelectuais de projeção, que 

favoreçam sua implementação. 

A racionalização das coleções das bibliotecas, centros de 

documentação e arquivos de arte de São Paulo exigirá um novo comportamento de 

seus administradores, que, na sua atividade de seleção de material para o acervo, 

não levarão em conta apenas a sua instituição isoladamente, mas todos os recursos 

que a cidade lhes coloca à disposição. A valiosa contrapartida é a responsabilidade 
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que passa a existir em relação às demais instituições e aos demais usuários, já que 

algumas coleções poderão ser únicas na cidade. 

Em relação às monografias - particularmente livros, teses e catálogos 

de exposições de arte - deve-se procurar garantir a representatividade das coleções. 

Isso pressupõe a definição das áreas de assuntos a serem cobertos, como já vimos, 

em coerência, no caso dos museus, com sua coleção de arte e com suas linhas de 

pesquisa, e, no caso das universidades, guardando pertinência com os cursos 

ministrados e com as linhas de pesquisa da unidade. Também deve ser definido o 

nível de tratamento desejado para esses assuntos, o que determinará o grau de 

especialização da referida biblioteca. Esse trabalho exigirá a formação de um 

catálogo coletivo das coleções, que poderá ser desenvolvido por área e que, ao 

final, permitirá uma visão completa dos acervos. Tal catálogo mostrará claramente 

os pontos fortes e fracos das coleções e fornecerá subsídios para a definição de 

políticas de desenvolvimento de acervos bibliográficos inseridas no contexto 

informacional existente. 

Para que essa proposta seja eficaz, faz-se necessária, em primeiro 

lugar, uma grande mudança no comportamento dos bibliotecários e demais 

profissionais da informação, que passarão a ter uma visão mais ampla dos recursos 

informacionais disponíveis. A partir da incorporação da idéia por esses profissionais, 

há necessidade de conscientizar os responsáveis pelas instituições, bem como seus 

usuários, em relação às vantagens que essa política pode trazer, levando-se em 

conta, principalmente, os custos relativos à formação e ao desenvolvimento de 

coleções, bem como ao tratamento e preservação das mesmas.  

 

4.8  O tratamento da informação: a importância da padronização 
 

Grande parte das coleções bibliográficas e documentais da cidade de 

São Paulo não está organizada, o que, na prática, significa que essas coleções não 

estão disponíveis. O atraso crônico no processamento técnico dos acervos 

bibliográficos e documentais influencia, naturalmente, o nível de qualidade dos 

serviços ao usuário e colabora para reforçar a imagem negativa da biblioteca, do 

arquivo ou dos serviços documentação - freqüentemente identificados como 

morosos, ineficientes e improdutivos. A indexação de periódicos brasileiros é 
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praticamente inexistente: no Brasil, não há serviços comerciais com essa finalidade; 

por outro lado, os serviços de índices e abstracts estrangeiros raramente indexam 

revistas brasileiras e, para agravar a situação, as bibliotecas não assumem essa 

atividade de forma sistemática. Como resultado, verifica-se uma enorme perda de 

informação contemporânea produzida em nosso país. 

A questão do tratamento dos acervos bibliográficos e audiovisuais das 

bibliotecas e centros de documentação pode ser minimizada por um trabalho 

cooperativo, que, no entanto, só será viável se houver padronização de 

procedimentos na catalogação de documentos, tanto sob o aspecto de sua 

representação descritiva, quanto temática. 

Os problemas relativos à padronização dos formatos e à normalização 

dos dados são mais acentuados nos museus do que nas bibliotecas onde, pelo 

menos para as questões da representação descritiva do documento, já se adotam, 

há anos, padrões internacionais amplamente aceitos. Diferentemente do museu, a 

biblioteca não trabalha com objetos únicos, o que estimula a catalogação 

cooperativa, para a qual a padronização é um imperativo.  

A falta de padronização no processamento técnico dos acervos, que 

ainda encontramos em algumas bibliotecas, museus e arquivos de arte em São 

Paulo, é um sério obstáculo a qualquer trabalho conjunto. Portanto, qualquer 

iniciativa de trabalho cooperativo deve ser fundamentada em metodologia aceita, por 

consenso, pelas instituições ou pelas diferentes áreas dentro da mesma instituição. 

Essa questão, que já é de difícil solução quando se trata de uma base de dados 

isolada, torna-se ainda mais complexa quando estão em jogo bases compartilhadas 

ou bases de dados nacionais. No entanto, sua solução é fundamental, pois todo 

sistema de informação deve ser concebido com a perspectiva de ser colocado 

futuramente em rede.  

Dentre os instrumentos necessários a um trabalho de qualidade, 

ressalta-se o vocabulário controlado, cuja função é garantir parâmetros para a 

escolha dos descritores. O Vocabulário Controlado de Arte, mencionado acima, 

embora seja o único de que se dispõe, hoje, em língua portuguesa, infelizmente, não 

sofreu nenhuma revisão. Não apenas novos termos devem ser acrescentados e 

antigos termos revistos, como também o trabalho merece uma revisão completa, 

estrutural. Essa reestruturação faz-se necessária para dar maior coerência e 
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fundamentação teórica ao trabalho e para adaptá-lo para sua utilização em sistemas 

informatizados, pois, hoje em dia, praticamente todas as unidades de informação 

dispõem de um microcomputador. No entanto, a qualidade da representação 

temática dos documentos não depende apenas de bons instrumentos de trabalho, 

mas também do preparo do profissional. Se este não souber captar o assunto, ou 

assuntos, de que trata o documento, obviamente não lhe poderá atribuir nenhum 

descritor.  

Se os sistemas existentes ainda deixam a desejar em relação à 

qualidade dos registros bibliográficos - tanto em relação à catalogação descritiva, 

quanto temática - o uso cooperativo desses dados não pode se dar pelo 

aproveitamento acrítico dos registros disponíveis. As unidades de informação 

devem-se valer da experiência e dos produtos já colocados à disposição pelas 

bibliotecas universitárias, particularmente das três universidades paulistas, cujos 

acervos podem ser acessados em CD-ROM ou online, mas esse aproveitamento 

pressupõe avaliação prévia da situação da informação sobre arte nesses sistemas, 

de forma a não se transplantarem erros e, conseqüentemente, os perpetuarem. 

Assim, uma vez definidas as questões relativas à normalização, que 

são um imperativo tanto do trabalho cooperativo quanto da informatização, 

finalmente, caberia definir um modus faciendi que garantisse o processamento de 

cada obra apenas uma vez, evitando a duplicação de recursos para os mesmos fins.  

 

 

5. Parâmetros para um trabalho cooperativo 
 

O desenvolvimento de um trabalho integrado de documentação da arte 

na cidade, bem como a estruturação de bases de dados que gerem fontes de 

informação mais dinâmicas na área e garantam sua divulgação e uso pelos mais 

diversos públicos, são fundamentais para o gradual amadurecimento da pesquisa na 

área, que, insistentemente, recomeça da estaca zero. O resultado de tais esforços 

contribuiria para a maior circulação de informação sobre a arte brasileira, tanto em 

nosso país, como no exterior, facilitando a abertura de espaço para nomes ainda 

não consagrados, que, muitas vezes, não encontram espaço para mostrarem seu 

trabalho. Publicam-se livros e catálogos apenas de e sobre os profissionais 
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consagrados, ocorrendo o mesmo com a grande imprensa, e os novos ficam 

marginalizados, pela ausência de informação sobre eles. 

As soluções para a questão da informação na área de arte devem 

estar voltadas, antes de mais nada, para projetos institucionais que priorizem formas 

de gerenciamento integrado da informação que, ao mesmo tempo, contemplem as 

prioridades da instituição e as necessidades da área, no âmbito da cidade, evitando 

a dispersão de recursos, a fragmentação de acervos e a duplicação de serviços, 

promovendo, concomitantemente, a circulação e a ampla divulgação da informação 

sobre arte, particularmente sobre arte brasileira. 

Para tanto, o primeiro passo seria a formação de um grupo 

interdisciplinar de profissionais patentemente interessados e que estejam atuando 

em unidades de informação, escolas e museus de arte e que possam definir uma 

política de atuação que contemple desde a produção da informação sobre arte até 

sua circulação e uso, bem como definir prioridades para um programa integrado e 

elaborar um plano estratégico que oriente a implantação desse programa, que seria 

algo como uma matriz de projetos. Esse plano estratégico definiria os resultados a 

serem alcançados, as funções e competências de cada projeto participante, os 

prazos e os recursos disponíveis e necessários. 

O sucesso desse trabalho dependerá da clareza da missão e dos 

objetivos das instituições participantes, bem como da disposição dos profissionais 

em desenvolver um trabalho sem restrições pessoais ou corporativas, que 

representariam uma insuperável barreira num projeto de tal envergadura. 

Dentre as atribuições básicas desse grupo, podemos destacar: 

1. definir políticas para os serviços de informação em arte; 

2. coordenar políticas de desenvolvimento de coleções, estabelecendo formas de 

controle dos assuntos não representados e dos super-representados; 

3. desenvolver cooperação regional entre os serviços de informação em arte de 

São Paulo e entre estes e as demais serviços na área do país, a partir das 

seguintes evidências: 

• nenhuma coleção é completa ou auto-suficiente, não podendo, assim, 

satisfazer a todas as demandas de documentos e informações; 

• nenhuma coleção é plenamente explorada; 
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4. facilitar o acesso aos documentos, com políticas de empréstimo e consulta 

generosas, lembrando que a necessidade de preservação freqüentemente é 

brandida como razão de ser de políticas restritivas de uso do material; 

5. garantir o acesso às novas tecnologias por parte do público de todos os serviços 

de informação; 

6. desenvolver a capacidade de recuperação, transmissão e disseminação da 

informação visual;  

7. incentivar a doação às bibliotecas e arquivos de arte da cidade de bibliotecas e 

arquivos pessoais e privados; 

8. desenvolver, em colaboração, a cobertura corrente da literatura sobre arte 

publicada no Brasil e formar bases de dados que possam ser disseminadas; 

9. aprimorar o tratamento de catálogos de exposições de arte e procurar cobrir o 

maior número possível deles por meio de um trabalho cooperativo; 

10. estabelecer um projeto comum de inventário da produção artística paulistana; 

11. desenvolver programas de treinamento integrados voltados aos profissionais 

que atuam em serviços de informação em arte na cidade. 

12. buscar formas de estreitar relações com os usuários desses serviços; 

13. desenvolver programas que permitam o uso das fontes de informação por parte 

dos usuários; 

14. desenvolver programas de divulgação mais agressivos que tornem visíveis os 

produtos e serviços de informação da cidade. 

A reestruturação das unidades de informação, de forma que elas 

possam funcionar como um sistema, ainda que composto de unidades 

administrativamente independentes, traria como conseqüência a organização da 

informação na área e sua maior acessibilidade, favorecendo o atendimento a uma 

demanda que também será ampliada em função da disponibilidade da informação 

organizada e de sua maior divulgação e circulação. 

A subutilização encontrada em todos os tipos de unidades de 

informação estudados reforça o descaso das autoridades e contribui para a inércia 

geral. Se não houver interação e projetos cooperativos que acrescentem à 

informação oferecida por esses serviços especializados um componente diferencial, 

esses serviços serão condenados ao esquecimento.  
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