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Nós, seres humanos, somos os mamíferos que têm o
maior tempo de dependência em relação aos
adultos, até conseguirmos cuidar de nós mesmos
sem ajuda. Para sobreviver, necessitamos do
chamado cuidado parental, intenso e prolongado,
desde que nascemos até os primeiros anos de vida.

Depois que desenvolvemos competências básicas para a sobrevivência, vamos
precisar de orientação quanto a competências que teremos que desenvolver para
atuar na sociedade e dar conta da vida. Essa orientação é dada, inicialmente, pelos
pais, pelos irmãos mais velhos, amigos, e depois por professores, mestres, leituras,
estudos e assim seguimos a vida toda.

Cuidado, atenção, apoio, orientação são ações compreendidas pela curadoria,
uma atividade que acompanha a humanidade desde os primórdios dos tempos. A
curadoria foi se tornando cada vez mais importantes a cada etapa do
desenvolvimento da espécie e está presente em nosso cotidiano embora nem
sempre nos demos conta disso.

Segundo o pensador Cortella (Cortella, 2015, p. 73), o primeiro curador da história
da humanidade foi a serpente do Paraíso que ofereceu a maçã a Eva, explicando
que, ao ingeri-la, teria o conhecimento. Esse mito judaico-cristão nos traz, dentre
tantos ensinamentos, que o curador não é aquele que guarda e acumula o
conhecimento e sim quem o disponibiliza, oferece, divulga, entrega. E mostra
também que o conhecimento traz consequências e responsabilidades para quem
o desenvolve.

1. CURADORIA: COMO TUDO
COMEÇOU 

O mito de Fausto, em sua versão original de 1587 (Faustbuch) recuperou essa ideia
de que o conhecimento traz consequências nefastas. Doutor Fausto, um estudioso
médico e praticante de magia negra, ambicioso, estabeleceu um contrato com
Mefistófeles, representante dos anjos decaídos: durante 24 anos de sua vida teria
todo o conhecimento que desejasse, além de riqueza e prestígio.  Ao final desse
tempo, entregaria seu “corpo, alma, carne, sangue e bens” ao demônio, o que de
fato ocorreu decorrido o prazo acordado (Watt, 1997, p.35).
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1. CURADORIA: COMO TUDO COMEÇOU 

Conhecimento e Paraíso

A história desse pacto sinistro, que provoca nossa imaginação, já teve mais de 80
versões. A última, produzida por Thomas Mann, saiu em 1947 (Mann, 2015), mas a
mais conhecida história de Fausto é aquela escrita por Goethe, publicada em dois
volumes em 1808 e 1832.

Nessa instigante versão, o escritor alemão modifica o final da trama, sugerindo
uma  importante mudança civilizacional que estava ocorrendo naquela época da
nascente Modernidade: o combinado com Mefistófeles é descumprido! 

Findo o prazo do contrato, os anjos descem dos céus e levam a alma de Fausto
para o Paraíso (Goethe). O recado era este: Deus garante o Céu a quem busca o
conhecimento, ideia que valorizava as propostas emergentes do Racionalismo,
Iluminismo e Enciclopedismo, importantes correntes de pensamento da época.
 
Assim, temos visto, nos últimos três séculos, graças a essa inspiração fáustica,
uma produção magnífica de novos conhecimentos, acompanhada de estímulo ao
estudo, à investigação, à pesquisa e à experimentação. Nesse contexto, o trabalho
de curadoria de conhecimento, que já havia sido abençoado pela genialidade
literária de Goethe, vai adquirindo crescente relevância, especialmente com a
facilidade de divulgação de conteúdos propiciada pela internet e redes sociais
informatizadas.

Toda ação de alguém que orienta, indica um caminho, sugere uma direção,
oferece possibilidades, está desenvolvendo um processo de curadoria, ainda que
informal. Quando procuramos alguém para nos dar um conselho, uma orientação,
essa pessoa está fazendo uma curadoria. 

Origem do conceito de “curadoria”

O conceito de curadoria tem em sua raiz a ideia de curar, cuidar, proteger. Curador
tem origem na palavra latina curatore que significa alguém que zela pelos
interesses dos que não são capazes de fazê-lo por si ou é responsável pela
administração de algum bem.
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Esse passeio semântico e também nossa experiência cotidiana com atividades
informais de curadoria  nos mostram que o conceito de “curadoria” traz inspirações
de todos esses significados apresentados e que podem ser sintetizados na
definição de curador como o profissional que pesquisa, analisa, critica,
classifica, seleciona, recomenda, indica, orienta e especifica conhecimentos
consolidados que estão dispersos em diversificados contextos e os
disponibiliza para o aprendiz que deles necessita.

Dependendo da circunstância, do objeto de estudo e das demandas do aprendiz,
cada uma dessas atividades ganha maior relevância. 

Curador tem também relação semântica com cura um dos nomes que se dá ao
padre e pároco, reconhecido como a pessoa que orienta e guia os fieis para que
sigam os caminhos recomendados pela religião. Cura, no latim, carregava o
significado de cuidar, proteger e se referia à atitude de desvelo, zelo, preocupação
em relação a um objeto ou pessoa Cura, no latim, carregava o significado de
cuidar, proteger e se referia à atitude de desvelo, zelo, preocupação em relação a
um objeto ou pessoa.

2. A CURADORIA DE ARTE

Embora a atividade de curadoria esteja presente
em nosso cotidiano, ainda que informalmente, a
expressão “curadoria” esteve, durante muito tempo,
reservada apenas à arte. 

A curadoria da arte consiste, basicamente, em selecionar artistas e reunir suas
obras em torno de uma temática definida, a partir de um fio condutor que
estabelece uma ligação estética entre essas manifestações artísticas. O curador
de arte é o profissional que desenvolve essa atividade, além de organizar,
supervisionar e dirigir a exposição dessas obras, seja em museus, nas ruas, em
espaços culturais ou galerias comerciais. 

7



A curadoria de arte é, portanto, um campo interdisciplinar que envolve, além de
arte, arquitetura, produção, montagem de exposição, design de interiores,
iluminação, conservação, setor educativo, editoração, publicação, marketing e
finanças. Embora o curador não precise ter o domínio de conteúdo das áreas
intervenientes no processo de curadoria, espera-se dele competência para fazer
as articulações entre os profissionais dessas diversas áreas.

Com o desenvolvimento de tecnologias e metodologias de produção intensa e
massiva de informações e de produtos culturais, o conceito passou a ser utilizado
em outras áreas. 

3. CURADORIA SÃO VÁRIAS

Diante de tanta informação a nossa disposição hoje
e com as facilidades trazidas pelos aplicativos,
temos, ao alcance de um toque na tela, muitas
atividades que carregam essa dimensão de
curadoria, ou seja, de orientação para o melhor
caminho a seguir ou a melhor decisão a tomar.

Na curadoria de trajeto, o aplicativo mostra os
caminhos possíveis, o tempo e as condições do
trânsito para se chegar a um destino determinado,
utilizando o GPS e as informações postadas pelos
usuários em trânsito. Na curadoria de
relacionamento, o aplicativo faz a seleção e
apresenta sugestões de pessoas com quem
poderemos nos relacionar, a partir de nossas
preferências, expectativas e características. 

Na curadoria de audição musical, o aplicativo nos
oferece playlists de acordo com nossa preferência
e gosto musical. O que é o enólogo senão um
curador de vinhos? Não seria o designer de
interiores um curador de ambientes, e o consultor
organizacional uma espécie de curador de gestão? 
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Indicações do melhor eletrodoméstico a ser adquirido, de um curso de filosofia, de
um livro de como fazer o manejo de uma colmeia, ou a sugestão de um curso
virtual de Ashtanga Yoga, etc. são orientações com inspiração de curadoria.
Também tem vocação de curadoria a clippagem, atividade da área de jornalismo
que consiste em selecionar e colecionar matérias sobre um tema específico
publicadas em jornais, revistas, rádio, sites, blogs, redes sociais e outros meios de
comunicação.

Todas essas atividades, de uma forma ou de outra, estão relacionadas
diretamente com as ações de coletar, classificar, selecionar, organizar, indicar e
sugerir conteúdos sobre determinados temas, pertinentes e adequados para as
demandas do aprendiz, do cliente, do consumidor, do leitor, do usuário, do aluno,
do curioso, do amante da arte, etc. 

Mas é possível sim estabelecer alguma diferença entre as várias espécies de
curadoria e é bom fazê-lo para melhor distinguir o escopo de cada uma. Vamos
conhecer algumas delas.

A curadoria digital é uma atividade relacionada à Ciência da Informação e
compreende o processo de gestão sistematizada de dados e informações
digitais. Envolve coleta, seleção, aferição de qualidade, autenticação, validação,
organização, preservação e disponibilização de dados e informações para uso no
presente e no futuro. 

O objetivo da curadoria digital é agregar valor ao objeto digital em todo o seu
ciclo de vida. A digitalização de documentos físicos é uma das atividades da
curadoria digital.

Curadoria digital 

Curadoria de consumo 

Basta fazer uma busca na internet de algum produto ou serviço que desejamos
comprar e logo depois passamos a receber nas redes sociais propaganda
daqueles itens. O que as redes sociais estão desenvolvendo, cada vez de forma
mais apurada e sofisticada, é “propaganda comercial dirigida”.  

Existe sim uma “curadoria de aquisição de produto ou serviço” ou curadoria de
consumo que não pode ser confundida com “propaganda comercial dirigida”,
mostruário virtual de produtos e serviços. E qual a diferença? 

3. CURADORIA SÃO VÁRIAS
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Essa seleção das ofertas é feita dentre aquelas disponibilizadas por empresas
que pagam por esse serviço e não há garantia, obviamente, que estaremos
recebendo as melhores alternativas em relação a custo/benefício. 

Essa ação portanto não pode ser considerada uma curadoria. Não está presente
aqui a preocupação com o cuidado, com a melhor orientação. O foco não é o
usuário e sim a empresa que remunera a rede social para colher informações
sobre a navegação do usuário e fazer divulgação mercadológica objetiva e direta.
Não é, portanto, curadoria e sim estratégia de venda.

A curadoria de consumo, melhor designada como “curadoria de aquisição de
produto ou serviço” disponibiliza uma orientação para guiar o consulente à
melhor decisão para a escolha de um produto, serviço ou conhecimento, de
acordo com suas demandas. O objetivo do curador não é vender e sim
recomendar o melhor produto ou conteúdo a partir de critérios seletivos que não
incluem o interesse na comercialização.

Na “propaganda comercial dirigida”, o sistema identifica quando buscamos
informação na internet sobre algum produto ou serviço de consumo. A partir de
então, o gerenciador das redes passa a selecionar quais seriam as melhores
ofertas e disponibilizam em nossa tela, sem que tenhamos solicitado. 

4. CURADORIA
EDUCACIONAL

A curadoria educacional está relacionada à
educação escolarizada e ao professor. O
curador educacional é um novo agente no
processo escolarizado de ensino-
aprendizagem que surge a partir da
ressignificação do papel tradicional do
professor. 

As escolas brasileiras devem seguir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), legislação que regulamenta o sistema educacional, público e
privado, do Brasil, da educação básica ao ensino superior, com base nos
princípios constantes da Constituição Federal de 1988. A partir das diretrizes da
LDB, são elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), orientações e
referenciais curriculares para escolas e professores. 
gógica e didática.
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Separados por disciplinas, os Parâmetros orientam a elaboração e revisão do
currículo, a formação do professor (inicial e continuada), metodologias a serem
abordadas e discussões pedagógicas. Além disso, também indicam livros e
materiais pedagógicos, assim como suas formas de produção. Os PCN estão
organizados em vários volumes, facilmente encontrados na Internet. 

As atividades de curadoria acontecem guiadas também pela LDB e PCN. O
professor como curador educacional orienta a trajetória a ser percorrida pelo
aluno, indicando os conteúdos que podem e devem ser acrescentados àqueles já
previstos no currículo escolar e que o aluno tem interesse em aprofundar. Para
tanto, seleciona, organiza e direciona conteúdos adequados à realidade e
demanda do aluno, ampliando assim sua ação pedagógica e didática.

Nova realidade educacional

Continua sendo objetivo da educação escolarizada
promover a autonomia e o desenvolvimento
humano, situar historicamente o sujeito e orientá-lo
sobre as conquistas civilizacionais no âmbito das
ciências. Com a tecnologia da informação as
possibilidades de se atingir esses objetivos se
ampliaram de uma forma magnífica.

Com a popularização dos smartphones, os estudantes estão familiarizados com
os conteúdos digitais disponibilizados na internet e habituados a interagir nas
redes sociais. 
O professor não é mais o portador único e privilegiado do conhecimento a ser
apresentado aos alunos em sala de aula. Professores e alunos têm o mesmo
acesso a uma informação. A escola não pode ignorar essa realidade.

É importante insistir que o professor não é mais a única fonte da informação para
o aluno. É apenas mais uma fonte e pode rapidamente ficar defasada em relação
ao conhecimento produzido e disponibilizado na internet. O desafio hoje do
professor é se fazer indispensável. E isso não vai acontecer se esse professor
ignorar as novas possibilidades viabilizadas pela tecnologia da informação. 

4. CURADORIA EDUCACIONAL
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4. CURADORIA EDUCACIONAL

O professor, nesta nova realidade educacional, irá ajudar o aluno a compreender
e aplicar um conhecimento que não foi ele, professor, quem trouxe para o aluno,
uma vez que está disponível na tela do computador. O que o professor, agora
também um curador educacional, tem que o aluno não tem é competência para
criticar os conteúdos que estão disponíveis para todos e proficiência para orientar
a produção de um conhecimento útil a partir desses conteúdos.

O fato de o aluno desviar o olhar do quadro negro fixado na parede da sala de
aula para a tela do smartphone, porém, não muda, necessariamente, sua
condição de passividade no processo de ensino-aprendizagem. 

A atividade de curadoria educacional deve incentivar e valorizar a iniciativa do
aluno, estimulando-o a assumir um papel ativo ao utilizar a tecnologia e
motivando-o a descortinar, com autonomia, horizontes inusitados.

O professor, curador educacional, vai se valer da tecnologia para ampliar seus
recursos didáticos além das aulas expositivas, como vídeos, áudios, jogos e
outros formatos dinâmicos para enriquecer os conteúdos básicos, favorecendo
debates e questionamentos. Em vez de criticar os alunos por se manterem
durante grande parte da aula fixados nas telas, o curador educacional vai utilizar
esse equipamento para propor atividades de pesquisas e estudo.

O relevante e necessário papel do professor

Um dos grandes diferenciais de nossa espécie sapiens é nossa capacidade de
aprender muito além do que sabemos por instinto: o homem é um ser que
aprende! E aprende melhor e mais rápido quando tem orientação. A atividade do
professor continua sendo pesquisa, comparação, compreensão, análise crítica e
conexão de informações. 

Não há aplicativo que substitua o relevante e necessário papel do professor
como estimulador, organizador e sistematizador do complexo e dinâmico
processo de construção coletiva do conhecimento, estejam os alunos em um
mesmo espaço físico, ou interagindo virtualmente. 
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Sim, as escolas precisam se dar conta dos novos desafios da educação, pois as
mudanças em curso atingem fulminantemente o papel tradicional do professor e
vai até a estrutura organizativa, administrativa e mesmo física e predial da escola
tradicional.

Os alunos que ficam durante as aulas tradicionais acessando seus celulares estão
dizendo que aquele tipo de ensino não funciona para ele. Se é tarefa do professor
ajudar o aluno a compreender o contexto em que vive, é incoerente pretender
fazê-lo ignorando esse mesmo contexto! E no contexto atual no processo ensino-
aprendizagem é crescente a utilização de aplicativos que utilizam metodologias
ativas.

4. CURADORIA EDUCACIONAL

A pandemia da Covid, que forçou a adoção da educação a distância on-line,
acelerou um processo que vem se desenvolvendo há algumas décadas e que
era ignorado pela maioria das escolas, especialmente por conta de uma estrutura
centenária de escolarização que dificultava o questionamento do modelo
convencional de ensino-aprendizagem.

Cuspe, giz... e metodologias ativas

As metodologias ativas exigem responsabilidade
e disciplina do aprendiz, portanto estimulam a
sua autonomia no processo de construção do
conhecimento. Ganharam relevância com a
educação a distância, mas as metodologia ativas
não  dependem exclusivamente de aplicativos e
podem ser aplicadas presencialmente sem uso
de aparatos tecnológicos. 

Um professor, utilizando “cuspe e giz” pode
desenvolver a atividade de curadoria
educacional e aplicar uma metodologia ativa.
Certamente, porém, a utilização dos recursos
oferecidos pela tecnologia de informação vai
facilitar a motivação e envolvimento dos alunos e
ampliar de forma magnífica as possibilidades de
aprendizagem. 
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O professor continua a ser o responsável por direcionar o aluno, mas sempre
motivando-o para que faça descobertas que colaborem para sua formação.
Desse modo, os momentos de estudo se prolongam muito além dos horários das
aulas, de uma maneira integradora e estimulante para o aluno.

No método tradicional, a construção do conhecimento gira em torno do
professor, que o transmite em uma sala de aula para alunos que se ocupam com
anotações ou com alguma distração. Após certa quantidade de aulas expositivas,
uma avaliação é aplicada para averiguar o que os alunos deveriam ter aprendido
ou memorizado.

A passividade dos estudantes, nesse caso, é praticamente inevitável. A
metodologia ativa, por outro lado, não permite que isso aconteça. Os alunos são
incentivados a fazerem pesquisas, leituras e atividades desafiadoras para
investigar e estudar problemas apresentados pelo professor. O professor, por sua
vez, fica incumbido de orientar e monitorar as atividades, organizar as dúvidas e
colaborar com as reflexões produzidas, respeitando o protagonismo dos
estudantes no processo. 

Competência e sensibilidade

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são ferramentas magníficas
desenvolvidas pela inteligência humana e colocadas a nossa disposição, portanto
dependem de uma utilização adequada e pertinente. Elas, por si só, não
garantem o aprendizado, mas, com certeza, ampliam os recursos didáticos e as
possibilidades de produção do conhecimento a partir de um necessário repensar
das práticas pedagógicas tradicionais.

4. CURADORIA EDUCACIONAL

O smartphone, os tabletes, os notebooks são vias de acesso. Possuí-los não
garante conhecimento. Ter acesso às tecnologias digitais é o primeiro passo de
uma caminhada. O aluno não aprende apenas por estar em sala de aula sentado
diante do professor. Tampouco irá aprender apenas por ter nas mãos um
computador conectado à rede. O professor está sendo desafiado a mostrar sua
relevância nessa nova configuração do processo de ensino-aprendizagem em
que ele se torna um curador educacional.

Importante reconhecer que muitos professores sempre foram curadores,
independentemente das ferramentas educacionais a sua disposição. O que faz de
um professor um curador educacional não é apenas a disponibilidade e domínio
da tecnologia mas a competência e sensibilidade para utilizar essas ferramentas
para aprimorar sua importante missão de educador e formador de consciências.
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No passado, para aprender um ofício, era necessário conviver com um mestre ou
oficial e ir assimilando seus ensinamentos com a prática no decorrer dos anos.
Essa sistemática secular de aprendizagem se alterou com a escolarização e a
organização institucional do processo de ensino-aprendizagem que se
desenvolve no bojo da Modernidade, a partir da Reforma Protestante, Revolução
Industrial, Iluminismo, Revolução Francesa, dentre outros importantes eventos
que se desenvolvem entre os séculos XVI e XIX.

A partir de então, para aprender um ofício, as pessoas não precisavam mais se
submeter ao convívio de um mestre da comunidade que detinha um
conhecimento específico desenvolvido historicamente a partir de ensinamentos
que recebera de seus pais ou de mestres. 

A escola sistematizou esse conhecimento, consolidou-o didaticamente em livros,
aos moldes do que fizeram os enciclopedistas, curadores de conhecimento do
Iluminismo e capacitou professores para conduzir o processo de ensino-
aprendizagem escolarizado. 

Os oficiais e mestres foram, gradativamente, limitando sua atividade à produção
artesanal dirigida a um público cada vez mais restrito, pois a produção de bens de
consumo ganhou escala com a mecanização executada por operários.

Esse modelo educacional que permitiu a escolarização massiva foi um sucesso. A
sistematização dos conteúdos em livros e apostilas preparadas didaticamente
possibilitou a ampliação da oferta de educação, e o professor acabou se
tornando basicamente um gestor do processo de aprendizagem.

5. CURADORIA DE CONHECIMENTO: O
QUE É? O QUE ELA OFERECE? 

“Aprender com quem sabe” é a forma mais antiga
aplicada pela humanidade para a transmissão de
saberes. É utilizada até hoje, pois continua trazendo
excelentes resultados! O que tem se aprimorado
historicamente são as metodologias para que esse
processo se desenvolva.
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O que estamos acompanhando hoje é o confronto desse modelo educacional
com os novos desafios suscitados pela tecnologia da informação, internet, redes
sociais, que trazem novas possibilidades ao ensino formalizado, recuperando
inclusive a sistemática do “aprender com quem sabe”. O mestre pode atualmente
compartilhar seus saberes pela internet com qualquer pessoa sem a mediação
institucional da escola e do professor. É o milagre da multiplicação do
conhecimento.

 Se, no passado, o saber sobre um tema estava concentrado e consolidado em
um “mestre de ofício”, hoje, esse conhecimento está fragmentado e distribuído
por muitos “mestres” que se especializaram em ações específicas, sejam
operacionais ou mesmo reflexão sobre ideias. 

Basta procurar no youtube “Como trocar a torre de saída da caixa de descarga
acoplada com dois acionamentos do vaso sanitário” que encontraremos vários
vídeos com profissionais mostrando o passo a passo de como fazer essa
reposição, específico para cada modelo de equipamento. Também encontramos
aulas sobre temas filosóficos, podendo assistir uma explanação instigante de 52
minutos feita pelo brilhante pensador polonês Zygmunt Bauman sobre “O Mundo
Líquido”.

A tecnologia da informação recupera o espaço para aquele que tem o domínio de
um saber possa compartilhá-lo e formar aprendizes ou mesmo auxiliar
pontualmente uma pessoa que tenha um problema específico e imediato para
resolver.  

Graças às magníficas ferramentas didáticas criadas pela tecnologia, encontramos
orientações e ensinamentos sobre atividades operacionais de nosso cotidiano e
também sobre toda e qualquer área do conhecimento em diferentes níveis de
profundidade e amplitude.

A dificuldade hoje não é conseguir um lugar na fila de espera de um lugar como
aprendiz do mestre artesão da comunidade. O desafio hoje é saber qual dos
mestres eu vou seguir. 

Oficinas virtuais

5. CURADORIA DE CONHECIMENTO: O QUE É? O QUE ELA OFERECE? 
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Temos hoje à nossa disposição muita informação, acessível e acessável,
especialmente na internet. Não temos porém um aferidor de qualidade,
confiabilidade, pertinência, adequação e relevância da informação. 

Aqui está um dos objetivos da curadoria do conhecimento: sugerir, a partir de
nossa demanda, qual mestre devo seguir e por quê. Ou seja, destacar, nesse
magnífico acervo de informação, os bons conteúdos. Mas não termina aí a
atividade de curadoria do conhecimento. Ela vai além: indica também, dentre os
bons conteúdos selecionados, o melhor e o mais adequado para nossas
demandas específicas. 

Nossa vida é curta para dedicarmos tempo para estudar os bons conteúdos.
Temos que escolher os conteúdos ótimos!

Os mecanismos de buscas da internet também selecionam, escolhem, definem e
indicam conteúdos para o usuário, atividades também desenvolvidas na
curadoria de conhecimento. Os buscadores, porém, utilizam critérios comerciais
para disponibilizar uma fonte ao usuário, priorizando nessa indicação a
remuneração recebida pelo produtor do conteúdo. 

Prefira o ótimo!

A curadoria de conhecimento faz uma mediação
educacional entre um conteúdo e o estudante,

utilizando parâmetros críticos, didáticos e pedagógicos
com o objetivo de atender a demanda de formação e

aprendizagem do usuário.

5. CURADORIA DE CONHECIMENTO: O QUE É? O QUE ELA OFERECE? 
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6. O QUE FAZ UM CURADOR DE
CONHECIMENTO? 

O curador é um eterno aprendiz e ele compartilha suas descobertas e o melhor
caminho para encontrá-las. Assim, poupa ao outro aprendiz, não o trabalho da
busca, pois esta é uma atividade que pode ser produtiva, mas especialmente o
tempo de descartar conteúdos que não tem qualidade ou, mesmo tendo
qualidade, não atende a necessidade específica e objetiva do usuário.

Sempre que possível, o curador deve fazer uma breve apresentação do
conteúdo e também do autor, especialmente quando essas informações tragam
legitimidade, credibilidade e confiabilidade ao conteúdo indicado. O aprendiz
pode se lançar a um estudo sem ter essas referências, mas sabê-las é muito
importante para a legitimação do conteúdo. 

É desejável, portanto, que o curador tenha sempre algo a dizer sobre um
conteúdo. E se não tiver, é melhor não se manifestar. Se não estiver seguro
quanto à validade do conteúdo, convém não indicá-lo.

O curador de conhecimento é um especialista
em especialidades adequadas. Ele indica a fonte
adequada, o conteúdo adequado, o curso
adequado, o estudo adequado, a leitura
adequada, o autor adequado, o professor
adequado para os interesses e demandas do
aprendiz.

Contextualização e diversidade de abordagens

Nenhum conteúdo está isolado de um contexto científico, social e histórico. O
mesmo podemos dizer do autor ou desenvolvedor de um conteúdo. O curador
de conhecimento, para selecionar um conteúdo, deve buscar uma
contextualização histórica do texto e do autor e, se for o caso, sua filiação a
alguma escola ou linha de pensamento. 
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Não é aconselhável estudar apenas textos de autores que tenham pensamento
semelhantes aos nossos, pois isso irá reforçar o que já sabemos, sem gerar novos
questionamentos, o que é fundamental para a consolidação do saber. 

Dependendo da temática de um conteúdo, pode ser que o estudante queira ter
contato com um conteúdo produzido por um autor que tenha premissas
diferentes da dele. Assim, ele estudará esse conteúdo sabendo de antemão que
terá oportunidade de conhecer o contraditório em relação ao seu pensamento. 

Da mesma forma, o curador não indica um conteúdo apenas porque esse
conteúdo o agrada. O curador de conhecimento é um profissional que pensa,
estuda e reflete sobre o que o mundo e o mercado estão exigindo e esperando
das pessoas. O conteúdo indicado é resultado de pesquisa, reflexão e validação e
tem por objetivo atender essas demandas.

O desacordo teórico do curador com um posicionamento não invalida a ideia de
um autor, especialmente se esse conhecimento puder ser útil para o aprendiz. É
importante disponibilizar ao estudante, quando procedente, pensamentos
diferentes e mesmo antagônicos sobre um tema, desde que fundamentados. 

O melhor trajeto

O curador de conhecimento é uma espécie de GPS do saber. Mostra os caminhos
possíveis, a distância para chegar até o objetivo, o tempo para atingi-lo em cada
alternativa de caminho e os obstáculos porventura existentes em cada um. 

O curador de conhecimento é também um curador da arte de aprender. Indicar
um livro, artigo, um site, um blog, um vídeo, um curso, uma experiência... esse é o
trabalho do curador. E por que é importante? Por que há centenas, às vezes,
milhares de livros, artigos, sites, blogs, vídeos, cursos e experiências sobre o
mesmo tema. O curador ajuda a fazer a melhor escolha, fertiliza o interesse do
aprendiz e o instiga a participar do fluxo dinâmico da aprendizagem
transformadora. 

O curador não detém tampouco retém o conhecimento, mas sim o dispõe. O
curador mostra o conhecimento que está próximo mas não se vê porque há
muitas coisas a sua volta que dificulta a sua localização. Ao dar visibilidade ao
conteúdo que interessa objetivamente ao aprendiz, o curador destaca a
fecundidade de conhecimento e mobiliza o interessado para novas experiências.

6. O QUE FAZ UM CURADOR DE CONHECIMENTO? 
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Sentido e significado

5. PREMISSAS DAS TRILHAS DE APRENDIZAGEM

O conhecimento tem uma dimensão universal e também uma
dimensão singular. A primeira se constitui pela necessária relação
que todo conhecimento tem em relação a outro conhecimento. A
dimensão singular, por sua vez, se refere às especificidades
daquele conteúdo. Cabe ao curador explicitar essas correlações,
pois isso dá maior sentido (para que estudar este conteúdo?) e
também significado (por que estudar este conteúdo?) ao objeto
do estudo.

Os sentidos de um conteúdo muitas vezes acabam se
constituindo na inter-relação complementar com outros
conteúdos. E isso deve ser apontado pelo curador, pois as
conexões de conteúdo permitem ao aprendiz transcender os
objetivos específicos atribuídos a cada um dos conteúdo
isoladamente. Esses sentidos, é importante destacar, não se
fecham, pois estão em constante refazimento, sendo
reconstruídos a cada abordagem, pois decorrem da singularidade
das pessoas e de suas mutáveis necessidades.

O curador de conhecimento não irá inocular no aprendiz a
vontade de estudar. Não é dele essa responsabilidade. Mas o
curador pode sim contribuir com o desenvolvimento dessa
disposição para a aprendizagem, com orientações precisas,
produtivas e pertinentes para o aprendiz. Quando este se vê
diante de um conteúdo bem elaborado e atraente, irá se
autoestimular para o estudo desse e de outros conteúdos.

6. O QUE FAZ UM CURADOR DE CONHECIMENTO? 
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Uma das atividades do curador de conhecimento é
promover a confusão. Temos uma relação negativa
com esta palavra confusão, mas é um nome que tem na
sua constituição formal a preposição com e o nome
fusão. Ou seja, confundir é fundir o que você já sabe
com a informação nova que recebe e produzir um novo
conhecimento, ampliando assim a sua compreensão
sobre algo.

Apontar a relação conhecimentos diversos dentro de uma mesma área de saber,
especialmente as interligações mais imediatas desses conteúdos, auxilia o
aprendiz a fazer a confusão produtiva do já sabido e a nova aprendizagem,
estimulando o surgimento de novos questionamentos e novas demandas de
conhecimento.

A desejada confusão

7. QUAL O PERFIL E AS
COMPETÊNCIAS DE UM CURADOR
DE CONHECIMENTO?

O curador de conhecimento tem que ter
intimidade com o conteúdo objeto de sua
curadoria. Mas não é preciso ser um gênio,
tampouco um intelectual brilhante ou um
pesquisador renomado. 

Deve sim ser estudioso, atento e sintonizado com as conquistas da
contemporaneidade em termos pedagógicos e ter um olhar crítico sobre o
conteúdo que recomenda e conhecer as fontes, sua qualidade, pertinência,
adequação, validade e legitimidade.

Exige sacrifício ser um curador de conhecimento? Há atividades que podem ser
desempenhadas satisfatoriamente independentemente de seu agente gostar ou
não de fazê-la. Isso não vale para a curadoria de conhecimento. Se não for
prazeroso, não é aconselhável se dedicar à atividade de curador de
conhecimento. Se o curador não gostar do que está fazendo, não fará um bom
trabalho. E, mais grave, poderá comprometer o processo de aprendizagem do
estudante que se vale de suas orientações.
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Uma das recompensas do curador de conhecimento, que transcende a
remuneração, é o prazer de localizar conteúdos relevantes e produtivos, para
indicar, com segurança, a quem dele necessite. 

Ninguém nasce curador. Nós nos tornamos curador. Mas o curador, seja de arte
ou de conhecimento, não se forma instantaneamente. É necessário, certamente,
uma disposição subjetiva inicial, consubstanciada a partir de um desejo de atuar
como curador. A partir de então se dá o processo de formação que é constante e
depende do tempo e vai exigir disciplina, esforço e perseverança. 

A competência para a curadoria se desenvolve historicamente, pois não há como
saltar etapas nesse processo de adquirir expertise de analisar, avaliar, selecionar,
escolher, indicar. A experiência traz refinamento e apura o olhar e a sensibilidade
do curador.

O curador de conhecimento não é um consumidor de conteúdo A relação do
curador com o conhecimento deve ser de gourmet e não de gourmand. O que
isso quer dizer? 

O gourmand adora comida, mas valoriza mais a quantidade que a qualidade e
tem prazer em consumi-la. O gourmet também adora comida, mas valoriza mais
a qualidade que a quantidade e tem prazer em escolhê-la e degustá-la,
apreciando os nuances, cores, odores e sabores do prato. 

Saber e sabor

O curador de conhecimento, portanto, não é um acumulador de endereços e
consumidor de conteúdo. O curador de conhecimento gosta da busca, da
experimentação. Tem curiosidade por conhecimentos inusitados e tem prazer em
descobri-lo, avaliá-lo e sugeri-lo a quem dele necessita. 

O curador de conhecimento não tem fome de conhecimento pois ele já está
saciado. Ele tem desejo de aprender coisas novas pelo prazer e gosto de
incorporar novas possibilidades de interagir com seu objeto de estudo ou
trabalho. Prazer que se completa ao recomendar o conteúdo para um aprendiz.

7. QUAL O PERFIL E AS COMPETÊNCIAS DE UM CURADOR DE
CONHECIMENTO?22



 Parar de estudar.

 Achar que já sabe tudo sobre algum tema.

. Indicar conteúdo sem analisá-lo, avaliá-lo e validá-lo. 

. Desvalorizar a teoria opondo-a à prática em vez de integrá-las no       

processo de produção de conhecimento.

 Compactuar, por ação ou omissão, com agressões à ciência, à 

 educação e à cultura erudita ou popular.

 Divulgar informações que estejam em desacordo com a 

 Constituição Federal, especialmente em relação ao Título I que 

 apresenta os princípios da República Federativa do Brasil 

 constituída como um Estado Democrático de Direito que tem como 

 fundamento, dentre outros, a dignidade da pessoa humana, e como   

objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária sem 

 preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras

formas de discriminação. 

 Promover ideias que ofendam o Título II da Constituição que 

 estabelece osDireitos e Garantias Fundamentais Individuais e 

 Coletivos, dentre os quais os direito sociais à educação, saúde, 

 moradia, alimentação, trabalho e a liberdade de consciência, de 

 crença, de expressão e a igualdade de gênero. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. OS SETE PECADOS CAPITAIS
DO CURADOR DE
CONHECIMENTO
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É muito fácil hoje produzir um conteúdo e disponibilizá-lo na internet. A
credibilidade de um conteúdo é difícil de ser apurado. É difícil mas não é
impossível. Se o curador não tem como confirmar a legitimidade, a cientificidade
ou a veracidade de um conteúdo não deverá indicá-lo. Se o fizer, deve deixar a
ressalva sobre a impossibilidade de certificar-se sobre a qualidade da fonte. 

É importante a crítica, o que significa ter critérios para selecionar e escolher. É
impensável que um curador indique conteúdos que alimentam o racismo, a
homofobia, a misoginia, o preconceito. Se o fizer por conta de seu enraizamento
ideológico e ontológico estará atuando como doutrinador e não como curador. E
deste se espera orientação, cuidado, e uma atuação de acordo com as
conquistas civilizacionais da humanidade.

O trabalho de um curador de arte não é produzir
obras de arte assim como o trabalho de um
curador de conhecimento não é produzir
conteúdo. Ambos desenvolvem as atividades de
analisar, selecionar, escolher, recomendar, indicar
uma obra de arte para uma exposição ou
espetáculo ou um conteúdo para que o aprendiz
desenvolva o conhecimento que deseja. 

9. O QUE O CURADOR DE CONHECIMENTO
TEM EM COMUM COM O CURADOR DE
ARTE? 

Ambos são importantes na cadeia produtiva de conhecimento e da arte, pois
promovem a circulação dos bens culturais e artísticos. O olhar do curador diante
de um conteúdo se assemelha ao do curador diante de uma obra de arte: deverá
analisá-lo e avaliá-lo para, se decidir por sua indicação, fazê-lo com segurança e
precisão. 

O amadurecimento intelectual e emocional do curador também é comum às
duas áreas. Importantes para discernir a pertinência, relevância e adequação de
um conteúdo ou de uma obra artística para cada público.
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O trabalho do curador de conhecimento, porém, não terá o glamour da atividade
de um curador de arte, especialmente porque o objeto de cada um e as
circunstâncias de sua atuação são diversas com especificidades caracterizadoras
de cada atividade. 

O curador de arte trabalha necessariamente em equipe, pois sua atividade exige
a interação com outros profissionais como galerista, artistas, produtores,
investidores, influenciadores, estudiosos, historiadores de arte e outros mais
intervenientes dependendo do processo e do objeto.

Embora esteja em conexão com pensadores de sua área de conhecimento no
contínuo processo de estudo e desenvolvimento, o curador de conhecimento
desenvolve uma atividade predominantemente solitária, pois depende de
concentração, leitura e reflexão crítica dos conteúdos que analisa para uma
possível indicação.

10. O CURADOR TRABALHA COM
DADOS, INFORMAÇÃO OU
CONHECIMENTO?

O curador de conhecimento, embora tenha esse nome, é um profissional que
trabalha com informação. O que é buscado, acumulado, articulado e transferido é
a informação e não o conhecimento. Os livros, revistas, sites, vídeos, cursos,
treinamentos nos oferecem um conhecimento mas nos entregam informação.
Não se transmite conhecimento e sim informações. O conhecimento é produzido
a partir de informação ou de experiência.

A informação tem objetividade tangível, mas se refere a um conhecimento que
será desenvolvido singularmente dependendo da pessoa que tiver contato com
essa informação. Aí está a relevância do trabalho do curador de conhecimento,
pois ele vai orientar o estudante a fazer um uso produtivo desse conhecimento
que lhe chega como informação.
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O conhecimento é produzido a partir da confusão da informação nova com as
informações que já possuímos e nessa interação poderemos produzir um novo
conhecimento. Nem sempre, porém, teremos esse bom resultado, pois essa
interação pode não ser feliz, por uma série de razões, como o nosso desinteresse,
falta de dedicação, irrelevância da informação ou dificuldade de acesso. 

Muitas vezes a nova informação está acessável mas não é acessível por conta de
uma apresentação inadequada, linguagem rebuscada, estruturação de difícil
compreensão. Todas essas variáveis devem ser pensadas pelo curador de
conhecimento.

11. OS PRIMEIROS CURADORES DE CONHECIMENTO

O sonho do ser humano de consolidar,
organizar e sistematizar o conhecimento
da humanidade em um só lugar para
torná-lo acessível é antigo. No século 5
a.C., o rei Assurbanípal, da Mesopotâmia,
havia ordenado aos sábios de sua corte
que escrevessem um livro-síntese sobre
tudo o que se conhecia até então. O
resultado foram várias tábuas de madeira
gravadas em escrita cuneiforme. 

No ano de 370 a.C, na Grécia, Speusippus (408-338 a.C.), sobrinho e discípulo de
Platão (427-347 a.C.), com suporte nas ideias de seu tio, produziu uma série de
manuscritos sobre história natural, matemática, filosofia e outros temas. A
influência que essa obra exerceu no meio acadêmico de sua época pode ser
comprovada a partir de inúmeras citações de outros autores em obras publicadas
posteriormente.

Ainda na Antiguidade e depois também na Idade Média aconteceram diversas
iniciativas de consolidação do conhecimento da humanidade em um conjunto de
volumes escritos, que recebia o nome de enciclopédia, palavra com origem no
grego enkyklios paideia que pode ser traduzido como educação circular ou
cadeia de conhecimento.  Como sugere a etimologia, enciclopédia traz a ideia de
um encadeamento do conhecimento colocado à disposição para que circule
entre as pessoas.
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Não se pode afirmar, entretanto, que os responsáveis pela organização dessas
obras enciclopédicas atingiam o objetivo de divulgação ampla do conhecimento
para todos, pois eram poucos aqueles que tinham o domínio da leitura. Somente
após o aparecimento de enciclopédias  escritas em idiomas nacionais, a partir do
século XVII, e o estímulo à alfabetização, é que se dá um importante passo para
uma verdadeira popularização do conhecimento universal através das
enciclopédias. 

Essa possibilidade de acesso a novos conhecimentos trouxe uma fulminante
repercussão social na Europa renascentista, quando o poder erudito se confundia
com o poder eclesial e as obras eram escritas necessariamente em latim, língua
oficial da época.

Dentre as diversas enciclopédias produzidas no século XVII e XVIII com esse
objetivo de democratizar o saber, a que ganhou mais repercussão, e é publicada
ainda até hoje[5], foi a Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des
Arts et des Métiers dos franceses Denis Diderot e Jean D’Alembert.

11. OS PRIMEIROS CURADORES DE CONHECIMENTO

Diderot e D’Alembert: os curadores do Iluminismo 

Em junho de 1751 foi apresentado ao mundo o primeiro volume da Encyclopédie.
O último de seus 17 volumes saiu em 1772, totalizando 16.500 páginas, 72 mil
verbetes e 600 ilustrações, conteúdo elaborado por 140 autores sob a
coordenação de Diderot e d’Alembert os primeiros curadores de conhecimento
da Era Moderna.

Com o objetivo de “coletar o conhecimento espalhado pela face da terra; expor o
sistema geral aos homens com quem vivemos e transmiti-lo aos homens que
virão depois de nós”, o projeto reuniu os principais pensadores franceses da
época. 

A dificuldade dos editores Diderot, d’Alembert e Jaucourt, não foi apenas
organizar todo o conteúdo produzido e administrar os temperamentos fortes de
autores como Rousseau e Voltaire*. Os enciclopedistas enfrentaram o poder
constituído, conflitando com nobres e religiosos que não admitiam
questionamentos à ordem política vigente e aos dogmas estabelecidos. A obra
tirava a primazia da teologia como fonte das verdades absolutas para colocar a
razão e a ciência em seu lugar. 
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O conteúdo afirmava os valores da burguesia (trabalho, liberdade e progresso)
frente à autoridade da monarquia, ameaçando o Antigo Regime (Luiz XV). Esse
questionamento à ordem aristocrática encontrava ambiente propício na
sociedade. Quando a Encyclopédie foi publicada, entre 1751 e 1772, a burguesia já
era peça importante para o funcionamento da sociedade. A Revolução Francesa
aconteceria em 1789. 

Naquela época, a educação estava sendo ampliada às massas e a vida urbana
começava a ser o modo de vida predominante na velha Europa. Diante desse
cenário, o povo estava sedento por informação, que era vista como um
instrumento para melhor compreender e melhorar a vida. A Encyclopédie
permitiu que as ideias discutidas apenas nos altos salões da intelectualidade
chegassem ao povo

O espírito contestador e revolucionário de empreitada pode ser depreendido dos
comentários de Diderot: “Esta obra produzirá certamente, com o tempo, uma
revolução nos espíritos. Espero que os tiranos, os opressores, os fanáticos e os
intolerantes não ganhem nada com isto.”

11. OS PRIMEIROS CURADORES DE CONHECIMENTO

Lucidez contra o obscurantismo

A elaboração da Encyclopédie foi um dos mais importantes empreendimentos
intelectuais da Modernidade, marcando o triunfo da razão sobre o obscurantismo. 

Os criadores da Enclyclopédie, curadores de conhecimento no Iluminismo,
conduziram seus leitores a uma nova maneira de pensar, em que a leitura, o
estudo e a reflexão eram propostos como o melhor caminho para se chegar ao
verdadeiro conhecimento e a compreensão do mundo e da vida. Para tanto,
construíram uma grande rede de informações que abarcava e ligava todos os
campos de conhecimento humano a partir de uma estrutura racional
consubstanciada nos 17 volumes da Encyclopédie. 

Essa grande rede de informações atualmente é constituída por sistemas digitais
interconectados. Essa empreitada magnífica dos enciclopedistas no século XVIII
ganha atualidade nos tempos atuais em que o dogmatismo ameaça lançar suas
sombras sobre a humanidade. O curador de conhecimento pode exercer um
papel fundamental para que a lucidez triunfe sobre a intolerância e a ortodoxia,
garimpando conteúdo qualificado, útil, confiável e legitimado para o aprendiz.
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Os primeiros enciclopedistas atuavam como curadores de conhecimento, pois
definiam oconteúdo que entendiam pertinente e adequado a ser divulgado e
disponibilizavam na forma impressa. Hoje, a internet cumpre essa missão de
disponibilizar o conhecimento produzido pela humanidade. Basta colocar uma
palavra, expressão ou mesmo uma frase e nossa tela é invadida com incontáveis
opções de acesso ao conteúdo procurado. 

Se um dos principais problemas que a humanidade enfrentava no século XVIII era
a falta de informação, um dos principais problemas do homem contemporâneo é
o excesso de informação. Os enciclopedistas escolheram autores para produzir
conteúdos. Os curadores de conhecimento complementam a atividade dos
enciclopedistas separando o conteúdo adequado para o usuário e indicando as
melhores fontes.

O curador deve ter consciência dos limites
em que opera o profissional do
conhecimento, pois seu objeto de trabalho é
fluido, fugidio, provisório, instável. O curador
de conhecimento trabalha com a certeza
volúvel, apoiada em materiais não
definitivos, pois estão sendo produzidos
conhecimentos novos o tempo todo
questionando verdades estabelecidas.

Um conhecimento permanece válido até que outro o contradiga com
fundamentação e assertividade científica. Mas a nova verdade que passa a ter
validade continuará sendo refutável, pois está é uma característica constitutiva da
ciência e é o que impede o enrijecimento do conhecimento e a consequente
petrificação do saber. 

O conceito de falseabilidade ou refutabilidade (Popper, 1975) foi proposto, nos
anos 30 do século passado, por Karl Popper (Áustria, 1902 – 1994), um dos mais
notáveis filósofos da ciência do século XX. Segundo o pensador, uma
propriedade fundamental de uma teoria científica é poder ser falseada. Se uma
teoria, asserção, ideia ou hipótese não oferecem possibilidade de serem
refutadas por meio da experiência devem ser consideradas como mitos ou
mesmo pseudociência, não como ciência.

12. LIMITES E RESPONSABILIDADES DA
CURADORIA DE CONHECIMENTO
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E os mitos, as superstições, as lendas, as crendices? São criações do espírito
humano constitutivas das culturas e exercem importante papel na organização
social especialmente por reforçar a coesão grupal e despertar a sensação de
pertencimento. 

Esse conhecimento tradicional, embora seja objeto de estudo da Antropologia,
não é considerado ciência, pois tem origem, processo de legitimação e
metodologia de multiplicação específicas e diferentes do conhecimento
científico, o que não implica, é bom enfatizar, em depreciação de seu valor social
e histórico.

Esse acervo de sabedoria popular faz parte do capital cultural de um povo, é
transmitido historicamente e permanece através dos tempos. As teorias
científicas, por sua vez, são sempre provisórias, pois, como vimos, podem ser
refutadas, descartadas e substituídas por uma teoria melhor a qualquer tempo.

A necessária e saudável busca constante por
refutações e questionamentos às verdades
estabelecidas anima o cientista e estimula o
debate livre e crítico. Assim a ciência se
aperfeiçoa e a sociedade se beneficia. 

Com a internet, cresceu a responsabilidade do
curador de conhecimento, pois a grande rede não
faz distinção entre ciência e pseudociência. A
grande rede divulga informações factuais,
científicas, especulações e também fake news
forjadas em laboratórios da alienação.

Faz parte da missão do curador de conhecimento
reduzir a desinformação reinante, mas seu desafio
maior é combater os processos de deformação e
conformação produtores da alienação. Quem não
tem informação, pode vir a tê-la. Quem está mal
informado, porém, terá que ser submetido a outro
processo mais desafiador, que passa pelo
questionamento do conhecimento que já possui e
o confronto com o novo conhecimento libertador.

Combate à deformação e à conformação

12. LIMITES E RESPONSABILIDADES DA CURADORIA DE CONHECIMENTO
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A liberdade de pensamento é fundamental para o curador fazer escolhas
coerentes com sua mundividência e assim assumir a responsabilidade social de
sua atividade de orientador.

Não se espera, porém, neutralidade do curador diante do conhecimento. Sua
história de vida, sua escala de valores, sua formação ideológica,  seus princípios
éticos e mesmo o processo de construção de suas competências estão
presentes em sua atividade de curador de conhecimento e irá determinar as
escolhas que faz dos conteúdos e das fontes indicados ao aprendiz. Não há que
negar ou mesmo camuflar essa contingência, mas reconhecê-la e assumi-la.

Um oficial do ISIS (Estado Islâmico) que orienta seus soldados onde encontrar
informações sobre a construção de uma bomba e a forma de explodi-la, ou um
oficial de um exército regular que indica a seus soldados conteúdos sobre a
melhor estratégia para impedir uma ação considerada terrorista, ambos estão
fazendo uma “curadoria de guerra”. 
Por mais que discordemos dessas opções, temos que reconhecer que os dois
curadores estão sendo coerentes com a sua mundividência, escala de valores e
princípios éticos e humanitários e agindo de acordo com os compromissos
profissionais e ideológicos assumidos. 

Não há neutralidade na curadoria de conhecimento porque não há neutralidade
na ciência. Acreditar que o conhecimento sistematizado apoiado na ciência é
fundamental para o desenvolvimento humano implica assumir um
posicionamento político e sociológico diante da vida, coerente com o estágio
civilizacional que a humanidade conquistou. 

13. CURADOR DE CONHECIMENTO:
NEUTRALIDADE OU LIBERDADE?
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Simpatizar-se, filiar-se e defender um posicionamento partidário compõem outra
instância da cidadania e é um direito de todos em uma Democracia, desde que
essa escolha seja coerente com o posicionamento político e sociológico referido
acima e com os princípios constitucionais do país dentro dos limites da tolerância
republicana.

A esse propósito, em sua crítica ao pensamento de Platão, Popper expressa, em
nota de rodapé, seu pensamento muito conhecido sobre os perigos da
intolerância descontrolada.

13. CURADOR DE CONHECIMENTO: NEUTRALIDADE OU LIBERDADE?

“Se não estivermos preparados para defender uma
sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes,

então os tolerantes serão destruídos, e a tolerância
com eles. (...) Devemos, portanto, reivindicar, em nome

da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante.
Devemos alegar que qualquer movimento que prega a

intolerância se coloca fora da lei, e devemos considerar
o incitamento à intolerância e a perseguição como

criminoso, da mesma forma que devemos considerar o
incitamento ao assassinato, ou ao sequestro, ou ao

renascimento do comércio de escravos, como
criminoso.”(Popper, 2013, p.581)
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Com as redes sociais virtuais e a integração de recursos da tecnologia da
informação, inteligência artificial, publicidade e psicologia de massas, a retórica
argumentativa ampliou de uma forma magnífica as possibilidades de
convencimento e persuasão. 

Quando, porém, a essa criação do espírito humano, agregam-se interesses
escusos, má fé e financiamento clandestino, temos uma poderosa metodologia
de alienação e manipulação de pessoas. E foi assim que a expressão fake news
entrou em nosso vocabulário cotidiano.

Essas informações falsas são produzidas em laboratório a partir de um sofisticado
e criterioso levantamento das ideias que subjazem às mensagens trocadas nas
redes, o que permite elaborar um perfil ideológico e até ético das vítimas. 

Distribuídas aos milhões, inicialmente por sistemas robotizados e perfis falsos, e
depois por pessoas comuns que com elas se identificam, esses posts
normalmente são opiniões pessoais carregadas de julgamentos, declarações
com ofensas, que apelam mais para a emoção do que para a razão. São
informações sem qualquer apoio em fatos e dados reais e muito distante de
comprovações científicas.

O objetivo é reafirmar e fortalecer pontos de vista já aceitos; criar identificação
entre os que compartilham da mesma opinião sobre algo; e reforçar um
posicionamento ideológico a partir de pressupostos apresentados como
inquestionáveis.

14. CURADORIA DE
CONHECIMENTO E FAKE NEWS

Retórica argumentativa é um conjunto de
técnicas para a expressão verbal (oral ou
escrita) que nos permite expor ideias com
clareza, objetividade e convicção,
articulando, de maneira lógica, fatos, dados
e informações. 
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Além do conforto heurístico

5. PREMISSAS DAS TRILHAS DE APRENDIZAGEM

Nessas circunstâncias que ganha relevância a curadoria de
conhecimento ao propor uma forma de reflexão que vai além do
conforto heurístico*, que apenas conforma, quando não deforma o
pensamento.

A curadoria de conhecimento tem por objetivo promover e
orientar a educação esclarecedora, missão de extrema
importância especialmente quando o racionalismo e o
pensamento científico estão sendo ameaçados por perspectivas
obscurantistas, multiplicadas, contraditoriamente, graças às
facilidades trazidas pela tecnologia da informação, desenvolvida
pela mesma ciência que esses posicionamentos dogmáticos
desprezam.

O trabalho do curador de conhecimento é descartar o conteúdo
de pouca qualidade e escolher o ótimo dentre os bons conteúdos.
As fake news, por sua vez, devem ser desprezadas, denunciadas
e, sempre que possível, eliminadas. 

14. CURADORIA DE CONHECIMENTO E FAKE NEWS
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Mesmo assim, em 2019, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa que apontou
que cerca de 7% dos brasileiros (aproximadamente 14 milhões de pessoas)
acreditam que a Terra é plana*. O grupo terraplanista era numericamente
insignificante mas aumentou com a divulgação de suas ideias pelas redes sociais. 

Um curador de conhecimento que atua na área de Geografia poderia sim indicar
conteúdos que pretendem justificar o terraplanismo, ainda que esteja provado
cientificamente e empiricamente que se trata de uma ideia errônea e equivocada.
Da mesma forma, um curador de conhecimento da área de Astrofísica poderia sim
fazer referência à Sociedade da Terra Plana e até mesmo indicar o seu site.

Nessas duas situações, o curador deverá justificar a indicação de tal conteúdo,
explicitando com objetividade um posicionamento crítico sobre esse tipo de
informação. Não se trata, no caso do terraplanismo, de um ponto de vista científico
diferente do que está estabelecido. O terraplanismo não é uma teoria científica e
sim uma crença dogmática e como tal deve ser denunciada. 

A crença é sustentada na irracionalidade e para se contrapor a ela deve ser
apresentada informação apoiada na ciência. É assim que se combate a ignorância
e a desinformação, ficando ao juízo do ignorante habituado e desinformado
satisfeito mudar seus parâmetros de entendimento do mundo. 

É melhor expressar a dúvida quanto à forma arredondada da Terra do que
manifestar a certeza de que ela é plana. A dúvida e o questionamento são
premissas para o desenvolvimento do conhecimento, pois é a manifestação da
liberdade de pensamento. Quem busca certezas é presa fácil dos dogmas e se
submete à escravidão. 

O formato arredondado da terra foi proposto
pelos gregos há mais de 2 mil anos. Essa
constatação tem sido confirmada desde
então e comprovada empiricamente com as
viagens ao espaço, inauguradas pelo russo
Yuri Gagarin em 1961. 

15. CURADORIA DE
CONHECIMENTO E DOGMAS 

Dúvidas e questionamentos
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O curador deve estar disponível para ressignificar seus conceitos e disposto a
questionar certezas estabelecidas. Isso não significa abandonar valores e
princípios ao primeiro contato com um questionamento. Essa mudança deve
ocorrer quando argumentos sólidos, embasados, consistentes e convincentes
deslegitimarem o conhecimento anteriormente assumido como correto e certo.

O grande desafio hoje não é apenas a gestão do conhecimento, mas
especialmente a gestão da ignorância, o que significa saber o que não se sabe,
pois quanto mais sabemos, mais se amplia a dimensão do desconhecido. 

Só aprende quem tem dúvidas. Quem não as tem pensa que sabe e não aprende.
O conhecimento vai tornando mais clara para nós a dimensão de nossa ignorância.
Esta constatação atribuída a Sócrates - “Só sei que nada sei” - nunca perdeu sua
atualidade e  resume a importância dada pelo filósofo grego ao pensamento
crítico, à incerteza e à tomada de consciência da própria ignorância.

16. A MISSÃO DA CURADORIA DO
CONHECIMENTO
O curador de conhecimento, vale enfatizar,
não é responsável por dar sentido à vida do
aprendiz. Mas é seu trabalho sim indicar as
diversas abordagens de um conteúdo e as
possibilidades de olhares sobre um tema,
estimulando as pessoas a vivenciarem novas
experiências e a criarem novos significados
em sua relação com o mundo. Aventurar-se
em confrontos com ideias conflitantes
amplifica as possibilidades da construção de
um conhecimento genuíno e, especialmente,
denso e consistente.

Coletores de informação

Os detentores do poder, no passado, acumulavam e guardavam o conhecimento
como uma forma de assegurar o poder. Hoje, a estratégia é outra: inundar a
sociedade com informação. A ignorância hoje não se dá por falta, mas por excesso
de informação. 
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Diante desse tsunami informacional, a curadoria de conhecimento se torna não
apenas relevante, mas necessária e mesmo indispensável, daí a importância do
curador, um profissional que tem competência para colher e para descartar, na era
em que voltamos a ser coletores, porém de informação.

O curador de conhecimento ajuda a nos confrontarmos com o que não sabíamos
que não sabíamos, um passo importante em nosso processo de desenvolvimento
pessoal e profissional. Esse processo de desenvolvimento pode ser prejudicado
ou mesmo inviabilizado pela prepotência, que ocorre quando o sujeito supõe
equivocadamente que sua potência já está dada (pré-potência). Quando achamos
que sabemos tudo, estamos nos condenando à obsolescência, pois a vida não
para. 

Isso não significa que temos que passar a vida debruçado sobre os livros, ou sobre
as telas e acumulando diplomas e certificados. Apenas temos que reconhecer que
o conhecimento que desenvolvemos está sujeito à insuficiência e precariedade e
que precisa ser realimentado e reciclado de acordo como nossos interesses e
projetos de vida pessoal e profissional. 

Humildade e imaginação

É fundamental, para desenvolver essa postura, o oposto da prepotência, ou seja, a
humildade para aceitar a impossibilidade da onisciência definitiva e de reconhecer
a provisoriedade dos saberes. A palavra humildade tem “humos” em seu radical,
substância que oferece a fertilidade para germinar a semente, desenvolver a
planta e produzir frutos.

Somos filhos de uma civilização dedicada a transformar o mundo, inicialmente
com as mãos, depois com a imaginação. A natureza tem nos convidado a refletir
sobre esse destino civilizatório que está provocando consequências desastrosas
para nossa vida. 

O planeta não precisa do ser humano. O planeta não precisa de curador. O ser
humano é que está precisando acalmar suas dores com o conhecimento
necessário para repensar sua ação no mundo. A curadoria de conhecimento pode
ser uma grande aliada nesse desafio.

16. A MISSÃO DA CURADORIA DO CONHECIMENTO
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