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RESUMO 

 

 

Esta dissertação trata da compreensão da relação entre estudantes quilombolas e indígenas 

com a biblioteca de uma universidade da região oeste do Pará, na cidade de Santarém, para 

uma reflexão sobre os processos de mediação de informação nas bibliotecas em contextos 

interculturais. Nela, caminhamos em direção à contribuição para as discussões sobre questões 

enfrentadas por quilombolas e indígenas na Universidade, que muitas vezes são silenciadas, 

negadas ou invisibilizados, além de mostrar que a biblioteca não só pode, como deve ser um 

espaço que proporcione condições para a permanência desses grupos, colaborando para a 

efetividade das políticas de ações afirmativas. A pesquisa se caracteriza do tipo qualitativa, 

exploratória e de cunho etnográfico, fazendo uso de entrevistas, observações, anotações de 

campo e a aplicação de questionários para coleta de dados e como método de análise e 

interpretação dos dados, a Análise de Discurso. Apresentamos ainda um levantamento juntos 

às bibliotecas de Universidades Públicas Federais para o mapeamento de possíveis 

experiências e práticas de mediação no serviço de referência e a atuação geral bibliotecária no 

âmbito da multi/interculturalidade. Diante dos resultados e análises deste estudo, é 

fundamental que a biblioteca reconheça a diversidade étnica e cultural de sua comunidade e 

suas plurais necessidades informacionais, a fim de se pensar em uma mediação que 

proporcione de fato oportunidades de igualdades, respeito às diferenças e a autonomia, e mais, 

que essa mediação seja pensada com esses grupos, numa relação de diálogo crítico e ações de 

compartilhamento de saberes e conhecimentos. 

 

Palavras-Chave: Indígenas e Quilombolas – Ensino Superior; Biblioteca Universitária; 

Mediação da Informação; Interculturalidade. 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation deals with the understanding of the relationship between quilombola and 

indigenous students with the library of a university in the western region of Pará, in the city of 

Santarém, for a reflection on the processes of information mediation in libraries in 

intercultural contexts. In it, we are moving towards contributing to the discussions about 

issues faced by quilombolas and indigenous people in the University, which are often 

silenced, denied or invisible, and show that the library can not only, as it must be a space that 

provides conditions for permanence of these groups, collaborating for the effectiveness of 

affirmative action policies. The research is characterized by a qualitative, exploratory and 

ethnographic type, making use of interviews, observations, field notes and the application of 

questionnaires for data collection and as a method of analysis and interpretation of data, 

Discourse Analysis. We also present a survey together with the libraries of Federal Public 

Universities for the mapping of possible experiences and practices of mediation in the referral 

service and the general librarian work in the scope of multi/interculturality. Given the results 

and analyzes of this study, it is essential that the library recognize the ethnic and cultural 

diversity of its community and its plural informational needs, in order to think about a 

mediation that in fact provides opportunities for equality, respect for differences and 

autonomy, and more, that this mediation be thought of with these groups, in a relation of 

critical dialogue and actions of sharing of knowledge and knowledge. 

 

Keywords: Indigenous and Quilombolas - Higher Education; University Library; Mediation 

of Information; Interculturality 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Queremos conhecer o novo, sem deixar de ser quem 

somos” (Célia Xacriabá, estudante indígena da UFMG, 

IV Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, em 

2016, na Ufopa, em Santarém). 

 

Descendo a escada da biblioteca1, saindo do primeiro andar para o térreo, vejo três 

estudantes indígenas no balcão de atendimento solicitando ajuda ao servidor para encontrar 

um texto que o professor mandou eles “pegarem na Capes”. Ouvi o servidor dizer que não 

podia deixar o balcão para ajudá-los, mas que eles podiam reservar um computador para 

acessar à internet em uma das estações de pesquisa.  

No entanto, o que notei era que eles não sabiam o que era “a Capes” (o Portal de 

Periódicos), nem como acessar, buscar e recuperar o que necessitavam. E percebendo também 

a falta de disponibilidade do servidor para ajudá-los, aproximei-me e disse que iria com eles 

até o computador para orientá-los.  

Os nomes deles não lembro, mas os três falaram ser da etnia Munduruku e 

cursavam o primeiro semestre do Instituto de Ciências da Educação (ICED). Como de praxe, 

seguindo orientações e normas de uso da biblioteca, espero eles guardarem suas bolsas e 

mochilas no armário de guarda-volumes, que fica em frente ao balcão. Ali também se 

encontra o acervo geral de livros, os trabalhos acadêmicos, os materiais audiovisuais, além de 

um elevador para pessoas com necessidades especiais. Seguimos até o andar superior da 

biblioteca, no qual estão as estações de acesso à internet e também o acervo de periódicos 

impressos, salas administrativas e o salão de estudos coletivos.  

Chegando ao computador, comecei a falar – pelo menos tentei explicar – o que 

seria o Portal de Periódicos Capes, sua funcionalidade e o que o portal oferece (informações 

nas quais algumas vezes também me perco, diante de sua complexidade). Então, percebo que, 

pelos termos acadêmicos e técnicos que eu dizia, eles não estavam entendo muito bem. Foi aí 

que os três quiseram seguir para a parte prática. Nesse dia, mesmo tendo computadores 

disponíveis, ficamos apenas em um, e cada um quis realizar todos os passos até a página de 

busca de artigos no Portal da Capes, enquanto os outros observavam. 

Durante esse processo, um deles falou: “é mais fácil fazer esse cadastro no 

facebook”. Eu ri e concordei que é bem mais fácil mesmo. Notei que um deles anotava cada 

                                                           
1 Relatos de fatos ocorrido no mês de maio de 2015, por volta das 15h, num dos dias da minha rotina de trabalho 

na biblioteca da Unidade Rondon, no campus de Santarém da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). 

Instituição em que atuo como bibliotecário desde o ano de 2010. 
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passo e que as suas anotações eram registradas em sua língua indígena e anotava também as 

palavras em português do site da Capes, acredito que ele manteve as palavras originais por 

não conseguir traduzir para sua língua naquele momento ou talvez para reconhecer quando 

fosse acessar sozinho. 

Naquele momento, algumas perguntas surgiram sobre a Capes, sobre alguns 

ícones para onde direcionavam e fui tentando explicar. Quando chegamos na busca dos textos, 

um outro momento de descoberta aconteceu, mais para mim do que para eles, o site da Capes 

havia mudado de estrutura e layout. 

Parei por alguns segundos e fiquei olhando o site para entender as mudanças, foi 

quando o estudante que estava anotando todos os passos disse: “Senhor, sabe mexer nisso, 

né?”. Nitidamente, demonstrava minha surpresa com as mudanças do site, mas na tentativa de 

manter a minha postura de bibliotecário “detentor das informações”, dou uma resposta vaga, 

falando que sim e que só estava estranhando, pois, o site tinha mudado e estava um pouco 

diferente. E o outro perguntou: “E eles fazem isso sempre, sem a gente saber?”, e mais uma 

vez respondendo de maneira vaga, digo: “Olha, geralmente, quando acrescentam uma função 

nova, corrigem alguma coisa, mas comunicar tais mudanças nem sempre fazem”. 

Diante de todas aquelas indagações que os estudantes estavam me fazendo, olho 

rápido para conseguir identificar as funções básicas na página de busca. Logo, indico o local 

em que poderia ser feita a procura dos documentos por assunto, pelo título da revista, pelo 

título do texto e pelo autor. E na função de pesquisa avançada, reconhecendo minhas 

limitações, falo que esta parte ia ficar devendo, por que precisava entender melhor. 

Como eles tinham a referência do artigo, que o professor havia entregue, pedi para 

escreverem o título do artigo na busca, que recuperou mais de 10 textos, mas o primeiro 

registro era do autor que eles precisavam. Mostrei que clicando no título, iria para outra tela 

na qual constavam todos os dados do documento e indiquei o ícone para fazer o download do 

texto completo em formato tipo pdf. Foi aí que um disse: “Agora sim, tá fácil, só colocar lá o 

nome e baixar”. Em seguida, pegaram um pendrive, salvaram o arquivo e depois enviaram por 

e-mail para outro estudante da turma deles.  

Depois de terminado, agradeceram-me pela ajuda, um deles me disse obrigado em 

português e os outros dois agradeceram na língua Munduruku (que infelizmente não lembro). 

Eu disse que qualquer ajuda que precisassem poderiam me procurar. Quando fui me 

distanciando, ainda ouvi um deles dizer: “vou olhar meu face [rede social Facebook], só um 

pouco”. 
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Não poderia deixar de descrever um outro breve relato, porém não menos 

significativo. Em uma conversa com meu companheiro sobre o presente trabalho, ele relata 

um outro momento que presenciou ao acompanhar um estudante indígena da etnia Wai Wai 

na biblioteca. O estudante indígena ao entrar na biblioteca da Unidade Amazônia da Ufopa, 

olha para o acervo geral de livros, que está organizado nas estantes em uma distribuição 

horizontal e paralelas entre si, com os livros enfileirados em cada prateleira, da esquerda para 

a direita, classificados numa sequência numérica, seguindo a classificação de 000 a 999, e 

fala, “Ah! É assim que a cabeça do branco pensa”. 

Trago esse relato etnográfico2 para iniciar a Introdução dessa dissertação por ter 

se tornando importante, ainda que em um recorte, por apresentar o contexto em que se insere 

a temática deste estudo, além de ter proporcionado diversos momentos de reflexão. Reflexões 

que contribuíram para um outro olhar e (re)pensar sobre as relações entre os estudantes 

indígenas e quilombolas com/na biblioteca universitária, sobre a atual posição da 

universidade, da biblioteca e do profissional bibliotecário, principalmente, após a 

implementação de políticas de ações afirmativas que vêm constituindo sua comunidade 

acadêmica com uma diversidade cultural e étnica.  

A Universidade se preocupou com o estar preparada para o acesso de indígenas e 

quilombolas no ensino superior? A biblioteca é um lugar destinado a quem? Qual a melhor 

forma de disponibilizar seus produtos e serviços diante de sua plural comunidade? Sendo este 

um espaço em que predomina a cultura escrita e a cultura erudita, os povos de tradição oral, 

como indígenas e quilombolas, podem se reconhecer nesse espaço? Onde estaria a 

interculturalidade na biblioteca? Foram alguns dos questionamentos instigados. 

Ainda que com a crescente presença de indígenas e quilombolas no ensino 

superior, estes têm se deparado com dificuldades para a sua permanência, como conflitos nas 

relações étnicos-raciais3, preconceito, racismo, ou mesmo por estudar em um idioma diferente 

do seu, não contando com material informacional e bibliográfico multilíngue, além das 

assimétricas relações de poder e hierarquização dos saberes presentes na Universidade. 

Destaca-se que, para além dos estudos informacionais, abordamos neste trabalho 

também de relações étnico-raciais. Assim, por mais que, biologicamente, exista uma 

denominação única de raça, a humana, não posso negar a questão da raça como uma 

                                                           
2Este exercício etnográfico fez parte da minha apresentação no Encontro Sextas na Quinta, do Núcleo de 

Antropologia Assimétrica, no Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no dia 21 de 

outubro de 2016, sob o título “Os sentidos da informação e da interculturalidade: sobre indígenas e quilombolas 

na biblioteca universitária em Santarém-Pará”. 
3 
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construção histórico-social. Nessa direção, Kabengele Munanga e Nilma Gomes (2006) 

apontam que o uso do conceito de raça, a partir da perspectiva dos Movimentos Negros, 

apresenta um “sentido social e político, que diz respeito à história da população negra no 

Brasil e à complexa relação entre raça, racismo, preconceito e discriminação” (2006, p. 175), 

sem apagar a utilização do termo etnia, mas os diferenciando-os, reconhecendo ainda que 

nessas relações há assimetrias de poder, de hierarquização em função da raça/cor. 

Tais problemas relatados podem ser observados nas falas a seguir: “você é 

cotista? Então vou ficar ao teu lado para pegar tua cor e entrar mais fácil na Universidade” / 

“não quero fazer trabalho com você. O nível do grupo vai cair” / “não sabe ler e escrever 

português direito, não tem a menor chance de participar de congressos”. 

Essas foram frases escutadas por alguns estudantes indígenas e quilombolas na 

Ufopa, o que provocou no ano de 2015 a abertura de processos administrativos disciplinares e 

uma campanha de conscientização por parte do setor de Comunicação da Universidade na 

tentativa de combater o preconceito e o racismo na instituição.  

Entretanto, apesar desta iniciativa, práticas discriminatórias e racistas ainda são 

frequentes na universidade, a exemplo do que provocou, inclusive, o reconhecimento e 

emissão de uma “Nota de repúdio a manifestações de ódio e ações discriminatórias na 

Ufopa”4 por parte da Reitoria da Universidade frente a um caso de racismo com alunos 

quilombolas ocorridos em março de 2017. 

Penso sobre o que as bibliotecas podem fazer para contribuir nesses debates e no 

combate ao etnocentrismo e ao racismo, contudo, sem esquecer outras formas de 

discriminação e preconceito, como homofobia, transfobia, lesbofobia, machismo, intolerância 

religiosa, que estão tão marcantes e presentes na sociedade. 

Diante do que foi exposto, chego a uma questão norteadora para o 

desenvolvimento desta pesquisa: tendo em vista um processo de inclusão informacional, 

pedagógica, cultural e de permanência de grupos indígenas e quilombolas no ensino superior, 

com respeito à alteridade, como pode se dar o processo de mediação da informação na 

biblioteca universitária a partir de uma perspectiva intercultural? 

Ressalto que, para esta pesquisa, entendemos a noção de alteridade a partir da 

concepção trabalhada pelo indígena Baniwa Gersem Luciano (2006), o qual relaciona 

alteridade às noções de “identidade” e “personalidade coletiva”, associando às características 

de cada povo, como modo de trabalho, de festas e a perspectiva de coletividade existente entre 

                                                           
4Disponível em: <http://www.ufopa.edu.br/informes/nota-de-repudio-a-manifestacoes-de-odio-e-acoes-

discriminatorias-na-universidade>. Acesso em: 19 de fev. 2018. 
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eles, isto é, “identidade implica a alteridade, assim como a alteridade pressupõe diversidade 

de identidades, pois é na interação com o outro não-idêntico que a identidade se constitui” 

(ibid., p. 49). 

Observa-se, portanto, como relevante a proposta desta pesquisa, uma vez que sua 

temática se articula entre a interculturalidade e a mediação na biblioteca universitária, com e 

sobre estudantes indígenas e quilombolas, trazendo para o campo informacional discussões 

temáticas étnico-raciais. 

 

Dos objetivos do estudo 

 

Diante do que foi apresentado, chego ao seguinte objetivo geral: compreender a 

relação dos estudantes indígenas e quilombolas com a biblioteca universitária, envolvidos nas 

práticas informacionais, para uma reflexão sobre o processo de mediação em bibliotecas 

universitárias sob uma perspectiva intercultural, de modo que articule estratégias e ações que 

contribua para uma inclusão informacional, pedagógica, cultural e permanência dos grupos 

indígenas e quilombolas, no ensino superior, de modo a respeitar a alteridade. 

Visando alcançar este objetivo geral, apresentamos os seguintes objetivos 

específicos como relevantes para o estudo: 

a) identificar o aporte teórico-conceitual da literatura da Ciência da Informação e de outras 

áreas, como a Educação e a Antropologia, buscando uma análise no campo informacional e 

da mediação da informação em uma abordagem social, além da compreensão conceitual 

sobre a multi e interculturalidade; 

b) compreender o contexto histórico, social e cultural da Universidade e da Biblioteca, com o 

acesso de indígenas e quilombolas ao ensino superior, a partir das políticas de ações 

afirmativas; 

c) mapear as experiências e práticas de mediação em bibliotecas, das universidades federais 

brasileiras, no serviço de referência e a atuação geral bibliotecária no âmbito da 

interculturalidade; 

d) investigar as experiências, expectativas e demandas informacionais dos estudantes 

indígenas e quilombolas na biblioteca, identificando aspectos para subsidiar uma possível 

construção de proposta político-pedagógica de mediação da informação para uma 

biblioteca universitária, em contextos interculturais. 
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Até chegar à definição do objetivo desta dissertação, passei por alguns lugares e 

encontros, que me provocaram o repensar sobre o que pretendia pesquisar e como seria esta 

pesquisa. 

Encontros como: a minha participação no evento do Núcleo de Antropologia 

Assimétrica do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apresentando o trabalho: “Os sentidos da 

informação e da interculturalidade: sobre indígenas e quilombolas na biblioteca 

universitária em Santarém-Pará”, que diante das perguntas e considerações, apontavam para 

a necessidade de conhecer as experiências e expectativas dos estudantes indígenas e 

quilombolas com a biblioteca, conhecer o que eles querem da biblioteca, antes de chegar com 

uma proposta de trabalho pronta. 

Outro encontro que contribuiu nessa mudança, foi com a professora Tania Souza, 

na disciplina Tópicos Especiais I – Teorias de Análise de Discurso, no Programa de Pós-

Graduação em Linguística, da UFRJ, em que nas conversas e durante as aulas, ela chamava a 

atenção para o mesmo fato: ao invés de apresentar uma proposta, ainda que sobre os 

princípios de como trabalhar com os estudantes indígenas e quilombolas, era preciso ouvir o 

que esses estudantes têm a dizer sobre a biblioteca, entender quais efeitos de sentido esta tem 

provocado. Como eles têm acessado a biblioteca, os arquivos? Ou ainda que mediação seria 

essa? 

Igualmente, ocorreu durante os encontros nas disciplinas do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Também no decorrer da Atividade Programada I - Leitura e Biblioteca Universitária, realizada 

no primeiro semestre de 2016 no PPGCI/UFF, sob a supervisão e orientação da professora 

Lídia Freitas, que, agregado às demais contribuições, provocou-se uma mudança na proposta 

inicial de pesquisa: se antes era a de trabalhar uma mediação da leitura que contribuísse para a 

produção de sentido pelos estudantes indígenas e quilombolas, passou pela perspectiva de 

construção de diretrizes, e hoje se volta para uma real escuta de suas representações e 

aspirações com relação à biblioteca. 

Mostrar esse movimento é importante pois apresenta o processo de construção e 

de mudanças desta pesquisa que se propõe a um diálogo intercultural, e que, portanto, esse 

diálogo deve ser feito de modo horizontal. 

Agora, caminho com o tema que versa sobre a interculturalidade e a mediação da 

informação na biblioteca universitária, com e sobre os estudantes indígenas e quilombolas, 
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inserindo-se no campo da Ciência da Informação (CI), dentro da linha de pesquisa do 

PPGCI/UFF, Informação, Cultura e Sociedade. 

 

Das motivações 

 

Olhando para o contexto da Universidade e as políticas de ações afirmativas, foi a 

partir da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (chamada de Lei de cotas), que as 

universidades federais brasileiras e instituições federais de ensino técnico de nível médio, 

passaram a reservar vagas para ingresso nos seus cursos por candidatos autodeclarados 

negros, pardos ou indígenas. No entanto, anteriormente a essa data, algumas universidades 

federais já vinham adotando essa política: a Universidade de Brasília, desde 2004, e a 

Universidade Federal de Goiás, em 2009. 

Nos levantamentos iniciais – detalhados mais à frente –, de acordo com os dados 

do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), do Instituto de 

Estudos Sociais e Políticos (IESP), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o 

número de vagas ofertadas aos estudantes nas universidades federais para as cotas de negros, 

pardos e indígenas aumentou do ano de 2012, com 13.392, para, em 2014, com 43.613, isto é, 

um aumento de mais de 300% no número de vagas ofertadas. 

Nesse viés, a Ufopa adotou a partir de 2011, um processo seletivo especial para 

indígenas, e em 2015, um processo seletivo especial para quilombolas. Dados atuais mostram 

que em 2017, a Ufopa conta com 375 estudantes indígenas e 145 estudantes quilombolas, 

regularmente matriculados (UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, 2017b). 

Apesar do significativo número de estudantes indígenas, negros e quilombolas 

presentes nas últimas décadas nas universidades brasileiras, Vaz Filho (2016) considera que 

não parece que estas tenham mudado seu modo de operacionalização e seu projeto 

civilizatório. O que se percebe é um processo de reeducação desses sujeitos pertencentes a 

grupos diferentes que entram no ensino superior, mas o que se pode apontar como mudança é 

a composição social das universidades que teve alterações (ibid.). 

Diante dessas informações, a motivação para o desenvolvimento desse estudo é 

contribuir para a discussão sobre as questões e problemas enfrentados por indígenas e 

quilombolas na Universidade, que muitas vezes são silenciadas, negadas ou invisibilizados. 

Além de mostrar que a biblioteca não só pode como deve ser um espaço que proporcione 

condições para a permanência desses grupos, colaborando para consolidação das políticas de 

ações afirmativas. 
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A partir dessa motivação e com o relato apresentado no início desta Introdução, 

podemos refletir sobre a presença indígena e quilombola na biblioteca e na universidade, mas 

evidenciando que eles não são o foco do problema, e sim as relações de poder, como em todas 

as instituições, em especial, nesses espaços marcados pela cultura erudita, de culto à leitura e 

aos objetos escritos. Nesse sentido, olhar para um espaço caracterizado por uma diversidade 

cultural, em que se tem uma cultura dominante institucionalizada, que se sobrepõe às demais, 

como se resolveria os conflitos de poder? É até difícil de responder, sendo este um processo 

longo e histórico. 

Dessa forma, tem sido importante e necessária a presença desses grupos para nos 

fazer enxergar e provocar outras reflexões e críticas sobre o atual papel da biblioteca 

universitária, não apenas focando nas discussões dos estudos informacionais, mas também se 

fazendo presente no campo das discussões das relações étnico-raciais no espaço universitário. 

Vale ressaltar a pequena produção acadêmica na literatura brasileira a respeito da 

abordagem intercultural no campo da CI, como pode ser percebido no levantamento realizado 

nas bases bibliográficas: Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação (Brapci) e Library and Information Science Abstracts (LISA), conforme mostra o 

Gráfico 1. Tal constatação se tornou também um impulsionador para por este estudo em 

prática e dessa forma contribuir para a diminuição dessa lacuna, assim como colaborar com as 

reflexões sobre a mediação da informação na biblioteca universitária em contextos 

interculturais. 

Gráfico 1 – Frequência absoluta da busca do termo “intercultura” nas bases de dados LISA (internacional) 

e Brapci (nacional). 

 Fonte: Autor (2018). 
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Logo, temos na base de dados Brapci, que possui maior cobertura das publicações 

periódicas nacionais na área de CI, o primeiro registro do termo “intercultura” que foi feito 

no ano 2001, recuperando um artigo, e um total de 17 artigos recuperados no período de 2001 

a 2016. Enquanto que, observando o âmbito internacional na base LISA, o primeiro registro 

do termo “intercultura” foi feito em 1978, em um total de 81 artigos recuperados no período 

de 1978 a 2016. 

Deste modo, vemos a importância da realização deste trabalho como contribuição 

à literatura do campo informacional brasileiro, com um tema ainda recente e com pequena 

produção. 

 

Da estrutura da dissertação 

 

A estrutura desta dissertação está organizada conforme mostrarei a seguir. 

Na seção dois, descrevo o trajeto metodológico seguido no decorrer deste estudo e 

dos tempos da pesquisa, bem como considerações acerca da análise de discurso de linha 

francesa, que compuseram a base junto ao desenvolvimento da pesquisa. 

Na seção três, Trançados Teórico-Conceituais, busco o entendimento da 

informação como construção social, a qual seria efeito de seus contextos histórico sociais. 

Deste modo, apresento a abordagem construtivista social no âmbito da Ciência da Informação 

(daqui em diante CI), juntamente com as noções de mediação da informação, multi e 

interculturalidade. Buscou-se também o apoio de outros estudos relacionados à biblioteca e às 

comunidades multiculturais, bem como estudos voltados à temática étnico-racial no campo 

informacional, além da abordagem da noção da ética da informação frente a questões 

interculturais. 

Na seção quatro, “A biblioteca praticamente não auxilia em nada”: universidade 

e comunidades multiculturais, indo em direção ao marco empírico deste estudo, apresento 

uma compreensão do contexto histórico social do ensino superior brasileiro a partir da 

efetivação de Políticas de Ações Afirmativas, especialmente com a presença de grupos 

indígenas e quilombolas, trazendo dados sobre a implementação e avanço dessas ações.  

Descrevo ainda nesta seção, os dados e análise sobre a pesquisa realizada juntos às bibliotecas 

das universidades federais brasileiras acerca de suas relações e práticas políticas diante de sua 

comunidade multicultural. 

Na seção cinco, “Eu queria que a biblioteca olhasse pra gente”: um contexto 

amazônico e o oeste paraense, entro no contexto paraense, abordando a presença de grupos 



20 

 

indígenas e quilombolas na universidade a partir das políticas de ações afirmativas, com 

destaque à região oeste do Estado do Pará, em Santarém, apresentando a Universidade Federal 

do Oeste do Pará (daqui em diante Ufopa) e suas bibliotecas que, por sua vez, compõem os 

loci da pesquisa. Descrevo ainda o relato dos encontros e diálogos com os estudantes 

indígenas e quilombolas, buscando conhecer suas experiências, expectativas e demandas 

informacionais da/na biblioteca. 

Já na seção seis, Puxando as linhas de sentidos: elementos para a mediação da 

informação, exponho uma análise discursiva a partir dos encontros com estudantes 

quilombolas e indígenas, buscando identificar possíveis elementos que contribuam para 

pensar a prática de mediação da informação em biblioteca universitária em contextos 

interculturais. 

E na seção sete, faço as “Considerações finais” sobre o caminho deste estudo. 

Segue-se a esta seção as “Referências”, que constituíram a trama de sustentação para o 

percurso deste estudo; e também os “Apêndices”, com o Modelo do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, o formulário enviado às bibliotecas universitárias federais e a compilação 

das respostas recebidas das bibliotecas. 

Assim, é com a fala da indígena Célia Xacriabá, na epígrafe que abre essa 

Introdução, que sigo na tentativa de uma construção de diálogos entre as culturas, buscando 

nestes diálogos sentidos para reflexões sobre os processos de mediação na biblioteca, 

contribuindo para ações e políticas de permanência dos diferentes grupos na Universidade, 

para que de fato se torne real o seu desejo: “Queremos conhecer o novo, sem deixar de ser 

quem somos”. 



21 

 

2 TRAJETO METODOLÓGICO 

 

O trajeto metodológico seguido neste estudo pode ser classificado como 

qualitativo, exploratório e de cunho etnográfico, pois se propôs a compreender a relação dos 

estudantes indígenas e quilombolas com a biblioteca universitária. Tal abordagem se justifica 

pois se trata de reflexões sobre os processos de mediação em bibliotecas universitárias sob 

uma perspectiva intercultural, a partir de uma investigação e análise da literatura, e de um 

trabalho de campo nas bibliotecas da Ufopa, juntamente, com estudantes indígenas e 

quilombolas. 

Clifford Geertz (2008) reconhece que o “fazer a etnografia é como tentar ler (no 

sentido de “construir uma leitura de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, 

incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos” (ibid., p. 7). A noção de 

etnografia apresentada por Geertz (2008, p. 15) indica que “[...] ela é interpretativa; o que ela 

interpreta é o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida consiste em tentar salvar o 

‘dito’ num tal discurso da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis”. 

Maria Hassen (s.d.) destaca ainda a relevância no uso da etnografia como metodologia ao se 

observar a polifonia do texto etnográfico, no qual é possível observar a pluralidade de vozes 

que se oferece espaço no texto, mas também destaca a voz do próprio pesquisador. 

Sobre o trabalho de campo e o fazer etnográfico Márcio Goldman (2006, p. 31) 

ressalta que “[...] deveriam deixar de ser pensados como simples processo de observação (de 

comportamentos ou de esquemas conceituais), ou como formas de conversão (assumir o ponto 

de vista do outro), ou como uma espécie de transformação substancial (tornar-se nativo)”. E 

recorrendo à Gilles Deleuze e Félix Guattari, Goldman afirma que “fazer etnografia poderia 

ser entendido, antes, sob o signo do conceito de devir [...]. O devir, na verdade, é o 

movimento pelo qual um sujeito sai de sua própria condição por meio de uma relação de 

afetos que consegue estabelecer com uma condição outra” (ibid., p. 31).  

Essas relações de afetos, ou de se deixar ser afetado por algo que afeta o outro, 

permitem o estabelecimento de outras possíveis relações e sentidos, o que acaba por tornar a 

etnografia um desafio, apresentando-se “mais um obstáculo que uma solução” (ibid., p. 33). 

É nesse obstáculo, de encontros e desencontros, de um universo compartilhado de 

culturas, experiências e vivências, de informações e saberes, envolvido por conflitos e 

tensões, como se observa na universidade, que se busca uma compreensão das relações entre 

os estudantes indígenas e quilombolas e a biblioteca universitária, envolvidos em práticas 
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informacionais. Admito também o desafio de autorreflexão sobre meu próprio modo de fazer, 

pensar e agir profissional a partir de agora como pesquisador. 

Daqui em diante, apresento o percurso metodológico seguido para alcançar os 

objetivos propostos neste estudo. 

Na identificação do aporte teórico da literatura da CI, buscou-se a abordagem 

mais apropriada para o desenvolvimento deste estudo: a construtivista social. Igualmente, 

analisamos as noções de mediação da informação que pudessem oferecer instrumentos para os 

objetivos da pesquisa. Em paralelo, procurou-se compreender as perspectivas conceituais 

sobre a multi e interculturalidade em outras áreas como a Educação e a Antropologia, assim 

como na área da CI, a fim de refletir de que maneira podemos pensar o processo de mediação 

em bibliotecas universitárias sob a perspectiva crítica da interculturalidade. 

O levantamento bibliográfico em publicações do campo informacional, 

compreendeu buscas em bases de dados nacionais: Base de Dados Referenciais de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (Brapci), Repositório dos Encontros Nacionais de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (Benancib), Portal de Periódicos Capes, 

Base de Dados de Teses e Dissertações (BDTD); e internacionais: E-print in Library & 

Information Science (E-lis) e Library and Information Science Abstracts (LISA).  

Utilizou-se o cruzamento de termos como: “diversidade cultural”, “intercultural”, 

“mediação”, “mediação da informação”, “mediação da leitura”, “multicultural”, “indígena”, 

“quilombo”, “étnico-racial”, “biblioteca universitária”. Em função da especificidade do tema 

não foi delimitado um recorte temporal para a produção levantada. Chegou-se ao resultado de 

74 registros e, após análise dos trabalhos recuperados, selecionou-se 18 documentos5 que 

poderiam contribuir com o desenvolvimento da pesquisa, tendo em vista suas abordagens da 

temática étnico-racial, a interculturalidade e a mediação da informação. 

Nesse caminho, objetivamos uma compreensão dos contextos histórico, político e 

social da universidade e da biblioteca na abertura ao acesso de indígenas e quilombolas ao 

ensino superior a partir das políticas de ações afirmativas. Para tal propósito, iniciou-se um 

levantamento e revisão bibliográfica sobre o tema, bem como a coleta de dados acerca das 

ações afirmativas nas universidades brasileiras. Foi consultado o site do GEMAA6, que 

elaborou um mapa das ações afirmativas nas universidades públicas federais e estaduais 

                                                           
5Cabe ressaltar também, o destaque que busquei dar às(aos) autoras/es bibliotecárias/os latino-americanas/os, 

assumindo uma perspectiva crítica intercultural, postura adotada para visibilização dessas autoras/es, em especial 

mulheres com seus nomes e sobrenome nas citações diretas e indiretas, fora do eixo eurocêntrico, tão dominante, 

também, no campo informacional. 
6Endereço eletrônico: <http://gemaa.iesp.uerj.br/mapa-da-acao-afirmativa/>.  

http://gemaa.iesp.uerj.br/mapa-da-acao-afirmativa/
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brasileiras. Nesta fonte, inclusive, podem ser consultadas informações sobre as políticas por 

região, unidade federativa, tipo de universidade, além do tipo de ação afirmativa e seus 

beneficiários. Com os dados levantados, obtivemos a seguinte tabela: 

                      

Tabela 1 – Universidades Federais que adotam ações afirmativas do tipo étnico-racial. 

Região Qtd. de Universidades 

Norte 10 

Nordeste 16 

Centro-oeste 5 

Sudeste 19 

Sul 11 

Total 61 

    Fonte: site do GEMAA (2017). 

 

Os dados dessa fonte serviram como base para o mapeamento de possíveis 

experiências e práticas de mediação em bibliotecas das universidades federais brasileiras no 

serviço de referência e a atuação geral bibliotecária no âmbito da interculturalidade. 

No mapeamento, a coleta de dados foi feita por meio da elaboração e aplicação de 

questionário (apresentado no Apêndice A) enviado por meio de correio eletrônico, através do 

Formulário on line no Google Docs, aos setores de referência das bibliotecas de universidades 

federais que adotam políticas de ações afirmativas de seleção para indígenas e/ou 

quilombolas, em um total de 61 formulários enviados. Desse total, recebemos retorno de 32 

respostas. 

Quanto ao objetivo de investigar as experiências, expectativas e necessidades 

informacionais dos estudantes indígenas e quilombolas na biblioteca, foi desenvolvida uma 

pesquisa de campo, tendo como loci as bibliotecas da Ufopa, na cidade de Santarém (PA).  

Inclui-se nessa etapa do trabalho o uso do método etnográfico, entrevistas e anotações de 

campo, e como método de análise e interpretação dos dados, a Análise de Discurso. 

Para este propósito do trabalho de campo, inicialmente se pensou no método de 

coleta de dados a partir da constituição de um Grupo de Discussão composto por estudantes 

indígenas e quilombolas da Ufopa. 

 

Nem sempre tudo sai como planejado... 
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Agora na posição de pesquisador, um papel novo para mim, descubro que num 

trabalho de campo, às vezes nem tudo sai como planejado. 

Após mais de um ano na cidade do Rio de Janeiro, cursando desde as disciplinas 

do mestrado até a etapa da qualificação do projeto de pesquisa, retorno à Santarém (PA) no 

segundo semestre de 2017 para iniciar minha incursão no trabalho de campo. Mas antes disso, 

meu instrumento de pesquisa de campo estava submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UFF. E seguindo as orientações normativas do CEP/UFF e de funcionários do 

Comitê que me atenderam: a coleta de dados para a pesquisa que envolve seres humanos deve 

ser iniciada apenas após a sua aprovação. Então, prevendo seu prazo de avaliação e também o 

calendário acadêmico da Ufopa, planejo a coleta de dados para o mês de setembro de 2017. 

No entanto, minha chegada é surpreendida por alguns imprevistos que foram 

implicando mudanças de cronogramas e de aplicação metodológica. Não nego o susto e o 

pensamento de que tudo poderia dar errado, mas agora vejo que isso também faz parte do 

processo investigativo, o qual pode nos levar a outros caminhos que, de certo modo, não 

deixaram de ser enriquecedores para a construção deste estudo. 

Então: o calendário acadêmico da Ufopa havia sofrido alterações em função de 

greves ocorridas em nível nacional nas universidades federais públicas brasileiras, o que fez 

com que minha chegada tenha coincidido com o final de período letivo, em setembro 

(momento também agitado para os estudantes, com provas e trabalhos finais), e início de 

férias, no mês de outubro. Atrelado a isso, o contexto em que se apresentava a Universidade 

era a “disputa pelo poder”, período de eleição para Reitor e Vice-Reitor da Ufopa7, com 

movimentações que se iniciaram na segunda quinzena de setembro, findando com a consulta à 

comunidade acadêmica no dia 07 de dezembro de 2017.  

Entretanto, como só poderia iniciar a coleta após aprovação do projeto de 

pesquisa no CEP, considerei razoável iniciar a coleta a partir de novembro, ficaria um tempo a 

mais para aguardar o resultado, já que no mês de outubro haveria um período de férias. 

Em respeito aos estudantes indígenas e quilombolas, meu contato inicial foi com 

as suas representações: o Coletivo dos Estudantes Quilombolas (CEQ) e o Diretório 

Acadêmico Indígena (DAIN), a fim de ter a autorização e apoio para desenvolver a pesquisa. 

 Assim, meu primeiro encontro foi com a coordenadora do CEQ, na última 

semana de setembro, durante o intervalo de suas atividades, pela parte da tarde, na sala do 

coletivo quilombola, localizado no primeiro andar da Unidade Amazônia. Inicialmente, 

                                                           
7 Disponível em: <http://www.ufopa.edu.br/noticias/2017/agosto-1/consun-aprova-regimento-para-eleicao-de-

reitor-e-vice-reitor>. Acesso em: 19 de dez. 2017.  
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agradeci por estar me recebendo, falei sobre quem eu era, meu trabalho na biblioteca e expus 

a proposta da pesquisa, os objetivos, bem como o modo como pensava em desenvolvê-lo. 

Após a minha fala, a coordenadora disse que gostou da iniciativa e que os 

estudantes quilombolas precisam muito desse apoio da biblioteca, porque, segundo ela, “a 

universidade só está pensando no acesso das populações quilombolas, mas para a 

permanência e acompanhamento dos estudantes ainda têm tido muito poucas ações”. Em 

seguida, pontuou que, realmente, nunca tinha visto o envolvimento da biblioteca em reuniões 

ou debates acerca das ações afirmativas na Ufopa e menos ainda a iniciativa de procurar os 

estudantes indígenas e quilombolas para ouvi-los sobre suas demandas. Enfatizou ainda que a 

universidade já tinha estudantes indígenas desde 2011 e, que mesmo antes do primeiro 

Processo Seletivo Especial Quilombolas em 2016, já tinha estudantes quilombolas na Ufopa. 

Ela ainda falou que o coletivo quilombola já planejava a formação de grupos com 

a intenção de discutir as políticas de ações afirmativas na Universidade e a biblioteca é um 

dos pontos que eles vão abordar. E continuou dizendo que, “a biblioteca deve ser um lugar em 

que a gente se sinta bem, e acolhimento quase não temos da Universidade e da biblioteca 

também não”. Nessa primeira conversa, Ela diz que com certeza os estudantes irão se 

interessar pela proposta do trabalho e não seria difícil encontrar voluntários. 

Do mesmo modo, tive uma primeira conversa com o coordenador do DAIN, na 

mesma semana. Nossa conversa ocorreu em uma das duas salas que o DAIN possui na Ufopa, 

na Unidade Amazônia, que é mais destinada ao estudo. Agradeci, também, por ele estar me 

recebendo, falei sobre mim, o que eu fazia na biblioteca e apresentei a proposta da pesquisa. 

Ele considerou importante a proposta do trabalho, ainda mais, vindo de um setor que, em sua 

percepção, nunca esteve presente nos debates das ações afirmativas e das questões indígenas 

na universidade, mas que ele vê como fundamental para a permanência dos estudantes na 

academia ter o apoio da biblioteca.  

Disse também que não teria problemas de encontrar pessoas interessadas em 

participar, inclusive, ele daria todo o apoio para o desenvolvimento da pesquisa. Nossa 

conversa, não demorou muito – ele estava fazendo um trabalho de tradução de um 

documentário para a sua língua indígena dele, para depois pôr em legenda, ainda chegou me 

mostrar um pouco da tradução. 

Assim sendo, as autorizações foram dadas, bem como o apoio das coordenações, 

tanto do CEQ e do DAIN, que se colocaram à disposição para fazer a intermediação com os 

estudantes que tivessem interesse em participar, inicialmente, para o que se propunha: a 

formação de um Grupo de Discussão. Além deles, obtive apoio da diretoria responsável pela 
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implementação das políticas, estratégias e ações de acesso e permanências dos grupos 

indígenas e quilombolas, a Diretoria de Ações Afirmativas (DAA) da Ufopa. 

 

Sobre os tempos 

 

Com o calendário acadêmico modificado e, até certo ponto, encurtado, com o 

retorno das aulas no início de novembro, as atividades acadêmicas dos estudantes se tornaram 

cumuladas de aulas e trabalhos. Então, em um novo contato com as suas representações, 

pediram-me que aguardasse passar esse momento um pouco turbulento na Universidade para, 

então, efetivar o grupo. O momento turbulento era justamente o processo de acirramento 

político na Ufopa, com as eleições para nova gestão. De fato, foi um momento de certa tensão 

e também de intensa participação dos grupos indígenas e quilombolas nesse processo. 

No mesmo período, recebi dois retornos de avaliação do CEP/UFF a respeito do 

projeto submetido. No primeiro, solicitando algumas adequações no projeto, com uma 

surpresa: a solicitação de uma carta de autorização da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

dando ciência e autorização para a pesquisa. Depois de muitos telefonemas e contato com 

uma funcionária da instituição que residia em Santarém, consegui a carta do coordenador 

regional da FUNAI, na cidade de Itaituba (PA). Na carta, ele expressa que não havia a 

necessidade dessa autorização, uma vez que a minha pesquisa não seria em terras indígenas. 

Logo, envio as solicitações ao CEP, incluindo autorizações das representações dos estudantes 

na Ufopa.  

Em novembro, recebi a segunda avaliação do CEP/UFF. Nela veio a informação 

de que, como o projeto envolve populações indígenas, ele também teria que ser avaliado pelo 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), e que por isso o cronograma deveria ser 

alterado. Assim, a coleta de dados só deveria se iniciar dali a seis meses, prazo estimado para 

que o CONEP avalie o projeto. Diante de tanta burocracia, especialmente para uma pesquisa 

de mestrado que não tem todo esse tempo de espera, e após contato com professores da Ufopa 

que lidam com os CEP’s, disseram-me para deixar de lado essa “burocracia da ética” e seguir 

com o trabalho de campo, porque essas burocracias acabam por criar mais um obstáculo, para 

um trabalho em que em que se pretende atuar de modo ético (mas essa crítica ficará para uma 

análise futura, porque aqui já nos tomou um bom tempo). 

Então, chegando no mês de dezembro, em função do tempo do calendário 

acadêmico da Ufopa, do tempo de eleição, tempo do mestrado e do tempo de conseguir 

conciliar horários, percebi a dificuldade para realização e constituição dos grupos, o que me 
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levou a um outro caminho: entrevistas individuais com os estudantes indígenas e quilombolas. 

Mudança que também apresentei às coordenações do DAIN e do CEQ. Estes também 

consideram que por agora, com os estudantes envolvidos nas suas atividades, nas diversas 

unidades acadêmicas, conciliar um horário disponível a todos seria mais complicado e que, de 

fato, o contexto desse semestre na universidade, um tanto atípico, dificultava o plano inicial. 

Mas nesse período, acabei conversando com alguns estudantes pelas bibliotecas 

que acompanhei durante algumas visitas e, com o apoio do DAIN e do CEQ, busquei pelo 

menos um estudante de cada Unidade de Santarém e que tivesse interesse em participar da 

pesquisa. 

Então, fizeram parte das entrevistas três estudantes indígenas: Eliane, da Unidade 

Amazônia; Sandra, da Unidade Rondon, e Daniel da Unidade Tapajós. E três estudantes 

quilombolas: João, da Unidade Amazônia; Maria, da Unidade Rondon, e Carolina, da 

Unidade Tapajós. Por questões éticas e respeito aos estudantes participantes da pesquisa, seus 

nomes verdadeiros serão mantidos em sigilo, por isso, usaremos estes nomes fictícios, bem 

como qualquer informação que possa identificá-los, comprometê-los ou a outras pessoas. 

Os encontros com os estudantes aconteceram no período de dezembro de 2017 ao 

início de janeiro de 2018, por meio de entrevistas individuais. A duração média das 

entrevistas foi de 30 a 40 minutos e todas as falas foram gravadas e transcritas com o 

consentimento prévio dos estudantes, informações constantes no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A).  

Na etapa de análise utilizamos como apoio a metodologia da Análise de Discurso 

de linha francesa. Assim, após a trabalho de transcrição das falas, iniciamos nossa análise com 

a leitura dos registros para o agrupamento dos discursos conforme os temas e assuntos iam 

sendo detectados, o que nos levou à identificação do que chamo de cinco linhas de sentidos, 

denominadas da seguinte maneira:  a linha do racismo, do preconceito, da discriminação; a 

linha da identidade, identificação: reconhecimento e afirmação, respeito; a linha da oralidade 

e da escrita; a linha do acolhimento, orientação, atratividade; a linha do olhar, humanização, 

interação, diálogo. 

A seguir, serão apresentadas algumas considerações teóricos-metodológicas sobre 

a Análise de Discurso de linha francesa que se mostram relevantes para as análises e o 

desenvolvimento proposto deste estudo. 
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2.1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS SOBRE A ANÁLISE DE 

DISCURSO 

 

Considera-se relevante para este estudo a utilização de análise de discurso, que, 

trabalha com o sujeito e seu discurso, na qual vemos a importância do ouvir, no caso, as 

experiências, expectativas e demandas dos estudantes indígenas e quilombolas, que na 

universidade e na biblioteca, se apropriam e produzem sentidos e conhecimentos. Deste 

modo, entende-se como necessária a apresentação de noções teórico-metodológicas da 

Análise do Discurso (daqui em diante AD), para sua compreensão e desenvolvimento da 

análise da pesquisa. 

Eni Orlandi (2005) reconhece que “a Análise de Discurso, como seu próprio nome 

indica, não trata da língua, não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. 

Ela trata do discurso” (ibid., p. 13), e em se tratando na palavra discurso, a autora ainda 

completa que “etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de 

movimento” (ibid., loc. cit.). 

Destaca-se as filiações teóricas nas quais a AD de linha francesa está 

fundamentada, como mostra Eni Orlandi (2015), pelos conhecimentos da Linguística, do 

Marxismo e da Psicanálise. No entanto, a autora afirma que o uso na AD destas áreas “[...] 

não o é de modo servil e trabalha uma noção - a de discurso - que não se reduz ao objeto da 

linguística, nem se deixa absorver pela Teoria Marxista e tampouco corresponde ao que 

teoriza a Psicanálise” (ibid., p. 18). Pelo contrário, a autora ainda ressalta que a AD, 

 
Interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o 

Marxismo perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise pelo modo 

como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia como materialidade 

relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele (ibid., loc. cit.). 

 

Logo, a AD trabalha com o sujeito e seu discurso, sendo esse sujeito ideológico, 

cujas palavras, gestos, possuem uma ideologia, e como propõe, um dos principais teóricos 

Michel Pêcheux (1995), articulando ainda a materialidade da língua e da história no discurso. 

Em suma, a AD objetiva a “[...] compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, 

como ele está investido de significância para e por sujeitos” (ORLANDI, Eni, 2015, p. 24), 

buscando verificar os discursos silenciados, o que é dito inserido no interdiscurso, isto é, na 

tensão entre os diversos gestos de interpretação. 
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Antes, necessitamos entender a noção de discurso para a AD. Assim, Eni Orlandi 

(2015) o apresenta como sendo “efeito de sentidos entre interlocutores” (ibid., p 20), isto é, 

para a AD, no discurso, 

 

[...] não se trata de transmissão de mensagens apenas, pois, no funcionamento da 

linguagem, que põem em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela 

história, temos um complexo processo de constituição desses sujeitos e produção 

de sentidos e não meramente transmissão de informação. (ibid., p. 19, grifo 

nosso). 

 

A autora ainda assinala que o discurso não é fala, texto ou frase longa, mas 

materialidade simbólica, ressaltando sua distinção de “fala”,  

 

O discurso não corresponde à noção de fala pois não se trata de opô-lo à língua 

como sendo esta um sistema, onde tudo se mantém, com sua natureza social e suas 

constantes, sendo o discurso, como a fala, apenas uma ocorrência casual, individual, 

realização do sistema, fato histórico, a-sistemático, com suas variáveis. O discurso 

tem sua singularidade, tem seu funcionamento que é possível apreender se não 

opomos o social e o histórico, o sistema e a realização, o subjetivo ao objetivo, o 

processo ao produto (ibid. 20) 

 

Nesse caminho de entendimento do discurso para AD, Tania Souza (2016) mostra 

que não devemos adotá-lo como realidade empírica “mas como objeto sócio histórico: social 

porque processo-produto da sociedade; histórico, pelo trabalho dos sentidos (considerado na 

dimensão do ideológico) nele inscritos. Trata-se também de um objeto entendido na sua 

heterogeneidade e incompletude” (ibid., p, 4). 

 

Sobre a noção de ideologia e sujeito 

 

Para compreender a noção de sujeito, é fundamental o entendimento da noção de 

ideologia. A noção de ideologia para a AD, de acordo com Eni Orlandi (2015) destaca a 

importância da linguagem para a (re)significação de sua definição. 

 
A ideologia [...] nesse modo de a conceber, não é vista como conjunto de 

representações, como visão de mundo ou como ocultação da realidade. Não há aliás 

realidade sem ideologia. Enquanto prática significante, a ideologia aparece como 

efeito da realidade necessária do sujeito com a língua e a história para que haja 

sentido (ibid., p. 46). 

 

Nesse caminho, a autora (2015) assinala que a questão de não existir sentido sem 

interpretação é um modo de admitir a existência da ideologia. 

O sujeito na AD é constituído por ideologias, afetado pela história e pela 

linguagem. Dessa forma, 
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Ele é materialmente dividido desde sua constituição: ele é sujeito de e é sujeito à. 

Ele é sujeito à língua e à história, pois para se constituir, para (se) produzir 

sentidos ele é afetado por elas. Ele é assim determinado, pois se não sofrer os 

efeitos do simbólico, ou seja, se ele não se submeter à língua e à história ele não se 

constitui, ele não produz sentidos (ibid., p. 46). 

 

 

Sobre a noção de Formação Discursiva 

 

Outra noção importante na AD é a noção de Formação Discursiva (FD) que, como 

analisa Eni Orlandi (2015, p. 41) “se define como aquilo que numa formação ideológica dada 

– ou seja, a partir de uma posição dada em conjuntura dada – determina o que pode e deve se 

dito”. 

Dito de outra forma, a FD considera a posição ideológica que cada sujeito pode 

ocupar, e que a partir dela é possível a compreensão das condições de produção de sentido, 

sua relação com a ideologia, e, no processo de funcionamento dos discursos, encontrar as suas 

marcas sócio históricas (ibid.). Ainda sobre a noção de formação discursiva, Eni Orlandi 

(2015) apresenta dois pontos fundamentais para a sua compreensão 

 
A. O discurso se constitui em seu sentido porque aquilo que o sujeito diz se inscreve 

em uma formação discursiva e não outra para ter um sentido e não outro. Por aí 

podemos perceber que as palavras não têm sentidos nelas mesmas, elas derivam 

seus sentidos das formações discursivas em que se inscrevem. As formações 

discursivas, por sua vez, representam no discurso as formações ideológicas. 

Desse modo, os sentidos sempre são determinados ideologicamente. Não há sentido 

que não o seja. Tudo que dizemos tem, pois, um traço ideológico em relação a 

outros traços ideológicos. E isto não está na essência da palavra mas na 

discursividade, isto é, na maneira como, no discurso, a ideologia produz seus efeitos, 

materializando-se nele. O estudo do discurso explicita a maneira como linguagem e 

ideologia se articulam, se afetam em suas relações recíprocas. (ibid., p. 41, grifo 

nosso). 

 

Neste ponto, observa-se que os sentidos são determinados pela ideologia, no 

entanto, eles não se encontram preestabelecidos por propriedades da língua (ibid.). Contudo, a 

autora ressalta que “é preciso não pensar as formações discursivas como blocos homogêneos 

automaticamente” (ibid., p. 42). Já no segundo ponto 

 

B. É pela referência à formação discursiva que podemos compreender, no 

funcionamento discursivo, os diferentes sentidos. Palavras iguais podem 

significar diferentemente. Por exemplo, a palavra “terra” não significa o mesmo 

para um índio, para um agricultor sem-terra e para um grande proprietário rural. Ela 

significa diferente se a escrevemos com letra maiúscula Terra ou com minúscula 

terra etc. todos esses usos se dão em condições de produção diferentes e podem ser 

referidos a diferentes formações discursivas. E isso define em grande parte o 

trabalho do analista: observando as condições de produção e verificando o 
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funcionamento da memória, ele deve remeter o dizer a uma formação 

discursiva (e não outra) para compreender o sentido do que ali está dito. (ibid., 

p. 42-3, grifo nosso) 

 

Assim, nota-se que a formação discursiva é o lugar em que se constitui o sentido e 

a identificação do sujeito, sendo nela que todo sujeito acaba por se reconhecer (ibid.) Nessa 

direção é que podemos compreender as condições de produção de sentido, na qual se 

relaciona o sujeito e a situação, – que pode ser pensada num sentido estrito, entendendo o 

contexto imediato da enunciação, e/ou em sentido amplo, incluindo o contexto social, 

histórico e político, dando conta, assim, do contexto que é produzido pelas instituições, sobre 

o já-dito e sobre a memória (ibid.). 

 

Sobre o interdiscurso e a memória discursiva 

 

De acordo com os fundamentos da AD, Orlandi (2015) assinala que o 

interdiscurso é a memória discursiva que cruza o dizer, constituindo-se por “todo o conjunto 

de formulações feitas e já esquecidas que determina o que dizemos” (ibid., p. 31). Ou ainda, 

como Tania Souza (2016a, p.3) aponta, o interdiscurso é a “memória do dizer marcada pelas 

forças em consonância ou dissonância das FDs na relação com as forças sociais das 

formações ideológicas, um já-discursivo que possibilita a significância, a errância dos 

sentidos”. 

Eni Orlandi (2015) ainda ressalta que “todo dizer, na realidade, se encontra na 

confluência de dois eixos: o da memória (constituição) [do interdiscurso] e da atualidade 

(formulação) [o dizer em um momento dado]. E é nesse jogo que se tiram seus sentidos” 

(ibid., p. 31). 

Já a memória vista a partir do discurso, para a autora, é abordada como 

interdiscurso, e a define como “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna 

sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada 

de palavra” (ibid., p. 29). Do mesmo modo, Tania Souza (2016a), sob uma perspectiva 

discursiva, afirma que a memória “se constitui como discurso sobre o acontecimento. 

Memória não é esfera plena, cujas bordas sejam transcendentais históricos e cujo construído 

seria um sentido homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório” (ibid., p. 3). 

 

Sobre a identificação, contra-identificação e desidentificação. 
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O sujeito, marcado pela ideologia por meio da língua e materializada no discurso, 

encontra-se em constante movimento entre as várias formas de desdobramentos entre o sujeito 

da enunciação e o sujeito universal – da formação discursiva dominante –, seja de 

questionamento ou de repetição, num processo de identificação, contra-identificação e 

desidentificação, como propõe Michel Pêcheux (1995). 

Nessa proposta, o autor afirma: “os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-

falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que representam ‘na 

linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes” (ibid., p. 161). Deste 

modo, é por meio da identificação que é realizada a interpelação do indivíduo em sujeito do 

seu discurso, ou ainda, quando são interpelados em sujeitos pela ideologia, o seu discurso 

ocupa uma determinada posição, na qual se identifica. Assim, temos o que corresponde à 

primeira modalidade do funcionamento subjetivo indicada por Pêcheux (1995), a 

identificação. 

Esta modalidade trata do “bom-sujeito”, em que há um processo de identificação 

com a forma-sujeito da formação discursiva a qual é interpelado, reconhecendo-se à formação 

ideológica dominante. 

A segunda modalidade do funcionamento discursivo apontada Pêcheux (1995) é a 

contra-identificação. Nesta, há um efeito de negação, distanciamento e/ou rejeição diante de 

uma determinada formação discursiva. Isto é, “o sujeito-enunciador se volta contra o sujeito 

universal da ideologia, contra-identificando-se a ele” (ibid. p. 224). O autor ainda define esta 

modalidade da seguinte maneira 

 
[Este] caracteriza o discurso do “mau sujeito”, discurso no qual o sujeito da 

enunciação “se volta” contra o sujeito universal [ideológico] por meio de uma 

“tomada de posição” que consiste, desta vez, em uma separação (distanciamento, 

dúvida, questionamento, contestação, revolta...) com respeito ao que o “sujeito 

universal” lhe “dá a pensar” [...]. (ibid., p. 215).  

 

Já a terceira modalidade é a da desidentificação, a qual Pêcheux (1995) diz, 

 

Na realidade, o funcionamento dessa “terceira modalidade” constitui um trabalho 

(transformação-deslocamento) da forma sujeito e não sua pura e simples anulação. 

[...] A ideologia – “eterna” enquanto categoria, isto é, enquanto processo de 

interpelação dos indivíduos em sujeitos – não desaparece; ao contrário, funciona de 

certo modo às avessas, isto é, sobre e contra si mesma, através do “desarranjo-

rearranjo do complexo das formações ideológicas (e das formações discursivas que 

se encontram intrincadas nesse complexo) (ibid., p. 217-218) 

 

Assim, de acordo com o autor, o sujeito realiza um movimento de se 

desidentificar com a formação discursiva, porém a interpelação pela ideologia continua, visto 
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que, desloca-se para uma outra formação discursiva (ibid.). Dito de outra maneira, 

inicialmente, o sujeito não se sente identificado naquela formação discursiva dada, no entanto 

em função de alguma razão ocorre seu rearranjo para uma outra formação discursiva em que 

se sinta reconhecido. 

Frente a estas três modalidades discursivas de funcionamento subjetivo, podemos 

entender que há constantes lutas e relações de forças na qual os discursos são produzidos em 

um processo entre ideologias dominantes e não dominantes. Então, para realizar uma análise 

mais profunda sobre o processo de mediação da informação na biblioteca universitária, um 

dos possíveis modos de compreender as relações entre os estudantes indígenas e quilombolas 

e a biblioteca, com suas redes de sentidos, seria a partir do movimento discursivo de 

interpelação-identificação do sujeito. 

Logo, ouvir esses grupos é fundamental, pois nos fornece outros sentidos, 

possibilidades e novos questionamentos sobre tais relações. Porém, além de ouvi-los é 

necessário reconhecer seus protagonismos e autorias, se pretendemos um trabalho em 

conjunto e colaborativo, estabelecendo, de fato, um diálogo intercultural para a reflexão sobre 

os processos de mediação na biblioteca. 

É dentro desse percurso, portanto, nesse campo de pesquisa ainda em construção, 

envolvido por tensões e conflitos sociais e étnico-raciais, que me encontro na tentativa de 

construir um trabalho não unicamente academicista, mas, principalmente, que se abra ao 

diálogo com outros saberes e conhecimentos. 
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3 TRANÇADOS TEÓRICO-CONCEITUAIS 

 

A identificação do marco teórico-conceitual ou das bases epistemológicas que 

guiam um estudo, em sua construção chega a ser um momento tenso, de certa forma até de 

insegurança, se estamos na direção certa ou não. E momentos como esses também estiveram 

presentes à medida que caminhava na escrita desta Dissertação a partir das reflexões sobre as 

leituras dos textos relacionados ao objetivo do estudo. 

Nesse caminho, a construção deste marco segue um movimento de diálogo, 

aproximações e/ou (des)encontros entre o campo informacional e outras áreas que possam 

contribuir para a compreensão das relações dos estudantes indígenas e quilombolas com a 

biblioteca universitária, envolvidos em práticas informacionais, para uma reflexão sobre a 

mediação da informação na biblioteca universitária em contextos interculturais. 

Assim, apresento não um mapeamento profundo sobre as bases epistemológicas 

acerca da CI, da mediação da informação e da multi/interculturalidade, mas sim as abordagens 

que fossem mais apropriadas ou que pudessem contribuir para condução deste estudo. No 

campo informacional se mostra mais relevante a abordagem que compreende a informação 

como construção social, bem como compreender a noção de mediação da informação e as 

possíveis aproximações conceituais com a perspectiva crítica da interculturalidade. 

Neste capítulo busco também contribuições de estudos que trabalham as questões 

relacionadas à biblioteca, aos profissionais da informação e comunidades multiculturais, 

incluindo abordagens sobre a discussão étnico-racial no campo informacional. Destacam-se 

também as discussões em torno da ética da informação em jogo nas relações interculturais, a 

exemplo da Ética Intercultural da Informação, sobre a qual apresento uma breve introdução 

para contribuição nesta dissertação. 

 

3.1 A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E O SOCIAL: INFORMAÇÃO E MEDIAÇÃO 

 

Antes de falar da abordagem identificada como mais adequada no âmbito deste 

estudo, considero importante iniciar com um breve enfoque da CI, especialmente sua 

constituição enquanto disciplina. Em seguida, apresento a abordagem que trabalha a 

informação como construção social e as diferentes dimensões abordadas no campo da CI 

sobre mediação da informação. 

A CI, desde seu surgimento, tem sido compreendida de modo às vezes amplo ou 

mais específico, dependendo do entendimento de seu objeto focal, a informação, que se abre 
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em uma pluralidade de definições e abordagens. Maria Nélida Gonzalez de Gomez (2000) 

chama a atenção para o caráter poliepistêmico do termo informação, indicando os diferentes 

sentidos que podem ser atribuídos ao termo em diferentes contextos. Assim, é preciso 

considerar a informação, enquanto objeto de estudo da CI, como “uma construção de 

significado de segundo grau a partir das práticas e ações sociais de informação, que 

constituem seu domínio fenomênico” (ibid., não paginado). 

Em outra perspectiva, Luciano Floridi (2010) ao analisar a informação, afirma que 

é um tópico “escorregadio”, o que significa dizer que é imprescindível uma análise constante. 

 
Para entender o que é informação a melhor coisa a fazer é começar analisando-a em 

termos do conhecimento que pode surgir deste campo [...] Entretanto, duvido muito 

(talvez eu devesse ser mais honesto e declarar que não acredito de forma alguma 

nisso) que qualquer tentativa de sucesso pode ser obtida reduzindo todos os outros 

conceitos à informação factual. Informação factual é como a capital de arquipélagos 

informacionais, estrategicamente posicionados, para oferecer uma compreensão 

clara do que é informação e ter, assim, uma ponte para outros conceitos que são 

interconectados, mas não necessariamente a um único Ur-conceito [referindo-se a 

um conceito superior]. O modelo correto não é hierárquico, mas uma rede de 

conceitos conectados, ligados por influências mútuas e dinâmicas, não 

necessariamente genéticas ou genealógicas (ibid., p. 41). 

 

Como é observado por Lídia Freitas (2003), em sua na análise arqueológica 

foucaultiana da formação do campo da CI, as correntes teóricas que a constituem podem ser 

observadas como perspectivas político epistemológicas se confrontando pela base teórica da 

área, muito em função dos diferentes sentidos conceituais dados ao seu objeto de estudo. A 

autora, portanto, reconhece que, 

 
[...] os próprios determinantes históricos de sua constituição parecem atrapalhar ou 

mesmo impedir que a CI se debruce sobre eles analiticamente. A indiferenciação 

entre seu objeto e o seu saber dificulta a inserção de suas reflexões no âmbito da 

sociedade, apesar das repetidas afirmações de que a CI é uma Ciência Social, 

insistência que só tem paralelo com a sua dificuldade de pensar os processos 

histórico-sociais envolvidos nas práticas informacionais. Isto termina por gerar uma 

série de circularidades no desenho de seu objeto. (ibid., p. 10). 

 

Em relação à origem e questões teóricas, Maria Nélida Gonzalez de Gomez 

(2000) evidencia que “desde suas primeiras manifestações, apresentava-se [...] a Ciência da 

Informação como conjunto de saberes agregados por questões antes que por teorias” (ibid., p. 

2, grifos da autora). Nesse sentido, a autora (2001) destaca que a CI se identifica desde sua 

origem com diferentes abordagens epistemológicas, “apresentando-se ora como ciência 

empírico-analítica, ora como meta-ciência, ainda que nos últimos anos tenha explorado, 

achamos que com maiores perspectivas, um pluralismo metodológico próprio das ciências 

sociais e de um campo interdisciplinar” (ibid., p. 13). 
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Já Lena Vania Pinheiro (2005) considera que a CI pode ser inserida em uma nova 

categoria, em que mesmo filiada às ciências sociais se configura como uma ciência tecno-

cultural. Afirma ainda que, num futuro próximo ou distante, a CI possa levar ao surgimento 

de uma nova disciplina, a Infocomunicação, com características transdisciplinares (ibid.) 

Na compreensão da CI como disciplina, são notadas mudanças em suas correntes 

teórico-epistemológicos e nas diversas abordagens dadas aos seus estudos e pesquisas 

relacionadas aos processos e fenômenos informacionais. Pode-se analisar que as 

transformações da CI, como as demais ciências sociais, relacionam-se às transformações 

sociais, culturais, econômicas e políticas da sociedade. Deste modo, observa-se um 

movimento pelo reconhecimento dos aspectos sócio histórico e discursivo nos estudos 

informacionais, como considera Lídia Freitas (2003) 

 
Vê-se lentamente aprofundar-se alguma reação às marcas da CI como saber somente 

operacional de gestão de processos, da mesma forma que alguns setores da Ciência 

da Informação consideram como seu objeto o conjunto das práticas de informação 

na sociedade, e não apenas no âmbito científico e tecnológico. Aponta-se, não para 

uma tentativa retórica de inclusão do social nas práticas informacionais, e sim um 

reconhecimento do caráter inelutavelmente histórico e discursivo de seus temas 

(ibid., p. 11). 

 

E nessa direção, podemos perceber também a necessidade de ampliação nos 

estudos também sobre temáticas étnico-raciais na CI quando Regina Marteleto (2002, p. 102) 

reconhece que “informação não é processo, matéria ou entidade separada das práticas e 

representações de sujeitos vivendo e interagindo na sociedade, e inseridos em determinados 

espaços e contextos culturais”. 

Pelo analisado, constatando-se a perspectiva social da CI, buscamos a abordagem 

que compreende a informação como construção social, com apoio nos estudos e apontamentos 

de autores como Bernd Frohmann, Michael Olsson e Geni Fernandes. 

Questionando uma das abordagens/correntes dos estudos informacionais, a 

cognitivista, Frohmann (1992) aponta que esta considera haver uma separação entre a 

consciência humana e o mundo social, não levando em conta os fatores históricos, culturais e 

sociais nos processos cognitivos dos sujeitos. Ao contrário, este autor (id., 1994a) ao estudar 

as novas tecnologias de informação, admite que estas são fruto de processos histórico-sociais. 

Igualmente, leva-o a reconhecer que a informação seria um efeito de práticas sociais com 

documentos, rompendo com a visão cognitivista, direcionando-se para uma perspectiva 

construtivista (id., 1994b). 

Em seus estudos, Frohmann (1992) se distingue a partir da influência de Michel 

Foucault com sua abordagem da análise de discurso ao observar os enfoques que são dadas 
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aos estudos da informação, que não costumam analisar as relações com o poder nas relações 

sociais. 

 
O foco sobre problemas instrumentais e questões epistemológicas relacionadas ao 

estabelecimento e policiamento de fronteiras entre disciplinas desvia a atenção de 

questões de como o poder é exercido em e através de relações sociais mediadas pela 

informação, como o domínio sobre a informação é alcançado e mantido por grupos 

específicos e como formas específicas de dominação especialmente aquelas de raça, 

classe, sexo e gênero – estão implicadas no exercício do poder sobre a informação 

(id., 1995, p. 5, tradução nossa).  

 

Essa relação entre poder e informação reconhecida por Frohmann (1992, 1995), 

pode ser observada quando falamos da entrada dos estudantes indígenas e quilombolas nas 

universidades brasileiras, que se deparam com um espaço caracterizado por determinadas 

práticas discursivas e não discursivas dominantes das relações de poder e saber. Além disso, 

entram em um contexto sociocultural diferente do seu, no qual se confrontam com questões de 

adequação às normas e regras e/ou de busca pela efetividade de um diálogo intercultural 

(VAZ FILHO, 2015). 

Em seus estudos, Frohmann (1994b) tem tratado da análise de discurso como um 

importante método para investigação e análise de questões informacionais a partir das práticas 

discursivas, visto que esse método não se limita ao estudo de construções teóricas. Nessa 

direção, apropriando-se do conceito de materialidade do enunciado de Foucault, Frohmann 

(2012) busca uma identificação de bases teóricas que proporcionem o pensar sobre a 

materialidade da informação por meio das práticas com documentos. 

Deste modo, para o autor (ibid.) a informatividade do documento se configura por 

meio de propriedades das práticas documentárias, que podem ser descritas como: a 

materialidade (os documentos existentes em algum material configurando práticas com eles); 

vinculação institucional (documentos imersos nas instituições); disciplinados socialmente; e 

historicidade (ancorado no tempo e espaço). Na concepção de Frohmann (ibid.), essas quatro 

propriedades podem constituir diretrizes para uma investigação da informação cujo ponto de 

partida seria a noção de práticas documentárias, ou ainda, uma filosofia da informação, que 

por sua vez, se fundamentaria em uma filosofia da documentação. 

Conferindo materialidade à informação, Frohmann (2008) procura mostrar que as 

práticas documentárias são práticas sociais, além de apontar que a partir das práticas 

documentárias institucionais, tecnológicas ou científicas se atribuiria à informação “peso, 

massa, inércia e estabilidade” (ibid., p. 25), constituindo sua informatividade de tal maneira 

que influencia na construção do conhecimento e nos contextos histórico sociais.  
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Com suas análises, Frohmann (2008) considera que a informação é construída a 

partir das relações e das práticas baseadas no mundo material e imaterial, considerando os 

contextos histórico sociais. Com isso, observa-se nos estudos do autor (ibid.) uma outra 

possibilidade para se refletir acerca dos objetos da CI na atual estrutura social, especialmente, 

quando associamos os estudos do caráter social, cultural e/ou político às tecnologias digitais. 

Buscando trazer suas perspectivas para o contexto empírico deste estudo, por 

meio da materialidade e funcionamentos da informação como possível contribuição às nossas 

reflexões sobre os processos de mediação nas bibliotecas universitárias, podemos atentar para 

os processos de atribuição de informatividade ao documento – sejam materiais ou digitais –, 

no ambiente da biblioteca pelos estudantes indígenas e quilombolas. Isto é, a partir de suas 

possíveis práticas com os documentos, que podem influenciar e orientar os processos de 

mediação da informação na biblioteca. 

As questões levantadas por Frohmann são relevantes, pois encaminham possíveis 

direcionamentos para uma perspectiva epistemológica a ser pensada para a problemática da 

pesquisa proposta nesta Dissertação, a partir de suas discussões e estudos no campo 

informacional sob a abordagem social. 

Do mesmo modo, contribuindo para a abordagem social na área da CI, Michael 

Olsson tem direcionado seu foco de estudo para a compreensão da informação como 

construção social a partir de uma análise discursiva, assumindo os processos sociais como 

parte integrante nos estudos informacionais, ou como o próprio autor apresenta sua pesquisa 

de Doutorado, que continuou como premissa nos seus estudos posteriores, 

 
Minha pesquisa adota uma abordagem diferente em que o próprio grupo (ou 

discurso) é de importância teórica central para a compreensão do comportamento 

informacional. Além disso, quando as abordagens predominantes tendem a conceber 

usuários de informação, sistemas de informação e seus contextos como entidades 

discretas, embora entidades que interagem, o discurso é uma abordagem mais 

holística que vê todos esses elementos como nós em uma rede de relações de poder 

(OLSSON, 1998, sem paginação, tradução nossa). 

 

Olsson (2005a) compreende a abordagem construtivista, na qual o contexto social 

é visto como um fator que configura o processo cognitivo dos sujeitos, tendo como 

características a natureza da linguagem e a produção de sentido do sujeito como construção 

social. 

É importante destacar que nos trabalhos de Olsson, assim como em Frohmann, há 

influência teórica de Foucault, da análise de discurso e as relações entre poder e saber, o qual 

traz esses pressupostos como forma de crítica às abordagens nos estudos de informação 
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centrada em um “usuário” isolado, através de visões estritamente mentalistas ou nos estudos 

que observam a informação tratada como “coisa” (OLSSON, 2005a). 

Analisando as diversas possibilidades de relações e construções de sentido, nas 

quais as práticas informacionais estão intrinsecamente ligadas ao seu contexto social, Olsson 

(2009) reconhece que o conhecimento é construído socialmente, sendo “um produto das 

crenças compartilhadas e práticas interpretativas (que Foucault chamou de regras discursivas) 

compartilhados por uma comunidade particular ou comunidades, num determinado ponto no 

espaço e no tempo” (ibid., p. 23, tradução nossa). 

Ainda que Olsson em seus estudos possa não ter considerado aspectos 

interculturais, sua compreensão em torno da abordagem construtivista, considerando a 

informação como construção social e as suas perspectivas adotadas, tornam-se significativas 

para as análises pretendidas neste estudo, a exemplo de seu posicionamento de reconhecer a 

importância que deve ser dada nos estudos informacionais às experiências dos sujeitos – 

premissa assumida nos objetivos desta pesquisa –, mais do que em suas “lacunas 

informacionais” (id., 2005b). 

Em outro estudo, Olsson (2013) analisou o papel da emoção nas práticas 

informacionais de profissionais do teatro e do jornalismo, que possibilitou demonstrar em sua 

conclusão que “as normas e práticas sociais governam não somente o uso da linguagem e da 

construção de ideias dos participantes, mas também as maneiras em que eles atuam, falam e 

entendem a emoção” (ibid., sem paginação, tradução nossa). A exploração da emoção como 

uma construção dos discursos, tem importância, como destaca Olsson (ibid.), para os estudos 

de informação uma vez que podemos deslocar, com apoio na AD, a noção de usuário da 

informação, de um simples indivíduo, para a noção de um sujeito sócio histórico. 

Quando notamos os fatores afetivos – que nem sempre são consideradas em 

pesquisas sobre comportamentos e práticas informacionais, no campo da CI – como ponto 

central no trabalho de Olsson (ibid.), apresenta-nos uma outra alternativa nos estudos de 

informação para compreender a relação entre sujeito, informação e contexto. Podemos 

estabelecer um paralelo com os grupos cada vez mais presentes no espaço universitário e nas 

bibliotecas, indígenas e quilombolas que são povos que possuem como característica a 

oralidade – ou, buscando em Pierre Nora, povos de memória8 –, podemos observar a relação 

de fatores afetivos, que envolvem esses sujeitos em suas práticas sociais e culturais. 

                                                           
8Para Nora a concepção de memória se diferencia de história, “nela, a memória não é versão sobre 

acontecimentos passados – o complexo de lembranças –, e sim o conjunto de saberes ou visões permanentemente 

atualizadas em práticas no presente, estabelecendo um continuum cultural sem quebras temporais. Memória 
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Ainda sob influência de Foucault nos estudos informacionais, Olsson (2013) 

considera que as questões de poder e saber devam ser entendidas de modo inseparável – 

saber/poder, uma vez que se observa essas relações como formas de dominação e controle nas 

sociedades ocidentais modernas. Nesse sentido, sua análise, torna-se pertinente para as 

reflexões pretendidas nesta pesquisa, uma vez que essas formas de dominação e controle 

podem ser observadas na universidade e na biblioteca. 

Em observância ao que é tratado por Olsson sobre os estudos informacionais, 

podemos direcionar para um outro discurso, o das “práticas informacionais” (ibid.), em 

alternativa ao termo comportamento informacional, como vemos também nas abordagens de 

Frohmann. Segundo Reijo Savolainen (2007), o discurso das práticas informacionais é o que 

mais tem caracterizado as pesquisas no campo da CI sobre os estudos de informação, o que 

segundo esse autor seria um caminho mais sociológico e contextualmente direcionada à 

investigação na área, pois nessa direção 

 
Desloca o foco do comportamento, ação, motivos e habilidades dos indivíduos 

monológicos. Em vez disso, a atenção principal é dirigida a eles como membros de 

vários grupos e comunidades que constituem o contexto das atividades humanas 

(ibid., 120, tradução nossa). 

 

Nesse caminho de compreensão da informação como construção social, temos 

também a análise sobre as abordagens teóricas do campo da CI feita por Geni Fernandes (s. 

d.), na qual evidenciaremos o entendimento conceitual acerca da abordagem construtivista – 

também entendido pela autora como construcionista. 

Geni Fernandes (ibid.) aponta que nessa abordagem é a partir de diferentes 

contextos sociais, históricos, econômicos e culturais que a informação tem seu aspecto de 

construção. Reconhece ainda a informação como construção de sentidos, na qual se destaca o 

papel do sujeito assumindo as posições de “construtor e construído” (ibid., p. 18). Assim, o 

construtivismo social se direciona àquilo que constitui, interfere ou modifica os processos 

construtivos da informação (ibid.). A autora considera que “[...] o construtivismo social se 

junta à visão cognitiva na crítica ao objetivismo na CI, mas critica o cognitivismo pelas 

limitações que um ‘indivíduo isolado’, inexistente na realidade, tem para que se entenda seu 

modo de produção de sentido” (ibid., p. 18). 

                                                                                                                                                                                     
nesta concepção é puro presente. Mas também inclui as lembranças, também socialmente referidas. [...] A 

História é administração do passado, de seu sentido, interpretação. Não é por acaso que as ‘sociedades históricas’ 

são sociedades do registro escrito. O que Nora chama de História é o que se constrói como versão, baseada em 

autoridade de qualquer natureza – sempre política, dizemos nós – e que se investe de uma ‘racionalidade’” 

(FREITAS, Lídia; GOMES, Sandra, 2004, p. 2-3). 
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Deste modo, a autora (ibid.) ressalta que o interesse dessa abordagem também se 

volta para a compreensão dos efeitos da informação na sociedade sobre os processos 

democráticos, de exclusão, dominação e outros, ou seja, o efeito da informação sobre as 

relações de poder. Assim, pode-se pensar a informação como um importante “[...] instrumento 

de modificações sócio-culturais, uma vez que é utilizada em jogos de disputas discursivas 

(visões de mundo) em vista de uma posição hegemônica” (ibid., loc. cit.). 

Até aqui, sem uma exaustividade ou pretensão de esgotar o tema, vimos 

apresentando a CI, buscando o entendimento da informação numa perspectiva construtivista 

social, como resultante dos processos e práticas sociais, além das redes de relação de poder e 

saber que envolvem os discursos das práticas sociais, igualmente compreendendo os agentes 

como sujeitos constituídos socialmente. 

 

Sobre a mediação da informação 

 

O termo mediação no campo da CI vem sendo trabalhado de modo bem recente, 

com autores dedicados ao seu aprofundamento teórico-conceitual, articulando a relação entre 

a informação, o usuário e o profissional da informação. 

Um desses autores, no Brasil, é Oswaldo Almeida Junior (2015a) que remonta aos 

estudos no Brasil sobre mediação emergindo por volta dos anos de 1990, os quais num 

primeiro momento se dirigiam aos espaços dos equipamentos informacionais que atuavam 

diretamente com o atendimento ao público. Nesse âmbito, a mediação da informação se 

relacionava apenas com o Serviço de Referência e Informação (SRI), setor responsável pelo 

atendimento ao público nas bibliotecas e unidades de informação. Para o autor, os estudos de 

mediação surgem como forma de preencher uma lacuna nas bases conceituais e teóricas 

existente nos estudos e debates na esfera do SRI (id., 2015b). 

Entretanto, ao propor uma conceituação para mediação da informação, Almeida 

Júnior (2015b) a amplia para além do SRI, na medida em que reconhece a mediação presente 

em todo o fazer do profissional da informação. Assim, a mediação da informação é definida 

pelo autor como 

 
Toda ação de interferência – realizada em um processo, por um profissional da 

informação e na ambiência de equipamentos informacionais –, direta ou indireta; 

consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou coletiva; visando a 

apropriação de informação que satisfaça, parcialmente e de maneira momentânea, 

uma necessidade informacional, gerando conflitos e novas necessidades 

informacionais (ibid., p. 25). 

 



42 

 

Nesse conceito, têm-se algumas noções que merecem ser assinalados, como a 

“interferência”, que Almeida Júnior (2009) frisa ser muito importante que não pode ser de 

forma alguma negada. Na verdade, deve ser explicitada e afirmada sua existência – assim, 

reconhece a não neutralidade do profissional –, porém de forma crítica, para que o 

profissional possa lidar com a sua “interferência” de modo a amenizar e/ou minimizar os 

possíveis problemas que possam ocorrer, o que aponta para a questão ética no processo de 

mediação (ibid.). 

Outra noção importante na concepção de Almeida Júnior (2009) é a apropriação. 

Compreende-se que a mediação não se limita apenas à atividade de facilitar, disseminar ou 

disponibilizar a informação ao usuário (sujeito informacional), esta deve se preocupar 

também com os sentidos que os conteúdos podem significar para o leitor, ou seja, como a 

informação é apropriada. O autor ainda acrescenta: “a apropriação se dá de maneira 

consciente e de maneira inconsciente. Neste último caso, os significados acrescidos pelo 

usuário à informação também o são inconscientemente” (id., 2015b, p. 20). 

Almeida Júnior (2009) afirma que a mediação da informação deve ser 

compreendida como um processo histórico-social, uma vez que “o momento em que se 

concretiza não é um recorte de tempo estático e dissociado de seu entorno. Ao contrário: 

resulta da relação dos sujeitos com o mundo” (ibid., p. 93). 

Nesse caminho, o autor (2015b) entende que 

 
A informação vai se construindo, se impregnando de intenções, interesses, desejos, 

valores. Ela carrega embates, lutas por poder, por dominação, por imposições de 

conceitos, verdades. O ideológico não é eliminado pelo emprego de técnicos 

documentais, ao contrário, estas reforçam esse caráter ideológico presente na 

construção da informação (ibid., p. 12). 

 

Quando se fala sobre a mediação da informação, esta pode ser vista pelos 

profissionais da informação, como um senso comum, com a representação de uma ponte que 

permite a ligação entre dois polos separados: a informação e o usuário. No entanto, não pode 

ser compreendido dessa forma, uma vez que a mediação não se estabelece entre pontos fixos e 

imutáveis, e que não interagem entre si, como a ideia de uma ponte, e sim, esta relação está 

em constante movimento, ocorrendo entre elementos diferentes, com recursos diferentes e em 

meio a tensões, conflitos e poderes (id., 2009). No senso comum, a mediação da informação 

estaria apenas relacionada à “transferência” da informação, levando a informação de um 

ponto a outro, sem nenhuma interferência. 

Partindo das reflexões de Paulo Freire e Vygotsky para a concepção do conceito 

de mediação da informação, Almeida Júnior (2009) entende que o conhecimento é construído 
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tão-somente na relação, na interação, do sujeito no mundo e com outros sujeitos, “não há 

conhecimento no isolamento” (ibid., p. 96). Desse modo, 

 
Especificamente sobre a informação, nossas reflexões nos direcionam para a 

afirmação de conceito que, de fato, considere o usuário como ser ativo e 

participativo. Parece-nos que o conceito (ou conceitos) hegemonicamente aceito na 

área, entende o usuário como ser passivo, mero receptor de uma informação 

previamente existente e que pouco interfere em seus significados. A mediação 

permite e exige concepção de informação que desloque o usuário da categoria de 

mero receptor, colocando-o como ator central do processo de apropriação (ibid., p. 

97). 

 

E na direção à conscientização da interferência – noção importante para a 

concepção de Almeida Junior –, por parte do profissional de informação e que deve direcionar 

para uma postura ética, Henriette Gomes (2014) também reconhece a relação entre a ética e a 

mediação da informação, ao admitir que, 

 
A mediação da informação representa uma ação interacionista, na qual estão 

envolvidos fatores relacionados ao autoconhecimento, à consciência e à formação e 

valorização do protagonismo, [no qual] inevitavelmente emerge a discussão em 

torno da ética, como instância valorizadora do coletivo, da ação e da conduta 

cuidadora e, portanto, balizadora da busca pela humanização do mundo (ibid., p. 

53). 

 

Henriette Gomes (2014) chama a atenção para este ponto, uma vez que a 

mediação deve ser entendida como vinculada à vida, ao movimento, ao processo de 

construção dos sentidos que sustentam as interações sociais. A autora expõe que o processo de 

mediação implica técnicas, instrumentos, suportes, recursos, agentes e processos, para que 

seja realizado de forma eficaz e eficiente para a sua completa efetividade na apropriação da 

informação para a construção do conhecimento. Assim, também é possível vislumbrar, além 

de uma dimensão ética, uma dimensão estética, dialógica e formativa na mediação da 

informação (ibid.). 

Trazendo para essa discussão o trabalho de Aida Varela, Marilene Barbosa e 

Maria Farias (2014) sobre as múltiplas abordagens da mediação, as autoras compreendem a 

mediação sob a ideia também de movimento, como articulação de posições discursivas entre 

atores sociais, que por sua vez são reguladas pela dinâmica de poder que norteia a sociedade. 

Assim, “mediações, sentidos, discurso e poder são, portanto, elementos intrínsecos que 

operam nos processos e estratégias comunicativas” (ibid., p. 163). 

Em outra perspectiva, a compreensão da mediação por Jonathas Silva (2015) 

mostra que esta pode ser entendida “[...] como uma construção social, crítica e deliberada da 
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prática à teoria (a mediação da informação necessita ser pensada a partir das relações sociais, 

materiais e históricas à formação de uma consciência crítica)” (ibid., p. 106). 

Para além das dimensões apresentadas por Almeida Júnior (2015) e Henriette 

Gomes (2014), Silva (2015) analisa que a mediação da informação pode ser identificada ainda 

por três tipos possíveis em função de contextos coletivos e plurais: a mediação técnica, a 

pedagógica e a institucional. A técnica se relaciona com as ações de tratamento, representação 

e organização da informação, num ambiente físico e virtual. A pedagógica é o tipo 

relacionada à heurística e procedimento que serão feitas no processo de mediação, com vistas 

ao uso dos serviços e produtos, promovendo uma aproximação com a comunidade e sua 

autonomia. E a institucional, é a busca por recursos e parcerias, dentro e fora da instituição 

para a efetivação das ações, interferências e para as condições de existência dos equipamentos 

informacionais (ibid.). 

Em seus ensaios mais recentes de reflexão sobre a mediação da informação, Silva 

(2016) aponta que esta possui múltiplas possibilidades de abordagem: positivista, 

funcionalista, crítica, construtiva/construtivista e sócio interacionista. É importante destacar, 

como apresenta Silva, o âmbito social em que se constitui a mediação da informação, que se 

vincula 

 
[...] aos processos dialógicos, interacionistas, desvinculados de hierarquia e 

procedimentos muito burocráticos, mas na perspectiva de que todos os seres 

envolvidos no processo de mediação em centros de informação são interdependentes 

e necessitam de um olhar interacionista horizontal, buscando reconhecer as 

igualdades de oportunidades, diferenças e autonomia dos seres envolvidos (ib., 

2015, p. 103). 

 

Nesse percurso pelas reflexões sobre a noção de mediação da informação, 

pudemos perceber que o tema está numa intensa construção, reflexão e discussão, abrindo-se 

margens para diversos sentidos e perspectivas. Mas como Silva (2015) propõe, é a partir da 

prática à teoria, que a mediação da informação pode ser determinada. Deste modo, este 

estudo, apoiado na experiência de trabalho de campo, busca contribuir com essa discussão, 

trazendo novas indagações e questionamentos, como as relações étnico-raciais, para refletir 

também sobre a mediação ou uma mediação outra. 

Logo, compreender a relação dos estudantes indígenas e quilombolas com a 

biblioteca universitária, envolvidos em práticas informacionais, para refletir sobre a mediação 

na biblioteca, ancorada numa abordagem epistemológica construtivista, na área da CI, pode 

ser vista como um horizonte possível para este estudo.  
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E para contribuir com essas discussões, trago para este diálogo as questões 

relacionadas à multi e interculturalidade, com os seus sentidos de uso e perspectivas, de modo 

ampliar as possibilidades de compreensão acerca das questões relacionadas ao tema proposto 

neste trabalho. 

 

3.2 MULTI E INTERCULTURALIDADE: DO RECONHECIMENTO AO DIÁLOGO 

 

A seguir serão apresentadas as concepções sobre multi e interculturalidade, 

abordando questões importantes para situar o leitor no contexto teórico-conceitual no qual a 

pesquisa se situa a partir do reconhecimento de uma comunidade com uma forte diversidade 

étnico-cultural ou multicultural, com a presença de grupos indígenas e quilombolas nas 

Universidades, e a educação intercultural como perspectiva para o contexto da mediação em 

bibliotecas universitárias. 

Assim, as questões relacionadas à informação e cultura(s) induzem a nos colocar 

diante dos debates da multi e interculturalidade, aproximando os estudos do campo 

informacional de outras áreas do saber que também têm se dedicado mais especificamente aos 

temas da cultura, como a Educação e a Antropologia. 

 

3.2.1 Multiculturalidade: o reconhecimento necessário 

 

Tratando da temática multicultural, Vera Maria Candau9 e seu grupo de pesquisa 

vem se dedicando aos estudos sobre educação e cultura, abordando em suas pesquisas 

aspectos que vão desde as dinâmicas escolares até as políticas públicas, dialogando com 

estudos, experiências e autores de diferentes países da América Latina, coloca-nos diante do 

seguinte contexto 

 
Na América Latina e, particularmente, no Brasil a questão multicultural apresenta 

uma configuração própria. Nosso continente é um continente construído com uma 

base multicultural muito forte, onde as relações interétnicas têm sido uma constante 

através de toda sua história, uma história dolorosa e trágica principalmente no que 

diz respeito aos grupos indígenas e afrodescendentes (CANDAU, Vera, 2008, p. 17). 

 

Reinaldo Matias Fleuri (2001) afirma que a abordagem multicultural “reconhece 

que cada povo e cada grupo social desenvolve historicamente uma identidade e uma cultura 

                                                           
9 Coordenadora do Grupo de Estudos Cotidiano, Educação e Cultura(s) (GECEC), vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da PUC-Rio, com estudos e pesquisas iniciadas desde o ano de 1996. 
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própria” (ibid., p. 48), e completa: “considera que cada cultura é válida em si mesma, na 

medida em que corresponde às necessidades e às opções de uma coletividade” (ibid., loc. cit.). 

Esse reconhecimento a partir de uma perspectiva multicultural, como dito por 

Vera Candau e Fleuri, é importante por promover outras discussões acerca de novas questões 

para o ambiente escolar, que se projetam também para o espaço universitário, no qual não 

podemos ignorar ou minimizar a constituição de uma sociedade caracterizada pela pluralidade 

étnico-cultural. 

Vera Candau (2008) aponta como característica das questões multiculturais o fato 

de atravessarem os âmbitos acadêmico e social, da produção de conhecimento, da militância e 

também das políticas públicas. Entretanto sublinha que o que constitui a produção da 

multiculturalidade foram e são as lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos, dos 

movimentos sociais, especificamente os relacionados às questões étnicas e às identidades 

negras.  

Portanto, diferente do contexto europeu e norte americano, “o debate multicultural 

na América Latina nos coloca diante da nossa própria formação histórica, da pergunta sobre 

como nos construímos socioculturalmente, o que negamos e silenciamos, o que afirmamos, 

valorizamos e integramos na cultura hegemônica” (ibid., p. 17). 

Nota-se que o tema multicultural pode descortinar as contradições de uma 

sociedade que se diz universalista e igualitária, mas que, quando diante de questionamentos 

multiculturais se vê monocultural, homogeneizadora e cheia de desigualdades sociais, 

políticas, econômicas, culturais e informacionais, se observado a partir do ponto de vista 

crítico (ibid.). 

Chamando a atenção para a necessidade de cuidado no uso do termo multicultural, 

Antonio García Gutiérrez destaca que, dependendo de sua abordagem, pode trazer o 

significado de reafirmação de um segregacionismo, separatismo ou “uma forma de racismo 

negada” (2008, p. 75). Fleuri (2001) também ressalta que este termo pode ser uma 

justificativa para a fragmentação ou criação de guetos culturais, que acabam por ser 

reprodutores das desigualdades e discriminações sociais. 

Então, em função da polissemia de sentidos atribuídos ao termo 

multiculturalismo10, em seus estudos, Vera Candau (2016) apresenta três abordagens para a 

questão multicultural: o multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo diferencialista 

                                                           
10 Desde o início dos estudos sobre o multiculturalismo, surgiram diversas interpretações e tendências sobre o 

tema, dentre as quais emergiram expressões como multiculturalismo conservador, liberal, celebratório, crítico, 

emancipador e revolucionário (CANDAU, Vera, 2008). 
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ou monocultural plural e o multiculturalismo interativo (também denominado de 

interculturalidade). Sendo está última, a perspectiva que norteia os estudos e pesquisas da 

autora e seu grupo de pesquisa, por considerar a que mais se adequa à construção de 

sociedades democráticas, pluralistas e inclusivas, articulando políticas de igualdades com 

políticas de identidade (ibid.). 

Discorrendo sobre cada uma dessas abordagens, temos na primeira, a abordagem 

assimilacionista, o reconhecimento que vivemos em uma sociedade multicultural, constituía 

por atores plurais, porém sem uma igualdade de oportunidades para todos(as), e enquanto 

política essa abordagem “estimula a integração de todos na sua dinâmica, favorecendo à sua 

incorporação à cultura hegemônica” (ibid., p. 80). 

Partindo da crítica a esta abordagem, que acaba por negar a diferença em uma 

sociedade, seja silenciando ou invisibilizando a pluralidade, o multiculturalismo 

diferencialista ou monocultural plural “propõe então colocar a ênfase no reconhecimento das 

diferenças e, para promover a expressão das diversas identidades culturais presentes num 

determinado contexto, procura garantir espaços em que estas possam se manifestar” (ibid. loc. 

cit.). Vera Candau (2016) afirma que nas sociedades atuais, que assumem essa posição 

acabam tendo uma visão essencialista da constituição das identidades culturais, privilegiando 

a formação de comunidades culturais consideradas “homogêneas”, com uma organização 

própria, o que na realidade, favorece o surgimento de “verdadeiros apartheids socioculturais” 

Como já dito, é na terceira perspectiva que se situa os estudos da autora e seu 

grupo: um multiculturalismo interativo, que evidencia a interculturalidade, uma vez que este 

“quer promover uma educação para o reconhecimento do ‘outro’, para o diálogo entre os 

diferentes grupos sociais e culturais” (CANDAU, Vera, 2008, p. 23), e complementa 

afirmando ser tal abordagem 

 
Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 

assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades, 

e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças 

sejam dialeticamente incluídas (ibid., loc. cit.). 

 

Observar que a multiculturalidade tem um grande desafio político-cultural – a 

simples promoção de uma justiça social e de igualdade entre grupos de uma dada sociedade 

seria reduzir muito sua questão –, vemos que esta traz igualmente um desafio teórico-

conceitual: entender e refletir, a partir do pensamento da diferença é um incentivo a se pensar 

em uma nova postura epistêmica. Este aspecto, tem sido debatido em diversos eventos e 
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suscitado discussões por diversos autores sobre a pós-colonialidade ou de(s)colonialidade, o 

que está imbricado nos estudos interculturais, como veremos na seção seguinte.  

Percebe-se que abordar a questão da diferença traz ao campo da CI um conjunto 

de novos e instigantes questionamentos, que em sociedades plurais e heterogêneas como a 

nossa não podem ser deixados de lado. Por esse aspecto, traz para a Universidade e a 

Biblioteca constantes provocações, quando de fato reconhece e se propõe aberta ao diálogo 

com sua comunidade multicultural, para (re)pensar sua estrutura, suas práticas, suas políticas 

e ações, bem como as assimetrias nas relações de poder. 

Após esse breve entendimento acerca da multiculturalidade, nosso próximo 

caminho segue para a interculturalidade, seus usos, sentidos e perspectivas, sem esgotá-lo, 

mas encontrar a compreensão que mais se relaciona ao estudo. 

 

3.2.2 Interculturalidade: entre o diálogo e o desafio 

 

Como vimos anteriormente, a interculturalidade pode se situar no escopo das 

abordagens multiculturais (CANDAU, Vera, 2016). Entretanto, mesmo nos estudos 

interculturais se apresentam diversos sentidos e abordagens terminológicas, teóricas e 

políticas e, como bem observa Fleuri (2014) sobre a questão intercultural, “a sua riqueza 

consiste justamente na multiplicidade de perspectivas que interagem e que não podem ser 

reduzidas por um único código e um único esquema a ser proposto como modelo transferível 

universalmente” (ibid., p. 90). 

No caminho por esses sentidos, Fidel Tubino (2005) ao analisar os usos do termo 

interculturalidade, apresenta duas abordagens para a questão. A primeira, a interculturalidade 

funcional, não há um questionamento às regras da lógica do modelo econômico neoliberal e 

busca a promoção do diálogo e da tolerância sem, no entanto, impactar nas causas da 

assimetria social e cultural e nas relações de poder vigente (ibid.), ou seja, ela é “funcional” 

ao sistema. 

Vera Candau (2016) também afirma que nessa perspectiva se assume a questão 

intercultural como um elemento fundamental, de certa forma como um elemento estratégico 

que leva ao favorecimento da coesão social, minimizando os conflitos, além da assimilação 

dos grupos subalternizados à cultura hegemônica. 

Em oposição à perspectiva funcional, Tubino (2005) assinala a interculturalidade 

crítica como um “projeto ético-político de ação transformativa e de democracia radical” (ibid., 

p. sem paginação), na qual a busca da redução das assimetrias seria predominante para uma 
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ação ético-política. Para o autor, torna-se impossível um diálogo intercultural 

verdadeiramente autêntico com a estabilidade da assimetria social e da discriminação cultural. 

Assim, antes do início do diálogo, primeiro há que questionar em que condições sociais, 

econômicas, políticas e culturais este se dará. 

 
Essa exigência é agora essencial para evitar cair na ideologia de um diálogo 

descontextualizado, que favoreceria apenas aos interesses criados da civilização 

dominante, sem levar em conta a assimetria de poder que prevalece hoje no mundo 

(ibid., sem paginação, tradução nossa). 

 

Acompanhando este posicionamento, Catherine Walsh (2012) reconhece a 

multiplicidade de sentido da interculturalidade como “efeito e resultado das lutas dos 

movimentos sociais-políticos-ancestrais e suas demandas por reconhecimento, direitos e 

transformação social” (ibid., p. 62, tradução nossa). 

Além das dimensões éticas, políticas e sociais, a autora também evidencia a 

dimensão epistêmica da interculturalidade, na perspectiva de valorização e diálogo entre os 

diferentes saberes e conhecimentos presentes na sociedade, o que aponta para um projeto 

necessariamente decolonial da interculturalidade, ou seja, “como ação, projeto e processo que 

busca intervir na refundação das estruturas e sistemas da sociedade que racializa, inferioriza e 

desumaniza, é dizer, da ainda presente matriz colonial do poder” (ibid., loc. cit., tradução 

nossa). Assim, Catherine Walsh (2012) compreende a interculturalidade sob três perspectivas: 

a relacional, a funcional e a crítica. 

A interculturalidade relacional é a que tem como referência o simples contato 

entre culturas, seja entre as pessoas, seus saberes e valores, e esse contato se daria em 

condições de igualdade ou desigualdade, assumindo que essa interculturalidade sempre 

existiu, ou seja, limita-se apenas à análise do contato e relação entre culturas (ibid.). 

Nessa perspectiva, segundo a autora (2012), há uma invisibilização ou 

minimização do conflito e os contextos de poder e dominação efetivados nessa relação e uma 

tendência de escamotear a estrutura da sociedade, que coloca a questão da diferença cultural 

em termos de superior e inferior, e que por isso é fundamental sua problematização e 

ampliação de visão dessa perspectiva, levando em conta seus contextos e seus significados, 

usos, intenções e implicações sociais e políticas. 

Na mesma direção analítica proposta por Tubino (2005) quanto à 

interculturalidade funcional, Catherine Walsh (2012) indica que esta perspectiva, ao 

reconhecer a diversidade cultural, tem como meta fazer uma inclusão desses grupos no 

interior da já estabelecida estrutura social. Para a autora, este segue sendo o discurso mais 
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usado pela maioria dos países latino-americanos e, como aponta Tubino (2005), “é 

perfeitamente compatível com a lógica do modelo neoliberal existente” (ibid., sem 

paginação). 

 
Nesse sentido, reconhecimento e respeito pela diversidade cultural se tornam uma 

nova estratégia de dominação, que não visa a criação de sociedades mais equitativas 

e igualitárias, mas de controle do conflito étnico e a manutenção da estabilidade 

social com o fim de impulsionar o modelo de imperativo econômico 

(neoliberalizado) de acumulação capitalista, agora fazendo “incluir” em seu interior 

grupos historicamente excluídos (WALSH, Catherine, 2012, p. 64, tradução nossa). 

 

Já na interculturalidade crítica, destaca-se que o cerne da questão não se encontra 

na diversidade, na diferença, na tolerância ou inclusão, mas sim no problema estrutural-

colonial-racial e sua relação com o capitalismo do mercado. Dito de outra forma, esta 

abordagem não é funcional ao modelo de sociedade atual, é questionador do mesmo. “A 

interculturalidade crítica parte do assunto do poder, seu padrão de racialização e a diferença 

construída em função dele. [...] a diferença construída como padrão de poder colonial que 

segue transcorrendo praticamente em todas as esferas da vida” (ibid., p. 65, tradução nossa). 

Para a autora, a perspectiva crítica da interculturalidade ainda não existe enquanto 

política efetiva, é algo a ser construído. 

 
Nesse entendimento, construção e posicionamento como projeto político, social, 

ético e também epistêmico – de saberes e conhecimento –, um projeto que fortalece 

a transformação das estruturas, condições e dispositivos de poder que mantêm a 

desigualdade, racialização, subalternização e inferiorização de seres, saberes e 

modos, lógicas e racionalidade de vida” (ibid., p. 66, tradução nossa). 

 

Nesse caminho, Vera Candau (2016) também compreende que 

 
A interculturalidade crítica quer ser uma proposta à construção de sociedades 

democráticas que articulem igualdade e reconhecimento das diferenças culturais, 

assim como a questionar e construir alternativas ao caráter monocultural e 

ocidentalizante dominante na maioria dos países do continente (ibid., p. 82-3). 

 

A autora também pontua que na perspectiva crítica a diferença deve ser vista 

como uma questão inerente à democracia, partindo do respeito à pluralidade étnico e cultural, 

e pressupõe o desenvolvimento de toda a potencialidade dos grupos subalternizados para 

serem protagonistas, autônomos e agentes participativos nos processos democráticas da 

sociedade (CANDAU, Vera, 2008, 2016). Deste modo, podemos indagar se nas universidades 

que reconhecem sua comunidade multicultural e que vêm desenvolvendo ações e práticas 

assumindo o diálogo intercultural, como por exemplo a Ufopa, qual projeto de 

interculturalidade está sendo assumido? 
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Partindo para o pensamento de abertura por uma refundação dos Estudos 

Culturais na América Latina, José Jorge de Carvalho (2010) apresenta os desafios deste 

projeto que se propõe inovador, como 

 
A interdisciplinaridade; a pedagogia intercultural; a luta antirracista; e a inclusão de 

saberes indígenas, afros e outras comunidades tradicionais como parte do cânone de 

conhecimento válido e deve ser ensinado e desenvolvido, em igualdade de condições 

com o conhecimento ocidental moderno (ibid., p. 232, tradução nossa).  

 

Podemos perceber em seu propósito uma perspectiva crítica e descolonizadora da 

interculturalidade. E quando Carvalho (2010) reflete sobre uma refundação dos Estudos 

Culturais na América Latina, em direção a um processo político e epistêmico de 

descolonização, apresenta algumas características para a questão da interculturalidade, que 

necessitam ser pensadas, como 

 
a) o ensino deve ser multilíngue, e deve refletir a pluralidade de linguística de cada 

país; b) o ensino deve alternar ou combinar o conteúdo de tradição oral com o 

baseado em conteúdo escrito; c) os estudantes devem ser negros, brancos, índios e 

outras minorias – todos idealmente em uma proporção igual à proporção de cada 

grupos étnicos e raciais que constituem a sociedade como um todo; d) os protocolos 

pedagógicos devem ser variados e sempre sensíveis à realidade de cada disciplina ou 

área de conhecimento; e) os professores devem ser de dois tipos: os professores 

sábios que tiveram estudos formais em universidades ocidentais; e os sábios 

professores, afros e indígenas, sem formação ocidentalizada regular ou ágrafos, 

como xamãs, pajés, taitas, babalaôs, artesãos, mestres de ofício, artistas, etc; f) não 

deve haver exclusão nem hierarquia prévia dos saberes de nossas sociedades, nem 

por suas origens epistemológicas, nem étnica, nem racial, nem geográfica, nem por 

seu suporte oral ou escrito, ou qualquer outro tipo; g) A autoridade relativa de cada 

saber será construída como resultado do Encontro de Saberes. (ibid., p. 248, 

tradução nossa). 

 

Nessa direção, vemos aproximações com o que propõe Catherine Walsh e José 

Carvalho, e observamos um desafio enorme a ser enfrentado para uma proposta que se 

pretende ser de fato crítica e transformadora, numa perspectiva intercultural. 

Deste modo, na interculturalidade crítica, podemos dialogar também com Nancy 

Fraser (2006), que traz em suas reflexões questões sobre reconhecimento e a redistribuição, 

para a qual a justiça nos momentos atuais necessita de medidas como redistribuição de bens e 

riquezas sociais, bem como de reconhecimento cultural-valorativo das diferenças, num 

processo de compreensão articulada entre os princípios de igualdade e diferença, 

redistribuição e reconhecimento, afirmação e transformação. 

Podemos trazer para este encontro também a análise de José Fernandes (2016), 

que conceitua a interculturalidade como, 

 
O contato entre culturas, com possíveis trocas que se estabelecem em termos 

equitativos e em condições de igualdade, como processo de permanente relação, 
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comunicação e aprendizagem entre pessoas, grupos, conhecimentos, valores e 

tradições, sem necessariamente haver a fusão, ou hibridização, entre as práticas e os 

saberes postos em contato (ibid., p. 57). 

 

Assim, olhando para a mediação da informação nas bibliotecas universitárias de 

comunidades multiculturais, a exemplo do contexto da Ufopa que envolve as questões éticas, 

a interação, o diálogo, sua essência estaria não apenas entre as culturas, mas entre as 

práticas, os saberes, as informações e conhecimento. 

Vemos que é na área educacional que a questão da interculturalidade tem tido um 

solo mais fértil para discussões, por isso Vera Candau (2016) indica que o contexto em que se 

deram as reflexões sobre a educação intercultural foi a partir da educação escolar indígena, 

tendo esta como matriz fundamental, por volta da década de 1970. E na América Latina, a 

educação intercultural pode ser vista como uma política de fortalecimento dos processos 

democráticos, mostrando-se relevante este tema desde os anos de 1990, como crítica ao 

aspecto universal e ocidental dominante presente no contexto educacional (ibid.). 

No trabalho de reconstituição histórica da interculturalidade na educação escolar 

indígena, Célia Collet (2003) mostra de forma breve que 

 
A educação intercultural passou a ganhar cada vez mais espaço nos discursos e nas 

políticas públicas, principalmente a partir da década de 70. Nessa época, na Europa 

surgiram os primeiros projetos baseados nessa proposta e, nos EUA, com o 

Relatório Kennedy, de 1969, houve uma volta ao projeto intercultural iniciado na 

década de 30. Nos países da América Latina, como o Brasil, houve o crescimento 

dos projetos de educação bilíngue e intercultural, voltados para as populações 

indígenas, primeiro ligados ao SIL [Summer Institute of Linguistics] e, depois, 

através das Ong e do próprio Estado (ibid., p. 127). 

 

No campo educacional, Catherine Walsh (2010) analisa os usos da 

interculturalidade nos países latino-americanos. Constata que mesmo reconhecendo que a 

educação intercultural é voltada para todos e que tenha emergido da reivindicação de povos 

indígenas, seu foco continua sendo indigenista, além do que acaba sendo uma proposta que 

apenas incorpora assuntos relacionados com a diversidade linguística e cultural em seus 

currículos (ibid.) 

Tal constatação faz a autora afirmar que “pensar a educação intercultural como 

processo de estudo e aprendizagem inter-epistêmica ainda parece distante de uma nova prática 

e política educacional, na maioria dos países” (ibid., p. 85), e aponta que 

 
Talvez Bolívia e Equador podem representar casos distintos por suas abordagens, 

girando sobre a transformação, refundação e descolonização do sistema. Assim, 

pretende buscar a concepção e prática dos princípios da interculturalidade e 

pluralidade no sistema educativo nacional, incentivar a descolonização educacional 

e definir uma política nacional de educação que pretende eliminar o problema 
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estrutural da diferença e desigualdade como um problema, a fim de construir uma 

sociedade mais equitativa e justa. Neste esforço, entende-se a transformação 

educativa e estatal como processos de refundação, clara e necessariamente 

interdependente (ibid., p. 86, tradução nossa). 

 

A partir da perspectiva da interculturalidade crítica, num trabalho coletivo, Vera 

Candau (2016) e sua equipe do GECEC elaboraram o conceito de educação intercultural que 

se tornou referência para os trabalhos desenvolvidos.  

 
A educação intercultural parte da afirmação da diferença como riqueza. Promove 

processos sistemáticos de diálogos entre diversos sujeitos - individuais e coletivos, 

saberes e práticas na perspectiva da afirmação da justiça - social, econômica, 

cognitiva e cultural -, assim como a construção de relações igualitárias entre grupos 

socioculturais e da democratização da sociedade, através de políticas que articulam 

direitos da igualdade e da diferença (ibid., p. 83). 

 

Assim sendo, a educação intercultural crítica pensada pela autora e seu grupo se 

fundamenta sobre quatro categorias centrais: sujeitos e atores, políticas públicas, saberes e 

conhecimentos e práticas socioeducativas (ibid.). Isso nos faz refletir sobre a riqueza da 

diferença, que sendo articulada para identidades plurais, só enriquecem os processos 

pedagógicos, devendo ser reconhecidas e valorizadas. Dessa forma, podemos também pensar 

sobre os processos de mediação da biblioteca também como processos de inclusão 

pedagógica, cultural, informacional e de promoção do respeito à alteridade de grupos e 

sujeitos. 

Ainda sobre a interculturalidade nas práticas educativas, Fleuri (2014) afirma que 

o desenvolvimento da escuta do outro, juntamente com capacidade de autocrítica são atitudes 

requeridas para um encontro radicalmente democrático entre os diferentes grupos étnico-

culturais. E mais: “a interculturalidade implica uma revisão radical das perspectivas 

socioculturais, políticas e epistemológicas que mobilizam a interagir com o outro” (ibid., p. 

121). 

Catherine Walsh (2010) também argumenta que só se assumindo de modo crítico, 

como um ato pedagógico-político que, a educação intercultural terá significado, impacto e 

valor, buscando intervir na reconstrução da sociedade em sua estrutura. A autora destaca que 

esta proposta 

 
[...] pretende pensar não só “desde” as lutas dos povos historicamente 

subalternizados, mas também “com” sujeitos, conhecimentos e modos diferentes de 

estar, ser e viver, transformando a uninacionalidade e monoculturalidade fundante 

das instituições de educação e sua razão moderno-ocidental-capitalista, para dar 

centralidade para a vida e, portanto, o trabalho incompleto da humanização e 

descolonização (ibid., p. 93, tradução nossa). 
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Assim sendo, a perspectiva da educação intercultural crítica se mostra como um 

importante elemento para refletir sobre o processo de mediação em bibliotecas universitárias, 

tendo em vista sua comunidade multicultural, que possibilite a articulação de estratégias e 

ações para a promoção de uma real inclusão informacional, cultural e pedagógica, de modo 

que respeite a alteridade dos grupos indígenas e quilombolas no ensino superior. 

Em suma, é fundamental o desenvolvimento de uma abordagem que compreenda 

todos os grupos, como versa Catherine Walsh (2010, 2012). É importante uma 

interculturalidade crítica – entendida como uma ferramenta pedagógica –, que problematize e 

rompa com as noções e práticas hegemônicas, discriminatórias e racistas, aqui também 

incluída a universidade e a biblioteca, com o desafio de uma construção conjunta de outro(s) 

conhecimento(s), outra(s) prática(s) política(s), outro(s) poder(es) social(is), outros modos de 

pensamento em oposição à modernidade/colonialidade, e no caso deste estudo, um outro 

modo de mediação. 

 

3.3 BIBLIOTECA, COMUNIDADE MULTICULTURAL E ÉTICA: perspectivas possíveis 

 

Partindo da percepção apresentada pelo bibliotecário argentino Edgardo Civallero 

(2016), pode-se pensar na biblioteca como “um lugar de acumulação de forças e saberes, um 

território de mobilização, um espaço de intervenção” (ibid., p. 70). Além disso, um espaço de 

intersecção de pessoas, culturas, informações e conflitos. 

Acrescenta-se também que a biblioteca pode se constituir em um lugar que busca 

a valorização da diversidade cultural, que se propõe a lutar contra as diversas formas de 

discriminação e desigualdades sociais, étnicas e culturais. Assim, conectando-se com o que 

indica Civallero (2016) quando afirma que a biblioteca pode ser um espaço de aprendizagem 

e conhecimento, sobretudo de disputa, de resistência, de militância, de compromisso e de 

política. Desse modo, pode-se relacionar sua abordagem à não neutralidade das práticas 

profissionais dos bibliotecários, como já assinalado por Henriette Gomes (2014) e Almeida 

Junior (2009, 2015b) acerca da mediação da informação. 

Contribuindo para esse diálogo, Floridi (2002) reconhece que a biblioteca deve 

defender, promover e implementar valores educacionais e de comunicação, tendo em vista 

que seus serviços, produtos e conteúdos devem ser direcionados à sua comunidade. 

Abordando o reconhecimento do aumento da heterogeneidade de sociedades cada 

vez mais marcada por uma diversidade cultural e linguística, diante dos processos 

migratórios, a International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) e a 
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United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) elaboraram o 

Manifesto IFLA/UNESCO por uma Biblioteca Multicultural (2008). Nele se destaca a 

biblioteca como um importante equipamento para o acesso, uso e disseminação da informação 

para todos os sujeitos, funcionando com um centro de aprendizagem, de cultura e de 

informação. 

O documento da IFLA/UNESCO (2008) reconhece que é preciso “refletir, apoiar 

e promover a diversidade cultural e linguística nos âmbitos locais, nacionais e internacionais, 

e desta maneira trabalhar por um diálogo intercultural e uma cidadania ativa” (ibid., p. 1, 

tradução nossa). Indica ainda alguns princípios que as bibliotecas deveriam seguir na 

abordagem das diversidades culturais e linguísticas de sua comunidade: 

 
Servir a todos os membros da comunidade sem discriminação alguma por origem 

cultural ou linguística; oferecer informação nas línguas e alfabetos pertinentes; 

proporcionar acesso a uma ampla variedade de materiais e serviços que reflitam a 

todas as comunidades e suas necessidades; dispor de pessoal que reflita a 

diversidade de comunidade, formados para trabalhar e dar serviço a comunidades 

diversas (ibid., p. 2, tradução nossa). 

 

Outro documento elaborado pela IFLA, chamado Comunidades multiculturais: 

diretrizes para o serviço bibliotecário (2009), reflete sobre os princípios citados 

anteriormente, reconhecendo que alguns fatores podem afetar a efetivação destes princípios, 

como: a escassez de recursos, devendo-se fazer uso dos diversos formatos (impresso, 

multimídia e digital) para o acesso à informação; o grau de multilinguismo e de identidade 

linguística ou cultural de sua comunidade, que irá influenciar na provisão dos serviços 

bibliotecários; as demandas dos serviços bibliotecários, que podem não corresponder com a 

proporção da comunidade multicultural. 

Suas diretrizes são constituídas por pressupostos projetados para as bibliotecas 

multiculturais, apontando orientações que vão desde as funções administrativas, passando 

pela satisfação das necessidades dos usuários, que compreende a análise das necessidades da 

comunidade, os serviços dirigidos aos usuários, as formas de cooperação e intercâmbio de 

recursos e materiais, sobre os recursos eletrônicos e sobre os sistemas bibliotecários (IFLA, 

2009). Trata ainda de diretrizes para o desenvolvimento de coleções, suas políticas de gestão, 

manutenção, controle bibliográfico, normas e regulamentos, bem como dos índices para 

aquisição. Aborda também a composição dos recursos humanos para uma biblioteca 

multicultural e, inclusive, diretrizes para o marketing, publicidade e promoção de seus 

serviços (ibid.). 
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É importante também mencionar que, o Manifesto (IFLA; UNESCO, 2008) lista 

atividades que as bibliotecas deveriam promover em função de sua comunidade multicultural: 

 
Desenvolver coleções e serviços culturalmente diversos e multilíngues, incluindo 

recursos digitais e multimídia; Destinar recursos para a conservação das expressões 

e o patrimônio cultural, prestando especial atenção ao patrimônio cultural oral, 

indígena e intangível; Incluir programas que apoiem a educação dos usuários, a 

alfabetização informacional, os recursos para os recém-chegados, o patrimônio 

cultural e o diálogo intercultural como partes integrantes dos serviços; Proporcionar 

acesso aos recursos bibliotecários nos idiomas pertinentes através de sistemas de 

acesso e organização da informação; Desenvolver materiais de promoção e difusão 

nas línguas apropriadas para atrair os diversos grupos à biblioteca (ibid., p. 3, 

tradução nossa). 

 
Ambos os documentos mostram que a biblioteca que atende comunidades 

multiculturais deve funcionar como centro de aprendizagem, de cultura e de informação, 

comprometida com princípios de liberdade e igualdade no acesso à informação e ao 

conhecimento (IFLA; UNESCO, 2008; IFLA, 2009). 

Assim, nas bibliotecas que atendem comunidades de diversas culturas e línguas, 

como as unidades de bibliotecas da Ufopa – nosso foco de pesquisa –, vemos uma relação 

intrínseca com o comprometimento ético, isto é, o compromisso com a promoção do acesso à 

informação para todas as comunidades sem discriminação e/ou preconceito (IFLA, 2008). 

Quando direcionamos nossas reflexões para o processo de mediação da 

informação na biblioteca universitária, podemos relacionar com a ideia de equidade: oferecer 

condições iguais em contextos diferentes. Nessa direção, as diretrizes para os serviços 

bibliotecários em comunidades multiculturais (IFLA, 2009) indicam que seu objetivo é 

promover a justiça e a equidade no que tange ao acesso aos serviços bibliotecários para as 

comunidades multiculturais. E por isso, estas diretrizes 

 
Proporcionam uma base para o planejamento dos serviços bibliotecários para todos 

os grupos da comunidade; proporcionam critérios para determinar se os serviços 

multiculturais existentes são adequados; proporcionam uma base equitativa para a 

aquisição de materiais e a prestação de serviços; fomentam o entendimento e o 

compromisso entre os grupos multiculturais representados em todas as sociedades 

(ibid., p. 3, tradução nossa). 

 

Analisando as discussões multiculturais no campo informacional no contexto 

latino-americano, a bibliotecária mexicana Estela Morales-Campos (2008) afirma que 

“precisamente, temos que entender o ciclo da informação dentro da multiculturalidade, da 

pluralidade e da diversidade de manifestações humanas, crenças e ideologias de povos que 

geram informação e a usam” (ibid., p. 104, tradução nossa). Esse entendimento é necessário 
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uma vez que se observam diversas comunidades sociais, étnicas, culturais, políticas e outras, 

confrontando-se e demandando informações multiculturais em suas vidas (ibid.). 

A autora (2008) destaca que essas diversidades ou diferenças podem ser vistas 

como riqueza e não como problema a ser enfrentado. O que vemos proximidades com as 

percepções da educação intercultural proposta por Vera Candau (2016) e pelo GECEC, 

quando afirmam que as diferenças culturais “[...] ampliam nossas experiências, dilatam nossa 

sensibilidade e nos convidam a potencializá-las como exigência da construção de um mundo 

mais igualitário” (ibid., p. 84). 

Estela Morales-Campos (2008) admite que quando se reconhece a diversidade de 

sua comunidade, os processos dos serviços e atividades de informação podem ser melhor 

equacionados, com redução de desperdícios e aumento da eficiência, “movendo-se para uma 

atenção mais personalizada, não necessariamente individualizada, mas sim destinada a grupos 

de usuários com características similares que refletem a diversidade e a pluralidade de sua 

comunidade” (ibid., p. 113, tradução nossa). Nesse sentido, as bibliotecas precisam refletir 

sobre os seus serviços e produtos em situações interculturais, bem como os processos de 

mediação na biblioteca. 

Ainda nesse contexto, a bibliotecária chilena Alejandra Aguilar Pinto (2009) – ao 

estudar a responsabilidade sociocultural do profissional da informação latino-americano desde 

as perspectivas do multiculturalismo, dos Estudos Culturais e da colonialidade do poder, 

inclusive pretendendo um pensamento outro de conhecimento desde América do Sul – buscou 

afirmar o papel do profissional da informação como um agente de (des)colonialidade do saber 

que pode contribuir “no resgate/recuperação/difusão dos saberes/conhecimentos de grupos 

não-hegemônicos, como são os povos indígenas” (ibid., p.1882). A autora aponta que ainda 

são poucos os profissionais engajados com a temática social-cultural, com setores sociais 

“subalternizados”, o que para a autora seria um efeito da formação que estes profissionais 

vêm tendo, de tendência eurocêntrica, ainda muito regulada pelo pensamento 

moderno/capitalista/colonial, que provoca um processo de invisibilização dos conhecimentos 

e saberes da região latino-americana (ibid.). 

Entretanto, Alejandra Pinto (2009) reconhece que o processo de formação do 

profissional da informação vem sofrendo algumas mudanças em seu referencial teórico-

prático no campo da Ciência da Informação, a partir do impacto de algumas correntes de 

pensamento, como o multiculturalismo, pós-colonialismo e dos Estudos Culturais. Esse 

impacto tem proporcionado um novo pensamento em direção a uma Infodiversidade, através 
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da criação de novos serviços e produtos informacionais, em face do reconhecimento de uma 

comunidade multicultural, que esses serviços precisam respeitar e atender (ibid.). 

Esse respeito e o atendimento às demandas informacionais da comunidade, dito 

por Alejandra Pinto, relacionam-se com os questionamentos propostos por Estela Morales-

Campos (2008) quando reflete sobre os serviços bibliotecários em comunidades 

multiculturais: “como promover o uso da informação com respeito a diferentes crenças, 

ideias, ideologias, idiomas e culturas? Como garantir a equidade no acesso à informação? 

Como ser um agente facilitador da participação democrática na sociedade a partir da 

informação?” (ibid., p. 116, tradução nossa). A partir desses questionamentos, Estela Morales-

Campos (2008) chama a atenção para a atuação e formação do profissional bibliotecário: 

 
O bibliotecário tem que se reeducar, tem que fazer uma aprendizagem das novas 

dinâmicas sócio-políticas que movem o mundo e tem que reconsiderar as funções e 

os processos bibliotecológicos, como obter as informações necessárias e oferecer ao 

usuário final, tomando em conta as novas demandas da sociedade e o surgimento de 

exigências e direitos de valores universais (ibid., p. 116-7, tradução nossa). 

 

Assim, o profissional bibliotecário seria identificado como um o “especialista em 

informação” (MORALES-CAMPOS, Estela, 2008), ou na perspectiva de Alejandra Pinto 

(2009), o profissional da informação seria um “agente de (des)colonialidade do saber”. 

Para além das adjetivações atribuídas, ao que parece, o que está posto em questão 

é justamente a atenção e a sensibilidade que o profissional bibliotecário necessita ter ao 

compreender o contexto histórico, social e cultural em que está inserido, diante de sua 

comunidade plural e diversa, que irá afetar e constituir todo o processo de mediação da 

informação na biblioteca. 

Uma importante experiência tem tido o bibliotecário argentino Daniel Canosa 

(2014) com o projeto da biblioteca indígena na comunidade Qom, de Derqui Daviaxaiqui, na 

Província de Buenos Aires, na Argentina, chamada de biblioteca Qomllalaqpi, na qual tem 

observado como a educação familiar indígena se diferencia da educação escolar, além de 

refletir sobre o papel e importância da biblioteca em contextos multiétnicos. 

Esta biblioteca é identificada por Canosa, no blog11 da biblioteca, como a “casa da 

memória, espaço de integração da comunidade, uma ponte entre as culturas”, e que tem como 

objetivo a “formação de uma coleção que respeite a pluralidade de pensamento e diversidade 

                                                           
11 O blog da Biblioteca Qomllalaqpi tem sido um espaço de circulação e difusão de informações sobre e para a 

comunidade Qom, funcionando como uma extensão do acervo da biblioteca física, dispondo de textos e registros 

orais, ou seja, é também “um blog falante, permitindo acesso às próprias vozes [dos membros da comunidade], 

material que por sua vez alimentará as estantes da biblioteca” (informação retirada do blog). Disponível em: 

http://qomllalaqpi.blogspot.com.br/. Acesso em: 27 jan. 2018. 
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cultural” e “facilitar a recuperação de um valioso patrimônio cultural, atualmente em risco de 

extinção” (informações retiradas do blog), assim, o projeto tem em vista que 

 
Em muitas comunidades indígenas, a vulnerabilidade da cultural oral tem exposto 

uma realidade complexa, que se manifesta a partir da aculturação gradual sofrida por 

diversos povos, nas quais as organizações religiosas e educacionais têm contribuído 

para o processo de extinção das línguas originárias, juntamente com a permanente 

falta de recursos econômicos, indiferença política e a negação do reconhecimento de 

seus direitos básicos como cidadãos (CANOSA, 2011, p. 4, tradução nossa). 

 

De acordo com Canosa (2011), as comunidades indígenas não têm em sua 

essência a necessidade do suporte impresso para a transmissão de conhecimentos, mas sim o 

oral, o que foi levado em conta ao se pensar a especificidade da natureza da biblioteca, que se 

constitui de registros orais. Dessa forma, tem-se construído uma coleção de áudios, com 

testemunhos orais da cultura, ou como é chamado por Canosa (2011), são os “livros viventes, 

a verdadeira força da Biblioteca Qomllalaqpi” (ibid., p. 25, tradução nossa), e que tem 

permitido o fortalecimento da memória e respeito ao bilinguismo e a oralidade da comunidade 

indígena, além da geração de seu próprio acervo pela biblioteca. 

Nesse sentido, todos os instrumentos e serviços bibliotecários de tratamento, 

organização, recuperação da informação, bem como todos os processos de mediação na 

biblioteca, são desenvolvidos em função de sua natureza e das demandas informacionais de 

sua comunidade (ibid.). O autor reconhece que todo esse processo tem sido enriquecido pela 

colaboração interdisciplinar de diversos agentes, como antropólogos, pedagogos, 

bibliotecários, linguistas, etnomusicólogos e os próprios membros da comunidade, difundindo 

trabalhos que fortalecem a noção intercultural na criação do patrimônio local, sendo, portanto, 

“essencial para promover a uma coexistência genuína entre as diferentes formas de saberes” 

(ibid., p. 25, tradução nossa). 

Conhecer a experiência de uma biblioteca em uma comunidade indígena, como 

mostra Canosa (2011), pode ser importante para que possamos refletir sobre as relações entre 

a informação, a cultura e a sociedade, buscando a valorização, reconhecimento e o diálogo 

dos conhecimentos e saberes dos diferentes grupos étnico-culturais. Igualmente, quando 

analisamos as atividades de mediação na biblioteca, diante das especificidades e demandas 

informacionais da comunidade, e, principalmente, que todo o trabalho vem sendo feito em 

conjunto (ibid.). Ou como o próprio autor afirma 

 
É necessário propor um círculo de discussão com representantes da comunidade, 

porque muitas vezes é comum em vários campos disciplinares, encontrar “receitas” 

de como as coisas devem ser feitas, incluindo um tom paternalista ou uma absoluta 

falta de interesse genuíno no tratamento dos problemas que se pretende solucionar. 
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Em muitos casos, os compromissos se traduzem em necessidade de assistência 

mantendo uma distância, tal ação aciona falar em “eles” como parte de algo que não 

inclui o “nós” (ibid., p. 9, tradução nossa). 

 

Abordamos neste estudo de bibliotecas universitárias que têm como público uma 

comunidade multicultural, contando com diversos grupos étnicos, sociais e culturais, o que 

diferencia nosso objeto das bibliotecas indígenas pois como aborda José Bessa Freire (2003) 

em sua produção sobre a biblioteca no contexto da educação escolar indígena, que esta deve 

ter em seu acervo materiais com a temática indígena, e disponibilizar serviços e produtos 

voltados à comunidade indígena, considerando-a, assim, uma biblioteca especializada. 

Contudo, suas vivências e experiências são relevantes e podem contribuir para as reflexões 

neste estudo sobre a mediação em bibliotecas universitárias em contextos interculturais. 

Já no contexto brasileiro, diante do entendimento de uma sociedade plural e 

heterogênea, Henry Oliveira e Mirian Aquino (2012) notam um movimento para incluir a 

informação e o conhecimento nas discussões das relações sociais, especialmente as questões 

de raça e etnia no âmbito da CI, como forma de contribuir para a diminuição das diversas 

formas de discriminação, preconceito e racismo. Os autores têm trabalhado por constituir um 

conceito de informação étnico-racial, em construção 

 
[...] como sendo todo elemento inscrito num suporte físico (tradicional ou digital), 

passível de significação linguística por parte dos sujeitos que a usam, tendo o 

potencial de produzir conhecimento sobre aspectos históricos e culturais de um 

grupo étnico na perspectiva de sua afirmação na diversidade humana (ibid., p. 487). 

 

Os autores (2012) ressaltam a dificuldade na construção de um conceito com 

recorte étnico-racial no escopo da CI, mas assinalam que a questão conceitual do termo é 

motivada pelas relações étnico-raciais e a necessidade da disseminação e democratização do 

acesso e apropriação da informação com/sobre/para os diversos grupos sociais. Assim, 

afirmam que no campo da CI, “a informação e o conhecimento são elementos preponderantes 

para a resolução de diversos problemas históricos relacionados às questões sociais, étnicas 

raciais, de gênero, geracionais e outras” (ibid., p. 488-9). 

Mesmo com essa constatação, tal potencial não vem se efetivando. Elisangela 

Gomes (2016) analisando o papel social e a discussão da temática étnico-racial nos processos 

de mediação na biblioteca, identifica que, em função de sua estrutura elitizada, acaba por se 

tornar um obstáculo para implementação e efetivação dessas discussões. Afirma que tal 

situação deve ser superada, uma vez que, 

 
As bibliotecas como órgãos públicos de acesso democrático, em sua maioria, não 

refletem os valores culturais das camadas populares, bem como não se preocupa em 
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dar visibilidade para a produção intelectual dos grupos étnicos que estão à margem 

da cultura dominante de valores eurocentrados que hierarquiza as culturas e saberes 

(ibid., p. 749). 

 

Nesse sentido, a autora (2016) ressalta que o papel social da biblioteca só será 

exercido na medida em que essa estrutura elitista e eurocêntrica for modificada, e que isso 

pode ser iniciado a partir das demandas sociais, relacionando-se com a perspectiva crítica da 

educação intercultural. Logo, como um possível ponto inicial para essas reflexões, a autora 

propõe a introdução do conceito de Afrocentricidade12 na biblioteca como forma de, 

 
[...] iniciar uma discussão sobre qual o papel está sendo desempenhado pelas 

bibliotecas e suas (seus) profissionais e qual é a representação que queremos ter de 

fato, dessa forma, abrimos a possibilidade de repensar e descobrir bases teóricas e 

diretrizes mais sólidas para que essas práticas sociais sejam implementadas (ibid., p. 

749). 

 

Em outra abordagem, Francilene Cardoso (2015) ao discutir sobre as 

representações construídas sobre o negro em unidades de informação e seus efeitos para a 

identidade negra, analisando o papel da biblioteca (no seu caso, a biblioteca pública), da 

mediação, da memória e da informação em contextos plurais, reconhece: 

 
Uma biblioteca que pretenda ser democrática precisa assumir a diversidade étnico-

cultural do contexto em que está inserida; abraçar a tarefa de analisar criticamente os 

conteúdos e imagens estereotipadas dos negros, mas também identificar as histórias 

silenciadas; recuperar, preservar e disseminar a memória relacionada com a 

contribuição do negro na formação sociocultural brasileira, possibilitando aos 

usuários da biblioteca o convívio com a diversidade cultural (ibid., p. 34). 

 

A compreensão apresentada pela autora (2015) pode ser ampliada para o contexto 

dos grupos indígenas e quilombolas quando pensados em suas relações com a biblioteca, que 

se direciona também para o reconhecimento da comunidade plural e diversa que é atendida 

pela biblioteca. 

Acerca dos estudos da educação intercultural na formação do profissional 

bibliotecário, Patrícia Vargas Alencar (2015) vem refletindo sobre o papel desse profissional 

no processo de mediação em bibliotecas. A autora afirma que “a biblioteca também é um 

espaço de promoção para encontros entre grupos, espaço de acolhimento e respeito à 

diferença” (ibid., p. 53). Por isso reconhece que na formação do bibliotecário é preciso que se 

contemple a proposta de educação intercultural. 

                                                           
12 Ao tratar do conceito de Afrocentricidade, Elisangela Gomes (2016) se baseia no pensamento de Molefi Kete 

Asante que define o termo como “[...] um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe as (os) africanos  

(os) como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre sua própria imagem cultural e de acordo com seus 

próprios interesses humanos” (ASANTE, 2009, p. 96 apud ibid., p. 739). 
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Assumindo a perspectiva da Educação Intercultural, “o bibliotecário deve 

considerar as demandas da diversidade cultural advindas de todas as camadas da sociedade 

para que sua função de mediador contribua ainda mais para o desenvolvimento da sociedade 

brasileira” (ibid., p. 56). Para tanto, o profissional deve buscar os conhecimentos e habilidades 

necessárias. 

Patrícia Alencar (2015) ainda aponta para a necessidade de se colocar em pauta as 

discussões e questões da interculturalidade que podem contribuir nas reflexões acerca da 

mediação nas bibliotecas e atuação do bibliotecário, afirmando que, 

 
Na qualidade de mediador, o bibliotecário deve oferecer ao público leitor um 

atendimento que visa à legitimação de segmentos sociais que compõem o universo 

multicultural no Brasil, levando o usuário a notar que as manifestações culturais são 

tão diferentes quanto legítimas (ibid., p. 64). 

 

Diante do exposto, é fundamental que as bibliotecas, em especial as universitárias, 

diante de situações interculturais, deem a devida importância e reconhecimento da sua 

comunidade caracterizada pela diversidade étnica e cultural, com suas plurais demandas 

informacionais, para que possa refletir sobre os processos de mediação, e também acerca de 

processos de inclusão pedagógica, cultural e informacional, com respeito à alteridade e 

autonomia dos diferentes grupos presentes na universidade e na biblioteca. 

 

Sobre a ética intercultural da informação 

 

As questões multi e interculturais têm tido destaque no âmbito das discussões da 

ética da informação, o que nos parece relevante como contribuição ao tema deste trabalho, 

com destaque para o filósofo uruguaio Rafael Capurro, que tem se dedicado aos estudos sobre 

a ética e a informação, com discussões a respeito da Ética Intercultural da Informação (EII). 

Podemos compreender que as questões e reflexões éticas sempre estiveram em 

volta dos nossos passos, pessoais e profissionais, quando nos indagamos sobre a melhor 

forma, ou mais correta, de pensar, agir ou falar. Assim, temos na ética um campo permanente 

de constante reflexão, que vai se atualizando e se renovando com as mudanças e 

transformações histórico-sociais. 

Para uma melhor compreensão das discussões éticas no campo informacional, 

trazemos Maria N. Gonzalez de Gomez (2009), que afirma em num breve histórico, que 

 
[...] primeiro teria surgido o conceito de “ética da computação” e, a partir de 1990, 

com o surgimento da Internet, começaria a falar-se de Ciberética e “ética da 

informação”, tendo que dar conta não só de questões surgidas no campo profissional 
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da informática, mas também da reapresentação de questões que já tiveram longa 

discussão em torno da mídia (tal como a questão da “liberdade de expressão” no 

meio da imprensa e o jornalismo, por exemplo), agora a serem reformuladas nos 

termos da Internet (ibid., p. 115). 

 

Nesse contexto, Charles Ess (2009) ao discutir sobre a ética da mídia digital a 

partir da dimensão das tecnologias de informação e comunicação, analisa a ética sob sete 

perspectivas (Cf. ESS, 2009), mas para este trabalho ressaltamos apenas um: o pluralismo 

ético. 

Sobre o pluralismo ético, Ess (2009) reconhece que existem diversas 

possibilidades de interpretações de normas, valores e práticas válidas em diferentes contextos, 

isto é, diferentes práticas em diferentes contextos históricos e culturais que requerem 

interpretações. Como forma de ilustração sobre o tema, o autor mostra alguns exemplos, 

como o tratamento de doenças em diversos tipos de culturas, seja com o uso de ervas 

medicinais ou da medicina tradicional. Sob a ética pluralista é possível uma coexistência entre 

esses saberes. Outro exemplo apresentado pelo autor é a questão do infanticídio em 

comunidades indígenas, para a qual a reflexão sobre os valores e normas a respeito dessa 

prática deve ser vista a partir do contexto de sua ação, a partir das tradições e costumes dessas 

sociedades (ibid.). 

Nesse sentido, um dos pontos importantes a ressaltar sobre o pluralismo ético é 

como estratégia para a preservação das práticas e características das tradições e identidades 

das diversas culturas, pensando numa ética global, porém não única, com princípios éticos 

comuns, que possibilitem as diversas interpretações. Ess (2009), no entanto, não deixa de 

mostrar que o pluralismo ético possui aspectos positivos e negativos, forças e limitações, 

assim como os demais tipos de ética por ele trabalhados. 

Tratando a ética no campo informacional, Capurro (2009, 2014) a compreende 

como uma reflexão sobre as dinâmicas interacionais entre sujeitos, e mais amplamente entre 

as diversas culturas que instituem a fundamentação de comportamentos morais no âmbito das 

tecnologias digitais, podendo contribuir para se alcançar uma “boa vida”. 

 
Se a ética em geral se pode entender como uma reflexão metódica sobre os 

fundamentos morais de uma “boa vida”, como a concebia Aristóteles, a ética da 

informação é a reflexão sobre as oportunidades e problemas causados pelas novas 

tecnologias para realizar uma “boa vida” local e globalmente (CAPURRO, 2009, p. 

44, tradução nossa). 

 

A questão da interculturalidade no campo da ética da informação se dá a partir dos 

efeitos do surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC). Sobre o 

tema Capurro (2014) afirma que a EII compreende a relação entre as normas morais 
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universalizáveis ou universalizadas e as tradições morais locais a partir das novas TIC, que 

influenciaram profundamente as normas, valores e princípios que fazem parte a vida social. 

O autor (2014) ressalta que o impacto prático das TIC na sociedade suscita 

diversas crises e novos questionamentos teóricos morais, assim como mudanças nas relações 

de poder, que por sua vez geram novos conflitos. O que antes era local se torna global. 

Exemplifica com questões como a privacidade, acesso livre ao conhecimento, direito à 

expressão nas redes digitais, identidade digital, controle social digital, plágio, identidade de 

gênero, comunidades digitais, etc. (ibid.). 

Capurro (2014) reconhece ainda que a EII deve assumir a responsabilidade de 

possibilitar uma reflexão sobre as visões e opções dos modos de vida, partindo dos desafios 

de um mundo que se une e se separa cada vez mais intensamente com base na comunicação 

digital. Além do mais, esta deve ser uma ética hospitaleira não apenas com respeito às 

culturas, com seu modos, normas e princípios morais, mas também envolve “respeito àqueles 

que perderam a base em sua cultura, sendo marginalizados, esquecidos, em meio a uma 

sociedade globalizada pela tecnologia digital [...]” (ibid., p. 20, tradução nossa). Nesse 

caminho, Capurro considera que o “essencial é aquilo que está entre as culturas” (ibid., p. 21, 

tradução nossa). 

Refletindo sobre a interculturalidade na Universidade, Vaz Filho (2016, p. 18) 

afirmar que “se a Universidade não tem sido por si mesma intercultural, se não tem 

favorecido a interculturalidade, os indígenas chegaram para forçar este processo”, e completa, 

“é assim que a cara e o jeito das universidades no Brasil estão sendo transformados, e sendo 

levadas a uma interculturalidade de fato” (idem). Isto é, na medida em que indígenas e 

quilombolas acessam o ensino superior, em um contexto sociocultural diferente do seu, 

podemos perceber o quanto as questões éticas estão implicadas na universidade. 

Diante desse contexto na universidade, uma questão que se destaca e que 

atravessa este estudo, é a de como as bibliotecas podem contribuir? Essa pergunta passa antes 

pela questão dos profissionais da informação que atuam em bibliotecas que atendem 

comunidades multiculturais. Destaco, como forma de chamar a atenção destes profissionais, 

que reflitam sobre suas condutas e posturas éticas, uma vez se observa a existência de práticas 

preconceituosas e discriminatórias por parte dos próprios profissionais. Posturas que são 

observadas por Juan Fernández-Molina (2009), quando reconhece que há informações e 

atitudes adotadas por determinados bibliotecários que remontam as ideias de censura, de 

quebra de privacidade, de questões ligadas à propriedade intelectual, dentre outros problemas 

éticos. 
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Logo, como podemos falar de contribuições que a biblioteca que pode 

proporcionar para os questionamentos e conflitos mencionados por Capurro e as questões 

notadas nas bibliotecas universitárias, se as atitudes demonstradas pelos bibliotecários muitas 

vezes vão de encontro com o que os documentos da IFLA e EII recomendam? O que nos leva 

em direção ao pensamento de Maria N. Gonzalez de Gomez (2009) ao afirmar que não 

podemos perder de vista que “na perspectiva da diversidade cultural, um mundo comum e um 

bem comum só poderiam constituir-se, a posteriori, como resultado da crítica e do diálogo 

intercultural, entre todos os participantes e implicados nos conflitos morais” (ibid., p. 117). 

De tal modo, podemos observar através da presença de estudantes indígenas e 

quilombolas que os modos de preconceitos e racismos se tornam mais visíveis e também se 

transferem para o espaço virtual da internet, não apenas de intolerância, mas também de 

exclusão e não acesso à informação, o que para Capurro (2009) pode ser entendido como uma 

questão de “justiça social informacional”, que demonstra um quadro de segregação social, 

uma vez que não há igualdade de acesso informacional. Dito de outra forma, o não acesso à 

informação acaba por se tornar um problema ético. 

Como considera Maria N. Gonzalez de Gomez (2009), os desafios éticos são 

muitos e se renovam, expandem-se, ultrapassam barreiras e fronteiras tecnológicas. Assim é 

preciso novas perguntas e, além dessas, as antigas precisam ser atualizadas e reconstruídas 

conforme o contexto histórico-social e cultural, num determinado espaço e tempo. 

Com isso, a questão da EII se apresenta também como uma autoanálise sobre meu 

próprio modo ético de pensar, fazer e agir profissional, uma vez que faço parte desse contexto 

intercultural em uma universidade que, em meio a tensões, caminha para compreender a sua 

posição nas discussões das relações étnico-raciais. E assumir uma posição de reflexão crítica, 

torna-se fundamental para propor também contribuições práticas à ética intercultural da 

informação, ou a uma outra ética possível. 

O que vimos apresentando nesse percurso, foram algumas considerações possíveis 

para constituir a fundamentação teórica-conceitual para o que se propõe neste estudo, como a 

abordagem construtivista social no campo informacional, com as dimensões possíveis para o 

processo de mediação da informação. Em paralelo com aproximações conceituais com a 

perspectiva crítica da educação intercultural, juntamente com a compreensão necessária que a 

biblioteca precisa ter do reconhecimento de sua plural comunidade, com uma diversidade 

étnica e cultural e demandas informacionais diversas, instrumentalizamos a reflexão acerca 

dos processos de mediação na biblioteca universitária, tendo em vista o respeito à alteridade e 

a autonomia dos diferentes grupos presentes na universidade e na biblioteca. 
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4 “A BIBLIOTECA PRATICAMENTE NÃO AUXILIA EM NADA”: 

UNIVERSIDADE E COMUNIDADES MULTICULTURAIS 

 

Caminhando em direção ao marco empírico deste trabalho, busca-se uma 

compreensão do contexto histórico social do ensino superior brasileiro a partir da efetivação 

de Políticas de Ações Afirmativas, em especial das cotas, para um melhor entendimento sobre 

o processo de mudança na composição social e da diversidade cultural na Universidade, 

principalmente com a presença de grupos indígenas e quilombolas, com dados sobre a 

implementação e avanço dessas ações. 

Apresento ainda os dados e análise sobre a atuação e prática de mediação em 

bibliotecas das universidades federais brasileiras, bem como a atuação geral bibliotecária no 

âmbito da multi/interculturalidade. 

 

4.1 A UNIVERSIDADE E AS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

Antes de discorrer sobre o contexto da Universidade e as Políticas de Ações 

Afirmativas, cabe destacar o entendimento da noção de ação afirmativa. Buscando um melhor 

direcionamento sobre essa noção, bem como desenvolvendo articulações com as abordagens 

teóricas seguidas neste trabalho, nos aproximamos da compreensão compartilhada por 

Kabengele Munanga e Nilma Gomes (2006), os quais afirmam que 

 

Elas podem ser entendidas como um conjunto de políticas, ações e orientações 

públicas ou privadas, de caráter compulsório (obrigatório), facultativo (não 

obrigatório) ou voluntário que têm como objetivo corrigir as desigualdades 

historicamente impostas a determinados grupos sociais e/ou étnico/raciais com um 

histórico comprovado de discriminação e exclusão. Elas possuem um caráter 

emergencial e transitório. Sua continuidade dependerá sempre de avaliação 

constante e da comprovada mudança do quadro de discriminação que as originou 

(ibid., p. 186). 

 

E complementando sua compreensão, os autores assinalam que “o objetivo da 

ação afirmativa é superar as desvantagens e desigualdades que atingem os grupos 

historicamente discriminados na sociedade brasileira e promover a igualdade entre os 

diferentes” (ibid., p. 187). E no contexto das políticas de ações afirmativas como um 

importante instrumento para redução dos processos de exclusão étnico, racial e social, Flávia 

Piovesan (2005) reconhece 

 

Elas constituem medidas especiais e temporárias que, buscando remediar um 

passado discriminatório, objetivam acelerar o processo com o alcance da igualdade 

substantiva por parte de grupos vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais e as 
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mulheres, entre outros grupos. As políticas de ações afirmativas, [...] cumprem uma 

finalidade pública decisiva para o projeto democrático: assegurar a diversidade e a 

pluralidade social (ibid., p. 49). 
 

Assim, as políticas de ações afirmativas se tornam um dispositivo de combate às 

desigualdades, bem como de enaltecimento da diversidade social e cultural. 

O primeiro e importante elemento motivador da mudança de postura do governo 

brasileiro em relação às questões raciais foi a Constituição de 1988, que reconheceu e 

condenou o racismo, punindo-o como crime inafiançável, como sublinham Feres Júnior e 

Campos (2016) ao estudarem as políticas de ações afirmativas 

 

Vários fatores contribuíram para o advento e a disseminação da ação afirmativa 

racial no Brasil. Os estudos sobre desigualdades raciais, produzidos nas décadas de 

1970, 1980 e 1990, os primeiros a usarem os dados estatísticos nacionais, 

forneceram base acadêmica para a denúncia do racismo brasileiro, historicamente 

acompanhado pelo Movimento Negro (ibid., p. 269-70). 

 

No entanto, em que pesem as discussões sobre as questões raciais na educação no 

âmbito da constituinte, Dyane Santos (2009) aponta que, 

 

O enfrentamento à questão da desigualdade racial na educação através de políticas 

de ações afirmativas, já tramitava no Congresso desde a primeira metade do século 

XX, através de Projeto do Deputado Federal Abdias do Nascimento que embora não 

contasse com uma “bancada afro brasileira” era a principal voz dos Movimentos 

Negros no legislativo. É Abdias do Nascimento quem propõe em 1987 a 

implementação do que ele chamou de ações compensatórias para os negros na esfera 

da educação e vai além propondo que estas ações contemplem indígenas e mulheres 

(ibid., 46-7). 

 

Apesar disso, por volta da década de 90, no Brasil, em função das pressões para o 

atendimento de demandas seculares dos movimentos negros, indígenas e de “minorias”, 

intensificam-se as discussões políticas sobre as ações afirmativas como forma de redução de 

danos dos processos discriminatórios, das desigualdades sociais e raciais na sociedade 

brasileira (ZONINSEIN; FERES JÚNIOR, 2006).  

O governo brasileiro começou a implementar ações afirmativas como instrumento 

para combater o racismo e atenuar a discriminação e a desigualdade racial, no ano de 1995, no 

governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Criaram-se comissões que 

produziram estudos e documentos oficiais tratando do desafio de se combater o racismo no 

Brasil, culminando com o lançamento do Programa Nacional de Ações Afirmativas. 

Entretanto, não houve nenhuma efetivação da implementação de ações afirmativas em 

universidades por parte desse governo (ibid.). 

Já no início dos anos 2000, com a mudança de governo em 2003, quando assumiu 

Luís Inácio Lula da Silva, as ações afirmativas e o tema da desigualdade racial continuaram 
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ganhando espaço, e o recém-eleito presidente nomeia três negros como ministros de Estado e 

indica o primeiro negro para a Suprema-Corte, o Supremo Tribunal Federal. Foi também 

criada uma secretaria subordinada diretamente ao seu gabinete com a missão de formular 

políticas públicas para combater a discriminação racial e a desigualdade: a Secretaria Especial 

para a Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) (ibid.). 

No âmbito dos estudos informacionais, Mariana Meirelles (2013) ao analisar “os 

processos de formação e implementação dos programas de ‘ação afirmativa’ e as 

representações sociais da desigualdade no Brasil” sob um viés discursivo (ibid., p. 14) 

considera que 

 

Apesar das ações afirmativas representarem um conceito mais amplo, que prevê a 

atuação política nas áreas da cultura, saúde, moradia, emprego, foi na área da 

educação que esse conceito se polarizou. No Brasil, a reivindicação de ações 

afirmativas ocorre majoritariamente a partir da proposição da adoção de cotas raciais 

nas instituições públicas de ensino superior (ibid., p. 52). 

 

A área da educação assinalada pela autora, foi apontada por Nilma Gomes (2011) 

como sendo um dos espaços em que permanecem históricas desigualdades raciais e sociais 

que, portanto, tem exigido a ação do Estado no intuito de estabelecer políticas e práticas que 

busquem sua reversão no contexto educacional brasileiro. 

No mesmo direcionamento, ao avaliar o processo de debates e discussões sobre as 

políticas de ações afirmativas, Ana Souza (2016) afirma 

 

Foi nesse contexto, de luta por redistribuição de direitos por meio do 

reconhecimento de grupos racialmente, etnicamente e socialmente discriminados, e 

com a mobilização e reivindicação dos movimentos sociais logrando produzir 

alterações institucionais, seja de cunho governamental ou acadêmico, que as 

políticas de ações afirmativas para o ensino superior foram traçadas (ibid., p. 119). 

 

Destarte, vemos que a luta por reconhecimento, igualdades, cidadania e respeito 

às diferenças no Brasil, versus os modos de discriminação, racismo e exclusão, tornam-se 

meios de articulação e estratégias de ação entre os grupos e movimentos sociais, o Estado e 

organizações não governamentais (MEIRELES, Mariana, 2013). 

Os efeitos dessas discussões chegaram às universidades brasileiras, as quais têm 

passado nas últimas décadas por um processo de mudança em sua composição social, muito 

em função das políticas de ações afirmativas, o que levou a uma modificação do cenário, 

como apresentado por Flavia Piovesan (2005) 

 

Na esfera universitária, por exemplo, dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA – revelam que menos de 2% dos estudantes afrodescendentes estão 

em universidades públicas ou privadas. Isso faz com que as universidades sejam 

territórios brancos. Note-se que a universidade é um espaço de poder, já que o 
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diploma pode ser um passaporte para ascensão social. É necessário democratizar o 

poder e, para isso, há que se democratizar o acesso ao poder, vale dizer, o acesso ao 

passaporte universitário (ibid., p. 51). 

 

Inicia-se a adoção de cotas para admissão nos processos de seleção das 

universidades públicas, sendo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) a primeira 

a adotar essa política em 2002, após uma lei estadual aprovada em 2001, prevendo a reserva 

de vagas para negros nos processos seletivos das universidades estaduais do Rio de Janeiro 

(FERES JUNIOR; CAMPOS, 2016). E, de forma gradativa, as demais universidades federais 

e estaduais foram adotando políticas no mesmo sentido. 

Nesse contexto, tem-se também a exigência de reserva de vagas para candidatos 

autodeclarados negros, pardos e indígenas, com a Lei nº 12.711/2012 (chamada Lei de cotas), 

nos cursos das universidades federais e instituições federais de ensino técnico de nível médio. 

A referida lei, portanto, fortalece as discussões acerca das políticas de acesso e da 

permanência de grupos considerados minorias nas instituições de ensino. 

Em dados mais recentes, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) realizou o censo da educação superior apresentando o 

registro de estudantes matriculados nas universidades brasileiras, nas esferas federal, estadual, 

municipal e privada, como mostra a Tabela 2. No entanto, observa-se que pelas categorias 

adotadas e definidas, não temos como indicar o quantitativo de estudantes quilombolas 

matriculados. 

 
Tabela 2 - Matrículas nos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por Cor / Raça, segundo a Unidade da 

Federação e a Categoria Administrativa das IES, no Brasil - 2015 

Unidade da 

Federação / 

Categoria 

Administrativa 

Matrículas nos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por Cor / Raça 

 Total   Branca    Preta   Parda  Amarela  Indígena  

 Não 

Dispõe da 

Informação  

 Não 

Declarado   

           

Brasil 

            

8.027.297  

               

2.903.256  

             

429.632  

            

1.743.002  

                 

116.036  

                        

32.147  

                             

390.775  

                          

2.412.449  

 

Pública 

            

1.952.145  

                  

693.634  

             

130.765  

               

465.107  

                   

27.742  

                          

9.810  

                             

106.171  

                             

518.916  

  

Federal 

            

1.214.635  

                  

411.887  

              

92.698  

               

333.838  

                   

14.775  

                          

7.392  

                              

58.535  

                             

295.510  

  

Estadual 

               

618.633  

                  

234.225  

              

35.913  

               

118.195  

                   

12.313  

                          

2.268  

                              

38.901  

                             

176.818  

  

Municipal 

               

118.877  

                    

47.522  

                

2.154  

                 

13.074  

                       

654  

                            

150  

                                

8.735  

                              

46.588  

 

Privada 

            

6.075.152  

               

2.209.622  

             

298.867  

            

1.277.895  

                   

88.294  

                        

22.337  

                             

284.604  

                          

1.893.533  

Fonte: INEP (2016), dados atualizados em 20/10/2016. 
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Assim, vemos que o INEP (2016) registrou a matrícula de 32.147 estudantes 

indígenas e 429.632 estudantes pretos em cursos de graduação nas universidades brasileiras 

(federais, estaduais, municipais e privadas). Em comparação com o ano de 201113, vê-se um 

aumento da presença desses grupos em, aproximadamente, 70% e 63%, respectivamente. 

Analisando os dados levantados pelo GEMAA, notamos que o número de vagas 

abertas aos estudantes nas universidades federais para as cotas de negros, pardos e indígenas, 

cresceu de 2012 com 13.392 para em 2014 com 43.613. Hoje, aproximadamente, 61 

universidades federais brasileiras já adotam essa política, o que demonstra que tal iniciativa 

vem proporcionando o aumento de indígenas e negros no espaço universitário. 

Entretanto, diante do universo de estudantes, consideramos que ainda é pequena a 

presença indígena e negra na universidade, tanto na esfera pública quanto na privada, ou seja, 

a universidade continua sendo um espaço quase exclusivamente branco, modificando pouco a 

constatação de Flavia Piovesan no ano de 2005. 

Cabe destacar o que Ana Souza (2016) analisa nas discussões levantadas pelas 

ações afirmativas na universidade com a presença de grupos indígenas e quilombolas: sobre 

como se procederá a articulação entre esse público e “a emergência dessa nova 

interculturalidade” (ibid., p. 122), porém sem realizar mudanças nas concepções dos cursos ou 

de seus currículos, de modo a acolher suas demandas e expectativas de aprendizagem? A 

autora afirma que 

 

As ações podem suscitar também práticas de discriminação e racismo no âmbito 

universitário, em que relações interculturais e interétnicas envolvendo estudantes, 

professores, servidores e gestores permanecem sob certa tensão, gerada pelo 

desconhecimento histórico e até mesmo legal que alimenta novas modalidades de 

etnocentrismo (ibid., loc. cit.). 

 

Contudo, a autora (2016) em seu estudo sobre as ações afirmativas nas 

universidades brasileiras, em especial o caso da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

acompanhando alguns estudantes indígenas, desde a sua entrada, permanência e saída da 

universidade, possibilitou também constatar que  

 

As experiências de ações afirmativas nas universidades brasileiras têm demonstrado 

que com as cotas e as reservas de vagas, a universidade tem possibilidades concretas 

de se tornar, crescentemente, um espaço étnico e socialmente diferenciado, um 

ambiente pluriétnico que recusa os etnocentrismos e estimula a diversidade 

sociocultural, suscitando a criação de espaço aberto à expressão de outras 

cosmovisões e estilos de vida (ibid., p. 134). 

 

                                                           
13 O INEP passou a apresentar em seu Censo Estatístico da Educação Superior os dados de “Matrículas nos 

Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por Cor / Raça” somente a partir de 2011. 
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Nesse sentido, entendo que, a implementação de PAA no cenário universitário 

ocorreu através de um longo processo de luta de movimentos sociais, partindo da afirmação 

de direitos e da negação a subalternidade, almejando o reconhecimento e respeito à 

diversidade (ibid.). 

Como analisa Marilena Chauí (2001, p. 35), “a universidade é uma instituição 

social. Isso significa que ela realiza e exprime de modo determinado a sociedade que é e faz 

parte. Não é uma realidade separada e sim uma expressão historicamente determinada de uma 

sociedade determinada”. 

Podemos estender esse entendimento à biblioteca universitária, que também se 

constitui como tal, uma vez inserida nessa estrutura. Assim sendo, a apresentação desse 

contexto é importante para compreender o processo de mudança na composição social e na 

diversidade cultural na Universidade, marcando a comunidade que a biblioteca passa a 

atender: uma comunidade multicultural. 

Deste modo, na busca por alcançar os objetivos deste trabalho, parto para uma 

percepção mais ampla sobre a relação da biblioteca universitária com sua comunidade 

acadêmica sob uma perspectiva intercultural, como será visto na seção seguinte. 

 

4.2 BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS E COMUNIDADES MULTICULTURAIS: 

RELAÇÕES E PRÁTICAS POLÍTICAS 

 

Como visto na seção anterior, é nesse contexto da universidade e as políticas de 

ações afirmativas que se tem provocado uma mudança no arranjo social da universidade que, 

por consequência, vem modificando o público atendido por suas bibliotecas. Diante disso, 

buscou-se conhecer as práticas de mediação em bibliotecas das universidades federais 

brasileiras especialmente em seu serviço de referência, bem como a atuação geral 

bibliotecária em relação à sua comunidade sob uma perspectiva intercultural. 

Para atingir tal objetivo, um questionário14 foi enviado às bibliotecas de 

universidades federais brasileiras que adotam políticas de ações afirmativas, num total de 61 

questionários, no qual o enfoque dado foi às percepções e experiências dos profissionais que 

atuam nessas bibliotecas, em especial, o atendimento aos estudantes indígenas e quilombolas, 

para isso o questionário foi dividido em quatro eixos: princípios, gestão, atividades e pessoal. 

                                                           
14 Ressalta-se que as perguntas do questionário tiveram como base os documentos elaborados pela IFLA e 

UNESCO: Manifesto IFLA pela Biblioteca Multicultural (2008) e Comunidades multiculturais: diretrizes para o 

serviço bibliotecário (2009). Sua íntegra está no Apêndice B, bem como a compilação das respostas no Apêndice 

C. 
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Cabe ressaltar que, das respostas recebidas, num total de 32, todas (100%) foram 

de profissionais bibliotecários que se identificaram nas funções de: direção de biblioteca e/ou 

responsáveis pelo setor de referência. Quanto ao seu local de atuação, 45% disseram trabalhar 

em bibliotecas centrais e 55% em bibliotecas setoriais das universidades federais.  

Fazendo um balanço sobre a distribuição por região dos profissionais que 

responderam ao questionário (Gráfico 2), nota-se que durante o período determinado para 

respondê-lo, não recebemos retorno de universidades federais da região sul (0), todavia, o 

maior número de respondentes foi da região sudeste (14), seguido pela região nordeste (12). 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos respondentes por região (em números absolutos). 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

De modo a conhecer que comunidade é atendida pelas bibliotecas universitárias, 

foi perguntado: a biblioteca atende estudantes de origens culturais e linguísticas 

diversificadas? Como resultado: 78% disseram, sim, enquanto que, 22% responderam que não 

atendem. Na afirmação dessa pergunta, foi solicitado para que identificassem quais origens 

seriam essas e como respostas tivemos: ‘indígenas’, ‘quilombolas’, ‘negros’, ‘brancos’, 

‘portadores de necessidades especiais (surdos-mudos)’, ‘comunidade lgbt’, ‘palestinos’, ‘de 

Moçambique’, ‘asiáticos’, ‘japoneses’, ‘europeus’, ‘franceses’, ‘russos’ ‘norte-americanos’, 

‘sul-americanos’, ‘venezuelanos’, ‘guianeses’.  

Entretanto, convém trazer para essa reflexão o que apontam autores como Flavia 

Piovesan (2005), bem com os dados do INEP (2016), em que constatamos: o espaço 

universitário continua sendo um território branco.  

De certo modo, pode-se perceber esse fato quando 22% dos respondentes nos 

dizem que não atendem uma comunidade de diversas culturas e línguas, assim como, é dito 
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por um dos respondentes, quando lhe é pedido que fale sobre suas observações gerais da 

experiência em atender estudantes indígenas e quilombolas, este diz: “Nunca atendi. Trabalho 

numa biblioteca voltada para a saúde (mais especificamente medicina) e o público ainda é 

predominantemente branco” (Respondente 19, grifo nosso). A constatação de que seu 

“público ainda é predominantemente branco”, nos incita também a pensar o quanto que 

profissões como medicina – aqui podemos incluir também o direito e as engenharias –, ainda 

são setores de prestígio e privilégio de uma população branca. 

A seguir, entraremos nas questões abordadas nos quatros eixos no questionário. 

 

Quanto aos princípios 

 

O primeiro eixo do questionário buscou conhecer princípios que deveriam ser 

seguidos pela biblioteca universitária que atende uma comunidade multicultural (Gráfico 3). 

 

    Gráfico 3 - Quais princípios norteiam o papel e trabalho da biblioteca? 

   
    Fonte: Autor (2018). 

 

Dentre as opções descritas, vemos que o princípio “atender a todos os membros da 

comunidade sem discriminação alguma por origem cultural ou linguística” foi a mais 

apontada pelos respondentes, com 90,6%, seguida por “proporcionar acesso a uma ampla 

variedade de materiais e serviços que reflitam toda a comunidade e suas necessidades”, com 

37,5%. 
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De certo modo, o discurso predominante no ambiente da biblioteca, quanto a sua 

missão: atender a todos os usuários reflete-se no princípio mais apontado. Essa questão 

também pode ser analisada nas respostas, quando aos respondentes foi solicitado que 

identificassem as origens culturais e linguísticas dos estudantes, e disseram que a comunidade 

atendida pela biblioteca é: 

 

Quaisquer alunos ou professores (nacionais, estrangeiros, graduação, pós-

graduação, pesquisa e extensão) que precisem consultar o nosso acervo. 

(Respondente 29, grifo nosso). 

A Biblioteca atende a toda comunidade acadêmica, independente das suas 

origens (Respondente 30, grifo nosso). 

 

Por detrás do discurso “a biblioteca atende todos, sem discriminação” receamos 

que se oculte uma falta de disposição de conhecer quem realmente compõe a comunidade 

atendida pela biblioteca. Isto é, pode estar querendo nos revelar que: não se vê a necessidade 

de (re)conhecer as especificidades dos grupos que fazem parte de sua comunidade. Ou ainda, 

se deslocarmos para um outro possível sentido: “a biblioteca não atende toda a comunidade 

acadêmica”. Assim, podemos refletir, será que consegue mesmo atender a todos? 

Cabe notar que, 9,4% disseram que tais princípios não existem e nem um dos 

respondentes indicou outro(s) princípio(s) além dos citados nas opções.  

Uma vez que, os serviços bibliotecários e de informação em contextos 

multiculturais incluem tanto a oferta de serviços a todos os usuários, assim como a oferta de 

serviços bibliotecários aos grupos culturais e linguísticos mais desatendidos (IFLA, 2008; 

2009), vemos como importante que as bibliotecas conheçam quem faz parte dela e conheçam 

suas necessidades e demandas informacionais, mesmo reconhecendo que alguns fatores 

podem afetar a efetivação destes princípios, como: a escassez de recursos; o grau de 

multilinguismo e de identidade linguística ou cultural de sua comunidade; o nível de 

demandas dos serviços bibliotecários. 

 

Quanto à gestão 

 

O segundo eixo indicado no questionário diz respeito à gestão da biblioteca 

universitária. A primeira pergunta feita foi sobre a existência ou não na biblioteca de um 

plano político e/ou estratégico, no qual se tenha definido sua missão, objetivos, prioridades e 

serviços relacionados à diversidade cultural de sua comunidade. Em seguida, perguntou-se 

sobre a atuação cooperada entre a biblioteca e os diversos grupos da comunidade, visando o 
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Figura 2 - Existe cooperação com os diversos grupos 

de sua comunidade para o desenvolvimento de 

produtos e serviços bibliotecários? 

 

Fonte: Autor (2018). Fonte: Autor (2018). 

desenvolvimento de produtos e serviços de modo coletivo, como por exemplo, fórum, 

conselhos ou reuniões. E como resultado a estas perguntas chegamos nas Figuras 1 e 2. 

 

 

 

 

Ainda neste eixo, uma pergunta ficou em aberto para que os respondentes 

avaliassem a política de gestão e atuação da biblioteca voltadas para a diversidade cultural e 

linguística de sua comunidade. Analisando as respostas, estas se relacionam com a Figura 1, 

na qual em sua maioria (78%) diz não possuir um plano voltado à diversidade cultural de sua 

comunidade, ressaltando ainda a não existência de planos direcionados aos estudantes 

indígenas e quilombolas, como visto em suas falas: 

 

Até o momento não desenvolvemos política de gestão sobre diversidade 

cultural e linguística (Respondente 3). 

Inexistente (Respondentes 4, 17, 18, 19). 

Existe um esforço para que os funcionários aprendam inglês, mas não há 

uma política voltada para a diversidade cultural e linguística (Respondente 

22). 

Não temos política específica formal que seja voltada para este tema 

(Respondente 26). 

 

Já na Figura 2, nota-se que 31% dizem ter a participação dos diferentes grupos de 

sua comunidade no desenvolvimento dos serviços e produtos bibliotecários, ao passo que 

69% dizem não haver tal cooperação. 

A IFLA em suas diretrizes aponta que, a gestão e atuação das bibliotecas que 

atendem comunidades multiculturais, implicam a adoção de um foco integrado dos seus 

serviços, no qual “as atividades principais dos serviços bibliotecários e de informação para 

Figura 1 - A biblioteca possui um plano político 

e/ou estratégico relacionado à diversidade 

cultural? 
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comunidades cultural e linguisticamente diversa são centrais, não ‘separadas’ nem 

‘adicionais’, e sempre deveriam estar desenhadas para satisfazer necessidades locais e 

específicas” (IFLA, 2008, p. 3, tradução nossa). 

Entretanto, percebe-se nas respostas dadas sobre a existência de uma política 

voltada à diversidade cultural e linguística de sua comunidade que esta é visto como falho ou 

em construção, seja por considerá-la: ‘fracas’ (Respondente 2 e 25); ‘muito ruim’ 

(Respondente 28); ‘em desenvolvimento’ (Respondente 1 e 5); ‘precisam melhorar’ 

(Respondente 7 e 10). Apesar de haver alguma iniciativa ou ação voltada a sua comunidade, 

não há um plano ou estratégias definidas, como demonstrado na resposta: 

 

No momento existem pequenas iniciativas, como apresentação da biblioteca 

e parcerias na organização de eventos e exposições para falar sobre esta 

diversidade, porém ainda não fizemos um planejamento a respeito.” 

(Respondente 14). 

 

Mais ainda são poucas as iniciativas nas e das bibliotecas, como reconhece outro 

respondente: 

 

Inexistente. Não percebo iniciativas que atentem para um atendimento 

específico de grupos étnicos e linguísticos. Percebo os alunos calouros de 

países africanos meio perdidos quando ingressam no curso. Não vejo uma 

política de gestão que acolha esses alunos que saem de seus lares para 

estudar em um país com uma cultura tão diferente. A biblioteca 

praticamente não auxilia em nada (Respondente 18, grifo nosso). 

 

Mesmo o abordando acerca dos estudantes de países africanos, vemos a mesma 

perspectiva em outras respostas, quando comentam sobre os estudantes indígenas e 

quilombolas, 

 

Não há uma política voltada exclusivamente para atendimento destes 

usuários (Respondente 31). 

A biblioteca ainda não pensou algo voltado para um atendimento 

especializado para esses usuários (indígenas/quilombolas). Quando se 

trata de atendimento especializado para usuários, o trabalho até agora foi 

mais direcionado a estudantes com alguma deficiência visual ou auditiva. 

(Respondente 32, grifo nosso). 

 

Por outro lado, analisando outras respostas é possível notar que essa questão é 

vista como importante para a gestão da biblioteca, merecendo atenção, quando os 

respondentes destacam que: 
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Há muito trabalho a ser feito se pretendemos serviços inclusivos.” 

(Respondente 6) 

Uma temática que precisa ser mais abordada e consolidada como estratégia 

de inclusão das diferentes culturas.” (Respondente 12). 

 

Cabe aqui destacar nas duas respostas a palavra “inclusão”, uma vez que esta 

integra os mais diversos discursos e relações de forças. Na primeira, podemos perceber seu 

uso associado aos serviços oferecidos pelas bibliotecas, no sentido de não exclusão, no qual 

uma biblioteca que se pretenda aberta a todos deve refletir que sua atuação e prática esteja 

preocupada em não excluir e sim atender a todos os usuários e grupos diversos, considerando 

suas especificidades.  

Já na segunda resposta, podemos perceber o seu uso no sentido agregador, 

aglutinador dos diversos grupos que compõem a comunidade da biblioteca em sua já 

estabelecida estrutura. Nesse sentido, sob a perspectiva crítica da interculturalidade, na gestão 

da biblioteca devemos estar atentos a planos políticos que articulem, sim, a igualdade, mas 

junto com o reconhecimento das diferenças culturais e linguísticas, assim como aponta 

Catherine Walsh (2012, p. 66, tradução nossa) que fortaleça “[...] a transformação das 

estruturas, condições e dispositivos de poder que mantêm a desigualdade, racialização, 

subalternização e inferiorização de seres, saberes e modos, lógicas e racionalidade de vida”. 

 

Quanto às ações e atividades 

 

O terceiro eixo abordado no questionário diz respeito às ações e atividades 

desenvolvidas pela biblioteca universitária no que se refere à pluralidade de sua comunidade. 

Sobre esse aspecto, os documentos da IFLA (2009) e IFLA e UNESCO (2008) indicam 

algumas atividades que as bibliotecas deveriam desenvolver tendo em vista sua comunidade 

multicultural, e com base nelas, os respondentes podiam assinalar mais de uma resposta no 

questionário para quais as atividades praticadas pela/na biblioteca da instituição. Diante das 

respostas obtidas, temos o seguinte Gráfico: 
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Gráfico 4 - Qual(is) atividade(s) a biblioteca desenvolve voltada(s) para a diversidade cultural e linguística de 

sua comunidade? 

 

 Fonte: Autor (2018). 

 

Pelo Gráfico 4, vê-se que desenvolver projetos e/ou programas que apoiem a 

educação de usuários e a recepção aos recém-chegados à universidade foi a atividade 

apontada como a mais praticada por 50% das bibliotecas, seguida pela atividade de 

desenvolver coleções diversificadas e multilíngues, incluindo recursos digitais e multimídia, 

com 25%. No entanto, podemos observar que, 31,3% das bibliotecas disseram não 

desenvolver nenhuma das atividades descritas, bem como nenhum dos respondentes indicou 

outras atividades além das descritas nas opções da questão. 

Nesse sentido, vemos que ainda são poucas as iniciativas de atividades e ações 

tomadas pelas bibliotecas voltadas às suas comunidades multiculturais, e podemos fazer tal 

constatação quando, ao serem instigados a comentar sobre as iniciativas e/ou desafios da 

biblioteca quanto ao atendimento a grupos indígenas e quilombolas, tivemos as respostas: 

“não temos” (Respondentes 2, 3, 16 e 22); “inexistente” (Respondente 4 e 17). 

As iniciativas descritas nas respostas também refletem as duas atividades mais 

indicadas no Gráfico 4, como podemos observar nas falas: 
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Fazemos uma recepção no início do ano para mostrar a biblioteca e seus 

serviços. Um dos desafios é a questão dos indígenas serem de etnias 

diferentes (Respondente 14) 

O material bibliográfico produzido no curso tem sido incorporado ao 

Sistema de Bibliotecas (Respondente 21). 
 

A respeito dos próprios profissionais que atuam nas bibliotecas, a partir das 

respostas dadas, podemos ter a percepção de que estes não foram preparados ou capacitados 

para sua atuação diante de comunidades multiculturais (sobre este ponto, também será 

observado no quarto eixo abordado no questionário):  

 

Neste tocante temos muito a evoluir pois falta capacitação para o 

atendimento destas comunidades (Respondente 12). 

Acredito que existe carência de conhecimento, capacitação pelos 

bibliotecários sobre práticas de atendimento a estes grupos sociais 

(Respondente 18). 
 

Por outro lado, a falta de conhecimento ou de capacitação do profissional que atua 

nas bibliotecas, no contexto abordado neste trabalho não são fatores que impeçam a 

implementação de um diálogo com os diferentes grupos que constituem sua comunidade. É 

necessário um compromisso político efetivo na atuação dos bibliotecários. 

 

Com vistas à garantia dos direitos humanos, é fundamental que a biblioteca 

se adapte às necessidades dos grupos diversificados, algo que só poderá ser 

alcançado com um intenso esforço político dos bibliotecários no trabalho 

de convencimento junto à direção da sua instituição. A Direção está 

muitas vezes refratária a este tipo de ação (Respondente 24, grifo nosso). 

 

A partir deste posicionamento, podemos nos deslocar do discurso da neutralidade 

do profissional bibliotecário, ainda muito presente, e que se percebe também nas respostas:  

 

Atendemos o Universo todo (Respondente 20).  

Atendemos a toda a comunidade acadêmica (Respondente 25). 

A biblioteca atende a toda comunidade acadêmica, independente das suas 

origens (Respondente 30). 

 

Sobre esse ponto, é importante ressaltar o que as autoras Andreia Silva e Sandra 

Fontes (2017) indicam quanto a uma postura não passiva do profissional bibliotecário em sua 

atuação, especialmente em se tratando das discussões étnico-raciais no ambiente educacional: 

 

A neutralidade deve ser desconsiderada, pois a sua postura deve ser 

contrária. Sua responsabilidade como formador de coleções, de mediador e 

de educador (por que não?) deve ser exposta, fortalecendo dessa maneira a 



80 

 

importância da biblioteca no desenvolvimento da educação das relações 

étnico-raciais nos ambientes educacionais possibilitando assim a utilização 

de seus recursos e serviços na diminuição das desigualdades raciais (ibid., p. 

201, grifo nosso). 

 

E diante de um contexto permeado por relações de poder, desigualdades e 

exclusões, como na universidade, é que se torna importante a atuação dos bibliotecários de 

modo político e, também, ético. 

 

Quanto ao quadro de pessoal 

 

O último eixo do questionário versa sobre o quadro de pessoal da biblioteca com 

três perguntas fechadas. Sobre este eixo, segundo as orientações da IFLA, a equipe que atua 

em uma biblioteca que atende a uma comunidade multicultural também deveria refletir sobre 

as características culturais e linguísticas de sua comunidade, buscando garantir a 

conscientização cultural e a promoção de comunicação com a mesma (IFLA, 2008). A 

primeira pergunta foi sobre em que medida a biblioteca proporciona uma educação 

continuada à sua equipe focada nos serviços para a sua comunidade multicultural, a 

comunicação e sensibilidade intercultural, e antidiscriminação. E como resultado obtivemos a 

Figura 3. 

 

Figura 3 - A biblioteca proporciona educação continuada à sua equipe focada nos serviços para a sua 

comunidade multicultural, a comunicação e sensibilidade intercultural, e antidiscriminação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Autor (2018). 



81 

 

 

Na questão seguinte, foi perguntado se a biblioteca possui representantes dos 

grupos que fazem parte de sua comunidade multicultural, em sua equipe: 81% responderam 

que não possuem, enquanto que, 19% responderam sim. Na afirmação desta pergunta, alguns 

dos respondentes identificaram quais seriam e disseram: ‘indígenas’, ‘negros’, 

‘afrodescendentes’, ‘brancos’, ‘LGBT’, ‘surdo-mudos’ e ‘guianenses’. 

Na última questão fechada, perguntamos em que medida os bibliotecários se 

apresentam qualificados, sensíveis ao reconhecimento da diversidade cultural e o respeito às 

diferenças. Como resultado deste questionamento, tivemos a Figura 4. 

 
Figura 4 - Você considera que os bibliotecários se apresentam qualificados/sensíveis ao 

reconhecimento da diversidade cultural e o respeito às diferenças? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Nota-se que, na percepção da maioria dos respondentes, os bibliotecários de 

universidades federais consideram razoável ou pouca, 34% e 22% respectivamente, a 

qualificação e /ou sensibilidade quanto ao reconhecimento da diversidade cultural e o respeito 

às diferenças, em se tratando de sua comunidade multicultural. Uma porcentagem ainda 

menor foi aquela que consideram os bibliotecários qualificados e/ou sensíveis totalmente e 

bastante, 16% e 19% respectivamente, e ainda, 9% disseram que consideram nada 

qualificados/sensíveis. 
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Finalizando o questionário, a última pergunta feita, aberta, foi para que 

expusessem suas percepções e observações gerais acerca de suas experiências quanto ao 

atendimento de estudantes indígenas e quilombolas na biblioteca. Diante dessa questão, 

analisamos que uma parte dos profissionais (um total 5 respondentes) nos dizem que não 

tiveram essa experiência quanto ao atendimento de estudantes indígenas e quilombolas. 

Em outro ponto, vemos ainda a presença do discurso bibliotecário generalista de 

que “atendemos a todos os usuários” a partir de uma concepção “igualitária”, como 

observamos na resposta: 

 

Para nós a etnia não é um diferencial, procuramos prestar um 

atendimento igualitário, independente da etnia do usuário (Respondente 

5, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, torna-se desigual seu atendimento, não levando em consideração as 

particularidades e especificidades culturais e linguísticas dos diversos grupos. Já em outra 

resposta, observamos a problemática do desconhecimento dos diversos grupos que fazem 

parte da comunidade atendida pelas bibliotecas, levando-os ao seu afastamento, bem como a 

necessidade de construção de um diálogo permanente, como pode ser notado a seguir: 

 

Eu, particularmente, nunca atendi, pois trabalho com processamento técnico. 

Porém sei que eles, assim como os alunos com deficiência, quase não 

procuram a biblioteca e a culpa não é deles e sim "nossa" que não 

fazemos um estudo de usuário contínuo e fiel, e não oferecemos a este 

público condições adequadas de acesso ao nosso acervo (Respondente 7, 

grifo nosso). 

 

Mesmo dizendo atuar no setor de processamento técnico, como o respondente 

afirma, é necessário atentar que, a construção de um efetivo diálogo intercultural com os 

diferentes grupos vai além de um estudo de usuário, ou de acesso ao acervo da biblioteca, ele 

vai além do serviço de referência, deve integrar todos os setores das bibliotecas. Como efeito, 

surge outro questionamento: será que os bibliotecários querem, ou melhor, estão dispostos a 

enfrentar esse diálogo? Se pensarmos que “a culpa não é deles e sim ‘nossa’”, como explicita 

o respondente 7. Numa primeira análise, talvez não, mas como considera Vaz Filho (2016), 

indígenas e quilombolas estão aí para forçar esse diálogo. 

Como visto no capítulo anterior, trazer a discussão multicultural para a biblioteca, 

significa mexer em uma estrutura já estabelecida, repleta de padrões, normas e 

silenciamentos, ou seja, um espaço constituído por determinadas práticas discursivas e não 

discursivas de relações poder. Nesse sentido, reconhecer, dialogar e agir com e em função dos 
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diversos grupos que compõem sua comunidade pode representar uma importante mudança de 

paradigmas na/da biblioteca, bem como nas relações de poder que a envolve. 

No entanto, é possível perceber um discurso que indica uma certa “harmonia” e 

“tranquilidade” sobre a presença e a relação dos estudantes indígenas e quilombolas na/com 

biblioteca que, de certo modo, pressupõe a estabilização desse espaço: 

 

Os estudantes indígenas, assim como os outros são bem tranquilos, 

muitos gostam de frequentar a biblioteca e fazem parte de projetos de 

pesquisa (Respondente 7, grifo nosso). 

A maioria dos estudantes indígenas e quilombolas que são usuários da 

biblioteca não encontram dificuldades no uso dos serviços e produtos 

oferecidos e nem demandam um atendimento especializado ou 

diferenciado por parte dos atendentes e bibliotecários (Respondente 31, 

grifo nosso). 

 

Isto é, pode-se dizer em outras palavras: não temos nenhum problema, tudo pode 

continuar da forma com está.  

Já em outra margem, percebe-se o reconhecimento das especificidades e 

características de grupos indígenas, demandando serviços diferenciados para o seu 

atendimento. 

 

Os estudantes indígenas têm peculiaridades que os demais não possuem, as 

aulas deles não são totalmente presenciais, procuramos nos programar para 

atendê-los sempre que precisam. Acredito que investir na aproximação 

com esse grupo de estudantes, com ações que sejam voltadas para 

auxiliá-los em suas necessidades informacionais é fundamental 
(Respondente 13). 

 

Sem esgotar todos os sentidos e análises possíveis, pudemos conhecer um pouco 

das relações e práticas bibliotecárias no âmbito da multi/interculturalidade, bem como 

algumas percepções sobre a proximidade entre a biblioteca universitária e sua comunidade, 

em especial, os estudantes indígenas e quilombolas. 

Sabendo que a mediação da informação, enquanto processo, perpassa por todo o 

fazer do profissional da informação, em especial do bibliotecário, portanto presente nos 

quatro eixos abordados no questionário, trago novamente a reflexão levantada no capítulo 

anterior: será que o processo de mediação em bibliotecas, seus serviços e produtos 

disponibilizados, possuem uma direção homogeneizadora e padronizadora, não levando em 

consideração as especificidades culturais e linguísticas dos diversos grupos que compõem sua 

comunidade? 
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Então, remetendo à pergunta inicial feita no questionário, na qual a maioria (78%) 

dos profissionais identificam que atendem um público, de fato, heterogêneo, oriundos de 

diversas culturas e de diferentes línguas, podemos explanar, considerando a abrangência deste 

estudo: boa parte da comunidade atendida pelas bibliotecas universitárias brasileiras se 

caracteriza hoje pela multiculturalidade, porém ainda não há uma atuação ativa das bibliotecas 

e de seus profissionais direcionada às plurais demandas e necessidades informacionais, nem 

há um efetivo diálogo intercultural com os grupos que a compõem, especialmente, indígenas e 

quilombolas.  

“A biblioteca praticamente não auxilia em nada” é a frase que dá título a este 

capítulo, dita por um dos profissionais que responderam ao questionário. Ela é um tanto 

provocativa, o que nos incita a fazer uma ponderação sobre a nossa própria atuação 

bibliotecária – e aqui me incluo nessa posição. Nessa direção, se deslocarmos seu sentido para 

uma outra pergunta: será que é o bibliotecário que praticamente não auxilia em nada? Assim, 

podemos analisar a frase como um reflexo da atuação (ou falta de atuação) do profissional que 

atua na biblioteca. 

E dando continuidade nessa caminhada, saindo da abrangência nacional, sigo para 

o contexto amazônico, especificamente a região oeste do estado Pará, em Santarém, para uma 

abordagem sobre Ufopa e os encontros com alguns estudantes indígenas e quilombolas. 
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5 “EU QUERIA QUE A BIBLIOTECA OLHASSE PRA GENTE”: UM CONTEXTO 

AMAZÔNICO E O OESTE PARAENSE 

 

“Quando eu voltar, quero mostrar para todas aquelas 

pessoas que me viram crescer, até onde eu consegui 

chegar. E, através da faculdade, mostrar para eles que 

aqui é o lugar certo para a gente estar” (Elivelton 

Clemente, quilombola da comunidade Boa Vista, 

Oriximiná-PA, em entrevista à Ufopa, em 2016). 

 

Nesta parte, seguiremos para o contexto amazônico abordando a presença de 

grupos indígenas e quilombolas na universidade a partir das políticas de ações afirmativas, 

sobretudo, a região oeste do Estado do Pará, em Santarém, apresentando a Universidade 

Federal do Oeste do Pará (Ufopa), bem como a caracterização de suas bibliotecas que, por sua 

vez, compõem o local da pesquisa. Apresentamos ainda o relato dos encontros e diálogos com 

os estudantes indígenas e quilombolas, buscando conhecer suas experiências, expectativas e 

demandas informacionais da/na biblioteca. 

 

5.1 SOBRE A PRESENÇA INDÍGENA E QUILOMBOLA NA UNIVERSIDADE 

 

No contexto amazônico, especificamente no Pará, a região constitui um dos mais 

ricos e diversificados territórios do País no que se refere à presença de povos indígenas e 

comunidades tradicionais. Como reconhecem Edimar Fernandes, Jane Beltrão e Assis 

Oliveira (2015), estes são povos, comunidades e movimentos sociais que têm buscado o 

estabelecimento de um diálogo com as instituições públicas de ensino superior no intuito de 

“garantir políticas específicas para superar a desigualdade histórica no acesso aos cursos de 

graduação e pós-graduação” (ibid., p. 254). 

Nesse sentido, os autores fazem um breve relato sobre as ações afirmativas no 

estado do Pará, em relação a alguns avanços 

 
O primeiro curso específico para povos indígenas e comunidades tradicionais em 

nível de graduação foi a Licenciatura e Bacharelado em Etnodesenvolvimento, que 

teve início em 2010, no campus da UFPA em Altamira, região sudoeste do Pará. No 

mesmo ano, os povos indígenas tiveram garantidas duas vagas em todos os cursos de 

graduação em todos os campi da UFPA. Em 2012, a UEPA [Universidade Estadual 

do Pará], [...], deu início ao Curso de Licenciatura para Povos Indígenas, [...] sendo 

criada a partir da demanda dos povos Tembé e Gavião por meio de ação no Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT), da 8ª região. Também no mesmo ano de 2012, os 

quilombolas garantiram a reserva de vagas em todos os cursos da UFPA (ibid., p. 

254-5). 

 

Esse cenário das políticas de ações afirmativas no contexto amazônico pode ser 

observado na Tabela 3, na qual temos um registro das matrículas no ensino superior em 2015 
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de 28.229 estudantes autodeclarados pretos na Região Norte e, desse total, 33,5% 

correspondem ao estado do Pará. Já o registro de matrículas de estudantes autodeclarados 

indígenas na região Norte foi de 8.135, desse total 49% matriculados no Pará.  

 

Tabela 3 - Matrículas nos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por Cor / Raça, segundo a 

Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das IES, Região Norte e Estado do 

Pará – 2015. 

Unidade da Federação / 

Categoria Administrativa 

Matrículas nos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por Cor / Raça 

 Total   Branca    Preta   Parda   Amarela  Indígena  

 Não 

Dispõe da 

Informação  

 Não 

Declarado   

           

Norte     

       

647.609  

         

86.306  

         

28.229  

       

276.234  

         

11.707  

           

8.315  

         

45.901  

       

190.917  

 

Pública 

 

       

198.091  

         

31.929  

         

12.117  

         

91.577  

           

2.773  

           

3.457  

         

10.307  

         

45.931  

  

Federal 

       

145.742  

         

27.316  

         

10.193  

         

74.594  

           

1.769  

           

2.706  

           

4.486  

         

24.678  

  

Estadual 

         

46.746  

           

4.383  

           

1.899  

         

16.104  

             

979  

             

743  

           

5.642  

         

16.996  

  

Municipal 

           

5.603  

             

230  

               

25  

             

879  

               

25  

                 

8  

             

179  

           

4.257  

 

Privada 

 

       

449.518  

         

54.377  

         

16.112  

       

184.657  

           

8.934  

           

4.858  

         

35.594  

       

144.986  

           

Pará     

       

213.109  

         

27.529  

           

9.461  

       

100.585  

           

6.144  

           

4.055  

         

10.088  

         

55.247  

 

Pública 

 

         

63.334  

           

9.762  

           

4.994  

         

36.252  

             

784  

             

618  

           

1.091  

           

9.833  

  

Federal 

         

50.730  

           

7.498  

           

3.984  

         

27.618  

             

617  

             

456  

             

779  

           

9.778  

  

Estadual 

         

12.604  

           

2.264  

           

1.010  

           

8.634  

             

167  

             

162  

             

312  

               

55  

  

Municipal  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

Privada 

 

149.775 17.767  4.467  64.333   5.360  

           

3.437  

           

8.997  

         

45.414  

Fonte: INEP (2016), dados atualizados em 20/10/2016. 

 

Dados quantitativos gerais sobre estudantes quilombolas no estado do Pará, até o 

momento, não pôde ser identificada, mas se destacam a Ufopa e Universidade Federal do Pará 

(UFPA) por adotarem processos de seleção diferenciada para o acesso de populações 

quilombolas. 

Ainda que Fernandes, Jane Beltrão e Oliveira (2015) e Vaz Filho (2016) indiquem 

que a Universidade continua reproduzindo uma ideologia colonialista, meritocrática e 

padronizadora em suas metodologias de acesso e permanência dos diversos grupos étnicos e 

culturais, como analisado no capítulo três, em reação a tal postura 

 
Os protagonistas apontam e requerem direitos constitucionais e internacionais 

garantidos aos povos indígenas e comunidades tradicionais, direitos que 

fundamentam a obrigação de mudanças institucionais, ainda que as maiorias 

internas não aceitem ou compreendam. Não se trata de uma situação transitória para 
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melhor incluir os povos indígenas e comunidades, mas de uma nova cultura 

política universitária (FERNANDES; BELTRÃO, Jane; OLIVEIRA, 2015, 278, 

grifo nosso). 

 

A seguir, vamos para o contexto específico do oeste paraense na cidade de 

Santarém, com a Ufopa, suas relações com as políticas de ações afirmativas, mais 

especificamente, voltadas às populações indígenas e quilombolas. 

 

Sobre a Universidade no oeste paraense 

 

Em relação ao contexto amazônico, considerando a área de abrangência da Ufopa, 

sua diversidade étnica e cultural não é diferente. Em se tratando dos municípios de Alenquer, 

Aveiro, Belterra, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Monte Alegre, Santarém, Óbidos e Oriximiná, 

há, aproximadamente, 94.400 pessoas que se auto identificam como indígenas, quilombolas, 

extrativistas, pescadores artesanais e ribeirinhos que vivem em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica (UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, 2016). Nesses 

mesmos municípios, vivem pelo menos 28 etnias em 20 terras indígenas, 53 comunidades 

quilombolas em 24 unidades de conservação. E, destes municípios, pelo menos sete possuem 

campus da Ufopa: Santarém (cidade sede da instituição), Alenquer, Juruti, Itaituba, Monte 

Alegre, Óbidos e Oriximiná (ibid.). 

A Ufopa surge do desmembramento da UFPA e da Universidade Federal Rural da 

Amazônia (Ufra), na esfera da política de expansão das universidades do programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), através da Lei n. 12.085, de 5 

de novembro de 2009 (id., 2015). 

 
A partir de sua criação, a Ufopa propôs a implantação de cursos de bacharelado e 

licenciatura, adotando um modelo acadêmico interdisciplinar, com matrizes 

curriculares flexíveis. Tanto os bacharelados quanto às licenciaturas organizam seus 

percursos de forma a articular duas ou mais áreas em um mesmo curso (ibid., p. 86). 

 

A sua organização acadêmica é constituída por sete unidade acadêmicas, sendo 

um Centro de Formação de Interdisciplinar (CFI) e 6 Institutos temáticos: Ciências da 

Educação (ICED); Ciências da Sociedade (ICS); Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA); 

Engenharia e Geociências (IEG); Biodiversidade e Florestas (IBEF) e Saúde Coletiva (ISCO), 

nos quais são ofertados, atualmente, 33 cursos de graduação, 11 cursos de especialização, 10 

cursos de mestrado (7 acadêmicos e 3 profissionais) e 2 cursos de doutorado (ibid.). 



88 

 

No âmbito das ações afirmativas, como política de acesso à Universidade15, a 

instituição iniciou em 2010 o Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) para candidatos 

indígenas em vagas nos cursos de graduação oferecidos pela Universidade, composta por duas 

fases: prova de redação em língua portuguesa e entrevista. E em 2015, iniciou-se o Processo 

Seletivo Especial Quilombola (PSEQ), com um processo seletivo constituído de uma prova de 

leitura e interpretação de textos (MORAIS, Maria; SANTOS, Lenne, 2017).  

De acordo com o estudo de Terezinha Pereira e Tania Brasileiro (2016), a Ufopa 

direcionou mais de 50% do total de vagas para ingresso na instituição a povos indígenas, 

quilombolas e a população negra, um total de 2.292, das quais: 311 por meio do PSEI (2010-

2015); 125 por meio do PSEQ (2015-2016) e 1.856 por meio do Processo Seletivo Regular 

(2013-2016), através do sistema de cotas étnico-raciais. 

Nos levantamentos mais recentes, a Ufopa possui 375 estudantes indígenas e 145 

estudantes quilombolas ativos, regularmente matriculados, em seus cursos de graduação, de 

um total aproximado de 7000 estudantes do mesmo nível acadêmico (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, 2017b). 

Segundo balanço sobre a entrada desses grupos divulgados pela universidade, os 

estudantes indígenas são originários de pelo menos 18 etnias: Borari, Borari Arapiun, Borari 

Tapuia, Cara Preta, Jaraqui, Juruna, Kaxuyana, Kumaruara, Maytapu, Munduruku-Alto 

Tapajós, Munduruku-Médio Tapajós, Munduruku-Baixo Tapajós, Tapajó, Tapuia, Tupaiú, 

Tupinambá, Wai-Wai e Sateré-Mawe. Já os estudantes quilombolas são oriundos de 

comunidades: Último Quilombo, Araribama, Pacoval, Boa Vista, Peafu e Bom Jardim 

(MORAIS; SANTOS, 2017). 

Ressalta-se que, na Ufopa atuam 3 representações dos estudantes: o Coletivo dos 

Estudantes Quilombolas (CEQ), o Diretório Acadêmico Indígena (DAIN), além Diretório 

Central dos Estudantes (DCE). 

A universidade também instituiu em 2016 um Grupo de Trabalho para discussão 

sobre a Política Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial da Ufopa, 

envolvendo representantes de toda comunidade acadêmica. Esta política foi aprovada pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) em junho de 201716, tornando-

se um importante instrumento institucional para a efetivação das ações afirmativas, no qual 

                                                           
15 A Ufopa adota também o Processo Seletivo Regular (PSR) para acesso aos seus cursos de graduação, desde 

2010, por meio de seleção baseado nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
16 Disponível em: <http://www.ufopa.edu.br/noticias/2017/junho/consepe-aprova-politica-de-acoes-afirmativas-

e-promocao-da-igualdade-etnico-racial-da-ufopa>. Acesso em: 19 fev. 2018. 
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propõe, também, a criação de um Instituto de Formação Intercultural, como uma unidade 

acadêmica da Ufopa.  

Dando continuidade às ações, buscando o aperfeiçoamento e instrumentalização 

das discussões acerca do acesso e permanência de indígenas e quilombolas na Ufopa, tem-se 

também em andamento a elaboração do Plano Decenal de Ações Afirmativas e Inclusão 

Étnico-Racial da Ufopa, articulado em quatro eixos: 1. Acesso à Universidade; 2. 

Metodologia de ensino e formação para a educação intercultural; 3. Política de permanência, 

acompanhamento e monitoramento; 4. Racismo, preconceito e discriminação na universidade. 

Como bem observa Terezinha Pereira e Tania Brasileiro (2016), de certo modo o 

acesso ao ensino superior de populações indígenas e também quilombolas tem sido garantido 

pela Ufopa por meio de seus processos seletivos, no entanto “as estratégias para manter a 

permanência e uma educação com qualidade para esses alunos, enquanto eles estiverem nessa 

instituição, necessitam ser discutidas e melhoradas” (ibid., p. 247-8).  

Nesses debates, a biblioteca precisa estar e se fazer presente, assumindo o desafio 

de proporcionar condições pedagógicas, informacionais e culturais, contribuindo para a 

permanência dos grupos indígenas e quilombolas no ensino superior. 

 

Sobre as bibliotecas da Ufopa 

 

Diante do contexto exposto, temos a comunidade acadêmica da Ufopa se 

caracterizando por forte diversidade cultural e étnica o público atendido pelas bibliotecas da 

instituição. 

A Biblioteca é um órgão suplementar subordinado diretamente à Reitoria da 

Ufopa. Com o objetivo de coordenar as atividades e criar condições para o funcionamento das 

Bibliotecas, oferecendo suporte informacional às atividades da Universidade, foi criado o 

Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI) em 2015. O SIBI é composto por seis bibliotecas 

instaladas e em funcionamento: três na sede, no campus de Santarém, com as Unidades 

Rondon, Tapajós e Amazônia; e outras três bibliotecas nos campi dos municípios de Juruti, 

Óbidos e Oriximiná. Neste estudo, o desenvolvimento da pesquisa de campo teve como local 

as bibliotecas da Ufopa na cidade de Santarém (PA), junto aos estudantes indígenas e 

quilombolas da Universidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, 2017a). 

Como marco norteador de suas ações e atividades, o SIBI se apresenta com a 

missão: “atender a comunidade acadêmica com qualidade, prestando serviço eficiente e eficaz 

de acesso à informação, visando a produção e disseminação do conhecimento técnico-
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científico e cultural para o desenvolvimento da Amazônia”. E como visão: “ser referência no 

gerenciamento e disseminação do conhecimento técnico-científico e cultural para o 

desenvolvimento da sociedade” (ibid.). 

No campus de Santarém, as bibliotecas da Ufopa estão organizadas para buscar 

atender às demandas da comunidade, relacionando-se às unidades acadêmicas e programas de 

pós-graduação da universidade.  

A biblioteca da Unidade Rondon, localizado no bairro Caranazal em Santarém, 

possui: uma área térrea, onde se encontra o acervo geral de livros, os trabalhos acadêmicos, os 

materiais audiovisuais, além de um elevador para pessoas com necessidades especiais, 

armários de guarda-volumes e um balcão de atendimento; um andar superior, no qual estão as 

estações de acesso à internet e também o acervo de periódicos impressos, salas 

administrativas e um salão de estudos coletivos. Esta busca atender o Instituto de Ciências da 

Educação – com um acervo ligado às áreas de educação, artes, literatura – e aos cursos de 

Licenciatura, assim como ao Programa de Pós-Graduação em Educação (ibid.) 

A biblioteca da Unidade Amazônia, localizada no bairro Aparecida, está abrigada 

em três salas adaptadas: a primeira sala de acesso à biblioteca conta com balcão de 

atendimento, computadores de acesso à internet, uma sala de estudo em grupo e sala 

administrativa; a segunda, com acervo geral de livros; a terceira, com salão de estudo 

coletivo. Esta unidade, por sua vez, busca atender o Instituto de Ciências da Sociedade – com 

um acervo voltado às áreas de ciências sociais, economia, direito, antropologia e arqueologia 

–, atendendo também aos cursos dos Programas de Pós-Graduação em Ciências da Sociedade 

e de Matemática (ibid.). 

Já a biblioteca da Unidade Tapajós, localizada no bairro Salé, dentro do prédio 

que abriga salas de aulas e auditório, ocupa três salas de aula, também adaptadas: a primeira, 

de acesso à biblioteca, conta com balcão de atendimento, armários guarda-volumes e uma sala 

administrativa; a segunda, conta com o acervo geral de livros; e a terceira, com salão de 

estudo coletivo e mais três pequenas salas para estudo em grupo. Esta biblioteca procura 

atender a quatro institutos: IEG; IBEF; ICTA e ISCO, além dos cursos dos Programas de Pós-

Graduação em Recursos Aquáticos Continentais Amazônicos, o de Biociências e o de 

Recursos Naturais da Amazônia, contando com um acervo relacionado às áreas de 

engenharia, informática, biologia, saúde, agronomia, zootecnia, biodiversidade e geologia 

(ibid.). 

De um modo geral, as bibliotecas da Ufopa oferecem os seguintes serviços e 

produtos: consulta local; empréstimo domiciliar; orientação à pesquisa bibliográfica e on line; 
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oficina de orientação à normalização de trabalhos acadêmicos; acesso e oficina de orientação 

de uso ao Portal de Periódicos Capes; acesso às normas da ABNT; acesso à internet banda 

larga (rede sem fio); estações de pesquisa acadêmicas; serviço de guarda-volumes; elaboração 

de ficha catalográfica; Guia de normalização da Produção Científica da Ufopa; e setor de 

solicitação de ISBN e ISSN para publicações institucionais (ibid.). 

De acordo com o balanço das ações afirmativas na Ufopa, a distribuição dos 

estudantes indígenas nos cursos de graduação por instituto, no período de 2011 a 2016, 

compreende: 44% no ICED; 19% no ICS; 18% no ICTA; 8% no IBEF; 6% no IEG; e 5% no 

ISCO (MORAIS, Maria; SANTOS, Lenne, 2017). 

Assim, notamos que, pela distribuição dos estudantes indígenas nos institutos da 

Ufopa, ainda que a biblioteca da Unidade Tapajós abranja a maioria dos institutos, esta 

atenderia 37% dos estudantes indígenas, enquanto que a biblioteca da Unidade Rondon 

atenderia o maior percentual desses estudantes, 44%. E a biblioteca da Unidade Amazônia 

atenderia 19% dos estudantes indígenas da universidade.  

Direcionando essa análise para os estudantes quilombolas, sua distribuição nos 

cursos de graduação por instituto, no período de 2015 a 2016, compreende: 28% no ICED; 

19% no ICS; 9% no ICTA; 17% no IBEF; 14% no IEG; e 7% no ISCO (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, 2017b).  

Logo, podemos analisar que a biblioteca da Unidade Tapajós atenderia o maior 

percentual dos estudantes quilombolas, 47%, enquanto que a biblioteca da Unidade Rondon 

atenderia 28%, e a biblioteca da Unidade Amazônia, 19%. 

Portanto, vemos como fundamental e necessário que as bibliotecas universitárias 

estejam atentas ao contexto em que estão envolvidas e, principalmente, articuladas à 

comunidade por elas atendidas, para que se torne constante a reflexão em torno dos processos 

de mediação da informação. Nessa direção, sigo para o relato dos encontros com os 

estudantes indígenas e quilombolas. 

 

5.2 COM ESTUDANTES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS 

 

Dentro do processo de construção de um diálogo efetivo da biblioteca 

universitária com sua comunidade, é preciso conhecer os grupos que a compõem, isto é, como 

os estudantes e/ou grupos experimentam(ram) e vivenciam(ram) – ou não – a biblioteca, a fim 

de buscar refletir sobre suas relações com a biblioteca e a atuação bibliotecária. Nesse sentido, 
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apresentarei o relato dos encontros e diálogos ocorrido com três estudantes indígenas e três 

estudantes quilombolas, em Santarém (PA) na Ufopa. 

 

Em 19 de dezembro de 2017, antes das festas de fim de ano. 

 

Minha primeira conversa foi com a estudante indígena Eliane17, aluna do ICS. 

Marcamos às 14h na Unidade Amazônia, na lanchonete localizada no primeiro andar daquela 

unidade, que fica de frente para a avenida principal. Antes, eu havia passado na biblioteca 

para reservar a sala de estudo em grupo, mas estava fechada em função do trabalho de 

inventário do acervo. Quando Eliane chegou nos cumprimentamos e comentei sobre a 

biblioteca, ela disse que poderíamos conversar na lanchonete, já que o espaço estava 

praticamente vazio, em função do recesso das aulas, então, ficamos em uma mesa mais 

afastada. 

Contei a ela que a primeira vez que a vi foi em uma mesa de evento na Ufopa e 

que me marcou muito, principalmente quando, em sua fala, abordou sua experiência na 

Universidade, apontando, inclusive, o apoio que a biblioteca deve dar aos estudantes 

indígenas. Na hora pensei que não poderia deixar de falar com ela. Ela riu e disse que estava 

muito nervosa naquela mesa pelo fato de ter que representar sua etnia e todos os indígenas 

tendo que falar de sua experiência na universidade. Então, agradeci por ela ter aceito 

participar do grupo previsto inicialmente, e depois por participar da conversa individual. 

Inicialmente, pergunto sobre sua trajetória até chegar à universidade e sua escolha 

de curso. Eliane conta que vem de uma aldeia indígena, que fica a dois dias de distância de 

barco de uma cidade de pequeno porte, onde cursou o ensino fundamental e médio modular, 

por meio da educação escolar indígena. “E sobre o curso… eu não tive tanta dificuldade, 

porque quando que escolhi o curso, já decidi tirar minhas dúvidas, qual a área, como poderia 

trabalhar no curso, procurei pessoas que sabiam sobre esse curso, eu pesquisei e assim 

informei para fazer esse curso que eu queria” (Eliane). 

Eliane segue me dizendo que essa tinha sido a primeira vez que havia feito o 

PSEI, no ano de 2015, iniciando o curso universitário no ano de 2016. Mesmo havendo 

terminado o ensino médio em 2010, não se considerava preparada para sair de sua aldeia e vir 

para a cidade. Mesmo se interessando pelo curso, Eliane fala sobre sua insegurança em ter que 

                                                           
17Por questões éticas e respeito aos estudantes participantes da pesquisa, seus nomes verdadeiros serão mantidos 

em sigilo, por isso, usaremos nomes fictícios, bem como qualquer informação que possa identificá-los ou 

comprometê-los ou a outras pessoas. 
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vir para Santarém, ainda mais sozinha: “Então, eu gostei dele [do curso], mas quando eu 

soube que tinha passado no processo seletivo, eu quis desistir, porque eu não queria mais vir, 

eu não queria ficar longe da minha família, porque eu sou muito apegada à família, e ela é 

muito tradicional também”. 

Perguntei o porquê de não querer mais vir, ela conta: “Porque aqui [a 

universidade] é um lugar totalmente diferente para nós, a gente tem uma realidade muito 

diferente da cidade grande. Aí foi difícil, eu não queria vir, eu chorei muito, meu pai e minha 

mãe conversaram comigo, me aconselharam, aí decidi vir. Eu vim triste, mas decidi vir” 

(Eliane). 

Perguntada sobre sua família, contou que tem um irmão mais novo, que também 

faz um curso de graduação na Ufopa, no IBEF. Ele veio no ano anterior à sua vinda e está no 

último ano do curso, prestes a se formar. “Ele veio primeiro que eu. Quando iniciou o 

Processo Seletivo Indígena tinha muitos boatos de que cada um tinha que se virar por conta 

própria aqui. E eu não queria vir, porque eu não tinha como vir e me sustentar aqui na cidade 

grande. Aí como meu irmão veio, ele tirou todas as dúvidas, mas depois que eu passei [no 

processo seletivo], eu não quis vir pra cá, mesmo com meu irmão morando aqui, mas por 

outro lado foi bom, quando eu cheguei aqui tinha ele da minha família. Aí a gente se acolheu 

em todas as coisas. Então, foi um pouco difícil, até hoje é difícil, quando vou para lá [para a 

aldeia] nem quero voltar para a cidade. Eu penso muito se desisto ou não, por outro lado fico 

pensando se eu desistir vou ser uma decepção para as minhas lideranças, porque eles 

acreditam muito na gente”, conta Eliane. 

Ela também diz que, em função das mudanças do calendário acadêmico, não ia 

conseguir ir para sua aldeia no período do recesso letivo das festas de fim de ano, o que 

dificulta a sua ida, pois de Santarém até a cidade mais próxima de sua aldeia são dois dias 

barco e da cidade até sua aldeia mais dois dias. Assim, seu irmão e ela decidiram ficar na 

cidade. 

Nesse momento, somos interrompidos por um casal de amigos indígenas de 

Eliane, com uma criança de colo, perguntando se sabíamos onde estava a sala da FUNAI18 na 

Unidade Amazônia. Eliane diz que não sabia que a FUNAI tinha uma sala na Universidade. A 

moça com a criança no colo conta que tem duas semanas que haviam se mudado, mas tanto eu 

                                                           
18 Naquele momento, lembrei de toda a história com o Comitê de Ética da UFF, exigindo uma carta de 

autorização da FUNAI para realizar esta pesquisa, mesmo informando que esta não se realizaria em terras 

indígenas. 
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quanto Eliane não sabíamos. Os três saíram em direção à sala do Dain em busca de alguém 

que tivesse alguma informação (até o final de nossa conversa, não os encontramos mais). 

Voltando à nossa conversa, perguntei quais a motivações que a fizeram vir para a 

universidade e me diz: “foi o meu filho, minha família e meu povo”, pergunto sobre seu filho 

que ficou na aldeia, “por isso não queria vir, porque eu sou muito apegada a ele [de 8 anos de 

idade]”. Nessa hora seus olhos brilharam e olhou para a avenida como que se buscasse algo, e 

seguiu dizendo: “não deixaram ele vir, minha família não deixou. Falaram que se eu levasse 

ele, ia ter dificuldade em estudar, não ia ter com quem deixar ele e, realmente, eles falaram 

certo. Quando eu cheguei aqui não tinha ninguém, só meu irmão, que me ajuda direto”. 

Pergunto sobre o que esperava da universidade, Eliane diz, “eu pensava que aqui 

era um lugar muito legal que tudo era fácil, não esperava que era tão difícil, nunca esperei 

isso. Aí quando cheguei tive muita dificuldade, principalmente as palavras técnicas e com as 

aulas”. Logo que entrou na Ufopa, Eliane fala que sua primeira turma era composta só pelos 

estudantes indígenas que entraram naquele ano, para cursar o primeiro ano do Centro de 

Formação Interdisciplinar.  

Quando “entramos na biblioteca”, pergunto se ela já frequentou ou frequenta, 

Eliane conta: “eu frequento algumas vezes, quando o professor fala para procurar um livro ou 

fazer um trabalho. E quando eu entrei achei muito diferente da biblioteca que eu tinha visto na 

cidade [próxima à sua aldeia], aqui tem muito mais livro”. Digo como ela se sentiu nessa 

primeira vez entrando na biblioteca, “Eu gostei muito, no primeiro momento, quando entrei, 

tem muitos livros”, diz ela. E você teve dificuldade na biblioteca? pergunto. “Tive. Quando 

fui lá procurar um livro, perguntei para a atendente sobre o livro, ele me disse a estante onde 

estava, mas quando eu fui ver, não consegui achar”, conta Eliane. 

Indago novamente sobre as dificuldades encontradas na biblioteca, Eliane, então, 

conta que a principal dificuldade é de encontrar os livros, que muitas vezes não consegue 

localizá-los. Logo, pergunto se ela teve orientações sobre os serviços da biblioteca e me conta 

que, “quando a gente chegou aqui, visitamos a bibliotecas, explicaram um pouco como 

funcionava, como que pesquisava um livro, que a gente deveria se cadastrar no Sigaa19, para 

saber dos livros. Mas não era para nós o livro: tinha que devolver”. “Pensava que era para a 

gente ficar com os livros, mas eles não são nossos, tem um tempo para ficar e depois 

devolver”, diz Eliane.  

                                                           
19SIGAA é um módulo do sistema de gestão das atividades acadêmicas utilizado pela Ufopa, integrando os seus 

diversos setores, dentre eles a biblioteca. 
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Sobre os serviços que a biblioteca oferece, perguntei qual mais usava, ela 

responde que apenas o empréstimo de livros. Em seguida, questionei se ela conhecia os 

demais serviços que a biblioteca oferece e respondeu que não. Disse que só ia à biblioteca 

mesmo para pegar os livros quando precisava. Digo o que poderia melhorar esse serviço?  

“Poderia melhorar a organização, por exemplo, para ajudar na dificuldade que temos para 

encontrar os livros que a gente procura”. E sobre a frequência com que vai à biblioteca, 

Eliane, diz “pouca [ela riu e também ri junto]. Vou quando a professora fala para procurar um 

livro, mas quando a professora diz pra gente pesquisar algo, eu vou direto no Google, o que 

tem em pdf, eu baixo”. 

Pergunto a ela sobre quando necessita de alguma informação como ela faz para 

buscá-la, e responde, “vou direto para o Google”, e outro momento de risadas acontece. 

Depois disse: “A gente tem essas tecnologias [apontando para seu aparelho celular em cima 

da mesa], então, a gente usa mais do que na biblioteca e também no Dain quando a gente 

precisa, usamos o computador de lá. Diferente na minha aldeia, por exemplo, quando queria 

saber de alguma coisa perguntamos para os nossos avós que diziam, ‘você quer saber, vai 

ouvir até o fim’”. 

E como você observa aqui? Eu digo, e Eliane responde: “e aqui, podemos ir nos 

livros, também, só que a gente para e continua depois. Lá [na aldeia], nossos avós têm o 

conhecimento tradicional e aqui o técnico, né”. 

Quando lhe indago sobre como ela se sente na biblioteca, sua resposta foi direta: 

“eu me sinto uma estranha. Acho que por isso nós ficamos na sala do Dain”. Pergunto: e por 

que você se sente estranha? Elaine conta, “porque lá [na biblioteca], a gente não vê outros 

estudantes indígenas e no Dain ficamos mais à vontade, com nossos parentes”. 

Quando abordo as questões enfrentadas pelos estudantes indígenas e quilombolas 

de preconceito e racismo na universidade, Eliane fala que ainda não sofreu preconceito ou 

discriminação na biblioteca, mas na universidade sim. Então, pergunto como a biblioteca 

poderia contribuir para a diminuição desses problemas: “a biblioteca poderia fazer trabalhos 

de conscientização com exposições de livros indígenas, para que os não-indígenas conheçam 

sobre a nossa cultura”. 

Pergunto como a biblioteca poderia contribuir para a permanência dos estudantes 

indígenas na universidade? Eliane diz: “eu acho que a biblioteca deveria mostrar que está 

aberta para os estudantes indígenas”. Ela considera que, “a biblioteca deveria fazer trabalhos 

de divulgação dos livros de temática indígena, sobre o que tem em seu acervo, mostrar melhor 

como encontrar os livros, também fazer atividades para os indígenas de como realizar 
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pesquisas no sistema, que possam ajudar a gente a escrever melhor”. Questiono o que ela 

deseja da biblioteca, e após um momento de pausa, ela diz “eu queria que a biblioteca olhasse 

pra gente”. Nesse momento, senti como se recebesse “um soco no estômago” e um silêncio 

por alguns segundos paira entre nós. 

Rompendo o silêncio, com o barulho dos motores dos carros passando na avenida 

em frente, interpelo sobre qual a melhor coisa da biblioteca, e diz, “os livros”. Falo, por que? 

“Porque eles são o centro da biblioteca, eu acho” e quando pergunto qual a pior coisa da 

biblioteca, Eliane responde “poderia melhorar o atendimento. Os atendentes poderiam ir com 

a gente explicar sobre os livros nas estantes, como encontrar, que eles olhem nas nossas 

caras”.  

Como última pergunta, peço a ela sua observação da universidade e da biblioteca 

hoje, e diz “a universidade já mudou muito, mas precisa ser feito muito mais além do acesso 

de nós indígenas. O acompanhamento e permanência precisa ser visto com mais atenção e a 

biblioteca deveria estar do nosso lado”.  

Então, agradeço por ter aceitado participar e que pretendo fazer com que a 

biblioteca de fato esteja ao lado dos estudantes, trazendo importantes contribuições com este 

trabalho. Eliane me diz ainda, “por nada, eu espero ter ajudado e pode contar com meu apoio 

nas atividades que forem ser feitas, não apenas por mim, mas pelos parentes que ainda vão 

entrar na Ufopa”. Ao final nos abraçarmos, Eliane ainda comenta, rindo, que precisa ir atrás 

de um professor para entregar um trabalho. 

Voltando para casa e pensando sobre a conversa com Eliane, lembrando de alguns 

momentos, não esqueço: “eu me sinto uma estranha”; “que a biblioteca olhasse pra gente”; 

“Olhem nas nossas caras”. Assim, pensei sobre como que esse espaço, a biblioteca, que se 

diz para todos, na verdade, é excludente, e o que nós, bibliotecários, estamos fazendo ou 

deixando de fazer, para reverter tal percepção? 

Nesse mês de dezembro antes do recesso acadêmico, Eliane havia sido a única 

que consegui agendar a conversa para esse período. Com os demais ficou para a primeira 

semana do mês de janeiro de 2018.  

 

Em 03 de janeiro de 2018, retornando do recesso. 

 

Após o recesso, retomando os encontros nesse início de 2018, minha primeira 

conversa foi com a estudante quilombola Carolina, aluna do IEG. Fui ao seu encontro na 

unidade Amazônia, por volta das 15h, seu melhor horário para conversarmos: o intervalo de 
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uma atividade e a sua próxima aula. A conversa foi na sala do coletivo quilombola, de 

aproximadamente cinco metros quadrados, que conta com um armário de duas portas, uma 

mesa redonda com cadeiras, além de outras três mesas retangulares, onde em uma delas havia 

um computador, mas o que me chamou atenção foi uma mesa pequena com livros em cima, 

na parede oposta à porta, sobre a qual voltarei a falar mais à frente. 

Carolina começou me contando que após ter terminado o ensino médio em 2009 

já havia tentado o ingresso via processo seletivo regular, mas que apenas conseguiu entrar na 

Ufopa através do primeiro PSEQ-2015, iniciando seus estudos no ano seguinte. Disse que 

escolheu o referido curso por ter muita curiosidade nas TIC (tecnologias de informação e 

comunicação). Mas antes disso, Carolina lembra que chegou a iniciar um curso de graduação 

à distância, mas pela não identificação com a licenciatura em matemática, continuou tentando 

os processos seletivos da Universidade. 

Sobre sua vinda da comunidade quilombola para a cidade de Santarém, Carolina 

não considerou muito difícil, já que seus pais tinham uma casa na cidade, na qual suas irmãs 

já moravam. 

Pergunto o que ela esperava da universidade e Carolina diz: “eu esperava que 

fosse melhor do que o curso onde eu estava fazendo, porque eu achava que era muito pesado, 

mas eu achei tranquilo. Eu até fiquei receosa, também, em questão à discriminação, porque 

era o primeiro processo seletivo dentro da Ufopa e aí teve relatos, não de quilombolas, mas de 

negros que sofriam isso e indígenas – teve alunos que contavam isso no curso”. 

Indagada se chegou a sofrer algum tipo de preconceito, Carolina afirma, “graças a 

Deus, nunca sofri na universidade, mas já aconteceu com muitos colegas, [casos] em que 

muitos não quiseram fazer trabalhos com eles porque eram quilombolas, eu não cheguei a 

passar por isso”. 

“Indo” para a biblioteca, pergunto como foi a sua experiência na primeira vez na 

biblioteca Ufopa, “Eu lembro, que eu fiquei um pouco perdida sobre procurar as coisas”. 

Continuo perguntando se ela teve alguma orientação sobre o funcionamento da biblioteca e 

me respondeu que não teve. “Essa primeira experiência que tive foi com a biblioteca daqui 

mesmo, da [Unidade] Amazônia. No início, não conhecia os outros campi, então me limitava 

muito aqui... Assim, a gente olhando para esta biblioteca, ela tem pouquinho livro, então para 

o meu curso eu usava mais a internet” (Carolina).  

Carolina segue relatando que quando começaram a disciplinas específicas do seu 

curso, passou a ir à biblioteca da Unidade Tapajós, que tem acervo direcionado ao seu curso. 

E quando pergunto com que frequência a utiliza, responde que sempre. “Como ela [a 
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biblioteca] empresta livro num tempo muito curto, vou sempre. Eu ficava estudando lá, mas 

como o espaço é pequeno para o número grande de alunos, deixei de estudar lá”. 

Pergunto como ela se sentiu na biblioteca. “Assim, você entra na biblioteca, 

fazemos nosso próprio caminho. Não tem ninguém que te guie e diga ‘é assim que procura o 

livro que você quer’, tu entras na biblioteca, e você mesmo se vira, só tem gente mesmo no 

empréstimo e devolução. Como era uma biblioteca um pouco maior [referindo-se à da 

Unidade Tapajós], eu me perdia, mas com o tempo fui conhecendo melhor”, conta Carolina. 

Sobre sua relação com a biblioteca, pergunto o que Carolina mais usava, “no 

início, eu ia mais pelos livros, eu nunca cheguei a usar os computadores, sempre estava 

lotado”. Falo se ela sabe quais são os demais serviços que a biblioteca oferece? “Não. Assim, 

eu nem sei se tem outros. Têm?” diz ela e me pergunta, eu digo que sim, tem outros, e ela 

continua, “pra mim é só o empréstimo de livros e acesso aos computadores mesmo”. 

Então, questiono sobre as dificuldades encontradas na biblioteca, “eu achei difícil 

sobre localizar o material que procurava, são vários institutos, então, os livros ficam todos 

embaraçados, eu demorei a me adaptar”. Peço a Carolina que fale sobre a motivação de ir até 

a biblioteca e me diz, “eu ia mais pelos trabalhos, quando precisava do auxílio dos livros”, 

mas comenta que também ia na biblioteca para ver outros materiais além da temática do seu 

curso, como, livros de literatura em geral. 

E como você se sente agora na universidade e na biblioteca? Perguntei, Carolina 

diz: “falando de agora, eu me sinto um pouco mais à vontade, a gente ganhou espaço na 

Ufopa. Eu sei que posso ter acesso aos livros pelo computador e pela internet. Eu fico 

pensando, assim... como alguns colegas que perderam oportunidades de continuar na 

universidade, por conta disso, se tivesse tido auxílio da biblioteca. Porque a gente vem de uma 

realidade totalmente diferente, alguns alunos ficam perdidos e acabam perdendo algumas 

coisas do próprio curso que pode ter na biblioteca, porque tem vergonha de chegar com o 

bibliotecário para tirar dúvidas. Mas sei que a culpa não é tanto nossa”. 

Então, indago sobre a sua percepção geral da biblioteca, “olhando mais geral, 

acho que deveria ser mais confortável para o aluno. A biblioteca supre as necessidades dos 

alunos, mas por que não ter um espaço de descontração para o aluno, para se sentir bem na 

biblioteca?”. Carolina para por uns segundos e continua, “porque as vezes o aluno vai fazer 

sua pesquisa, e não têm um espaço apropriado para fazer suas leituras. Ter mais diversidade 

de livros, não só dos cursos, de outras matérias e materiais”. 

Nesse momento, uma estudante quilombola entra na sala para usar o computador, 

Carolina me apresenta, seu nome é Ana. Quando nos cumprimentamos, ela diz que já ouviu 
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falar de mim e da pesquisa, dizendo ainda que é ótima a iniciativa e se não tivesse que viajar, 

concederia uma entrevista, mas que depois gostaria muito de participar das ações da 

biblioteca. Ana acabou não ficando na sala, porque o computador estava sem sinal de internet. 

Voltando à conversa, digo para Carolina: como você avalia os serviços da 

biblioteca? Ela diz, “hum... sobre os serviços, por exemplo, o empréstimo é um período muito 

curto, de uma semana para devolver, então, acho que o período pudesse ser maior e [ter] mais 

orientação, porque o bibliotecário se limita muito a estar lá na frente do computador”. 

Em seguida, pergunto-lhe sobre o que a biblioteca pode oferecer/ter no seu 

espaço. Nesse momento, Carolina vira e olha para a mesa pequena que está no fundo da sala, 

aquela que mencionei no início: uma mesa, coberta por um tecido de estampa africana, em 

cima dele, três títulos de livros em pé, com 4 ou 5 exemplares de cada, todos sobre a temática 

afro, indígena e amazônica. Seus títulos eram: Pajés, benzedores, puxadores e parteiras; 

Nheengatu Tapajowara; e Patrimônio cultural e direitos culturais na Amazônia; –, junto 

deles havia outros objetos, o que de imediato me remeteu à imagem de um “altar”, 

representativo daquele espaço coletivo frequentado pelos estudantes quilombolas. E ao 

apontar para a mesa disse: “A biblioteca poderia oferecer um espaço como esse, da nossa 

cultura afro, indígena. Então, acho que falta um pouquinho disso: não só focar nos cursos, 

mas já que tem essa diversidade, pode ter nos livros também, assim contribuiria para as 

pessoas conhecerem mais da nossa cultura, porque as pessoas sabem, mas preferem 

permanecer com aqueles comentários bobos que às vezes acabam machucando os alunos”. 

Logo, percebi que, na verdade, ter um espaço como aquele poderia contribuir para 

diminuir as formas de preconceito e discriminação que estudantes negros, quilombolas e 

também indígenas têm sofrido na universidade, conforme mencionado na introdução desta 

dissertação. 

Quanto à permanência dos estudantes quilombolas na Universidade, pergunto o 

que Carolina pensa sobre como a biblioteca poderia contribuir para essa questão. Ela conta, 

“que a biblioteca poderia se mostrar mais, porque... eu até estava comentando que, a gente vê 

mais outros setores da universidade participando com a gente das atividades e aí queríamos vê 

que ela interagisse mais, porque tem alunos que nunca foram na biblioteca, muitos vão para a 

sala de aula e depois para casa. E com o seu trabalho, vejo que esse seria um primeiro passo 

para a biblioteca se mostrar mais e fortalecer cada vez mais a relação com os estudantes”. 

Pergunto se a biblioteca seria melhor se ela tivesse o quê? “Acho que seria melhor 

se ela realizasse discussões sobre a diversidade na universidade. Se a biblioteca propor a 

diversidade em seu acervo, que ela refletisse e discutisse isso com os alunos, por meio de 
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eventos e seminários. Cada vez mais entram quilombolas e indígenas que precisam de apoio, 

de acolhimento. Apesar de que, as coisas acontecem mais por pressão dos alunos mesmo”, 

conta Carolina. 

A partir de uma observação geral, peço que Caroline avalie a biblioteca. Ela, 

então, diz: “Falta muita coisa, acho que ela faz só o suficiente. Ela não tenta ultrapassar seus 

limites. Dá para se fazer crescer ainda mais dentro da universidade. Então, se acontecer de ela 

começar a também levantar a bandeira de conversar com os alunos, ampliar seu espaço para 

melhorar seu acervo, propor coisas novas para os alunos, eu acho que vai melhorar mais a 

universidade para os alunos, e para esses novos alunos que estão chegando quilombolas, 

indígenas, negros, a biblioteca os apoiando, seria melhor que nos atenda realmente, como 

você está fazendo, vindo conhecer a gente”. 

Então, agradeço mais uma vez à Carolina por ter aceito o convite e que pretendo 

que esta pesquisa seja um passo inicial nesse apoio que a biblioteca deve proporcionar aos 

estudantes. “Por nada, a gente está sempre aqui para ajudar no que precisar, principalmente, 

nessa aproximação, junto com os alunos antigos e novos, porque muita coisa ainda tem para 

fazer, né?”, finaliza Carolina. 

 

Em 04 de janeiro de 2018, às 15h. 

 

Às 15h, havia marcado com o estudante indígena Daniel, aluno do IBEF. Em 

conversa pelo celular, por meio do serviço de mensagem, combinamos onde nos encontrar, já 

que a biblioteca da Unidade Amazônia ainda estava fechada, Daniel propôs conversarmos na 

sala do Dain, que fica no andar térreo, no mesmo corredor da biblioteca. A sala em formato 

retangular de aproximadamente uns oito metros quadrados, tem uma divisória dividindo-a ao 

meio. Na primeira metade da sala tem: do lado direito duas mesas com computadores e do 

lado esquerdo também; passando por elas, na segunda metade da sala tem uma mesa grande 

tipo de reunião e dois armários, além um banheiro e uma pequena copa ao fundo. Portanto, é 

um espaço bastante movimentado e de muita circulação dos estudantes indígenas, e nesse dia 

não foi diferente. 

Quando cheguei, Daniel já estava na primeira mesa do lado direito fazendo 

pesquisas no computador para o seu trabalho final de curso. Ele, então, pediu para eu puxar 

uma cadeira e sentar próximo à mesa. Na outra mesa, do lado esquerdo havia outro estudante 

indígena utilizando o computador, a quem Daniel me apresentou falando da pesquisa, ele 

respondeu dizendo ser muito legal a ideia e que eu poderia contar com o Dain para trabalhos 
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futuros em conjunto com a biblioteca. No outro espaço, mais duas estudantes aparentemente 

estavam estudando, com cadernos e livros na mesa. Daniel comentou que não tinha problema 

de conversamos e que preferia no Dain mesmo, respondi que também não via nenhum 

problema. 

Iniciando nossa conversa, perguntei ao Daniel sobre sua trajetória até chegar na 

Ufopa. Respondeu-me que quando saiu de sua aldeia para a cidade de Santarém para cursar a 

graduação na Universidade, no ano de 2013, veio sozinho e que aqui conhecia poucas 

pessoas, apenas outros indígenas. Ele lembra ainda que, em sua aldeia não havia escolas e 

precisou se deslocar para a cidade mais próxima, distante aproximadamente três quilômetros, 

para cursar o ensino básico. 

Segundo Daniel, o que o motivou a vir para universidade foram questões pessoais 

e pelo seu próprio povo, que “é muito carente de pesquisador”, diz. Lembrando dos momentos 

iniciais em Santarém, comenta sobre suas dificuldades na cidade e os problemas burocráticos: 

“as vezes não tinha nada para comer em casa. Passamos um mês, dois meses, depois de toda 

essa burocracia que tem na universidade de entregar documento, reativar conta de banco, e a 

cidade [que] a gente não conhece, tem que pegar mototáxi, foi dificultoso muito no começo, e 

depois que regularizaram o recurso [implementação das bolsas de auxílio permanência] que a 

gente tem disponível, ficou melhor” (Daniel). 

Pergunto se ele lembra a primeira experiência com a biblioteca da Ufopa: “A 

primeira vez que entrei foi na daqui [referindo-se à biblioteca da Unidade Amazônia]. 

Assim... foi um pouco tranquilo, quando a gente entrou na Ufopa levaram a gente para 

conhecer a universidade e a biblioteca, e falaram ‘olha, vocês têm que sempre estar pegando 

os livros quando o professor mandar’. Mas foi só isso”, conta Daniel. 

E quanto à orientação na biblioteca, você teve? Daniel, logo diz que não, e 

complementa: “acho que nem indígena e o não-indígena teve. O indígena tem mais 

dificuldade. Uma coisa é você ter uma pessoa que conversa e mostra como funciona, como 

encontrar o livro, mas o cara está ali, só aponta, mas não acompanha, fica só no computador, e 

a gente fica com receio de chegar com a pessoa e perguntar e não ser bem atendido”. 

Daniel conta que frequenta mais a biblioteca da unidade Tapajós e da unidade 

Rondon, usando mais o serviço de empréstimo, porém faz algumas observações sobre as 

bibliotecas que o levam a não frequentar tanto para estudar: “a questão dos grupos que 

conversam alto, isso atrapalha os estudos, é muita conversa. E a gente percebe que em 

determinado lugar, as pessoas não respeitam as regras”. 
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Então, pergunto: qual motivo você ia para a biblioteca? Daniel responde: “eu ia 

por necessidade, pelo o que o professor fala em sala de aula, para se aprofundar mais no 

assunto”. Sigo perguntando: quando necessitava de alguma informação como fazia? “Antes 

do sistema, eu ia no balcão para a pessoa dizer se tinha o que precisava e onde estava, e 

muitas vezes nem achava, e quando não achava, eu deixava por isso mesmo, depois ia para 

internet”, disse. 

Ao interpelá-lo sobre como ele se sente agora na biblioteca, diz “eu agora me 

sinto mais tranquilo, já sei como faço para pegar o livro”. Pergunto se ele chegou a sofrer 

algum tipo de preconceito e discriminação na biblioteca: “queira ou não queira, sofremos sim, 

desde uma piadinha maldosa, a gente sente direto, de amigos próximos de sala de aula, e na 

biblioteca não é diferente”, responde. 

Quando pergunto o que a biblioteca poderia fazer para contribuir para diminuir 

esses preconceitos e a discriminação, Daniel diz que, “junto com os estudantes indígenas 

poderia trabalhar para construir um acervo indígena e divulgação sobre a produção do 

conhecimento de indígenas. Ter um indígena trabalhando na biblioteca seria importante para 

que os não-indígenas conheçam mais sobre a gente, sobre a nossa cultura”. 

Questiono sobre o que ele pensa das bibliotecas, “eu pude conhecer outras 

universidades e nem se compara, as bibliotecas são maiores [disse rindo], mas a gente sabe 

das limitações da universidade, dos espaços. Mas eu acho que ainda falta um espaço maior e 

melhor para estudar, e por que não, um espaço para relaxar, deveria ter”. E o que espera da 

biblioteca: “esperava mais orientação sobre como funciona, o que oferece para nós, porque eu 

acho que ninguém recebe isso, né? Orientar as pessoas que vão entrando na Universidade”, 

conta Daniel. 

Sobre dificuldades observadas em sua relação com a biblioteca, Daniel destaca 

sua timidez, não só dele, mas como uma característica de outros estudantes indígenas, porque 

como ele observa, “eles vêm direto para o Dain, até para usar os computadores, porque já 

temos mais intimidade, já nos conhecemos, já tem mais aproximação e não tem vergonha de 

perguntar para gente aqui do Dain sobre suas dúvidas, e o nosso objetivo é sempre ajudar 

nossos parentes”. Nesse sentido, sobre o que ele pensa que a biblioteca poderia fazer para 

apoiar, Daniel diz, “eu acho que é preciso um atendimento mais educado, acho que não só 

com o indígena, mas com os não-indígenas também, falta preparo deles para atender a todos”. 

Por fim, peço a sua percepção geral biblioteca, como ele a avalia, “em se tratando 

dos estudantes indígenas e quilombolas, melhorar o atendimento, porque acontecem, sim, 

discriminação e preconceito, que acaba afastando mesmo a gente”. Agradecendo ao Daniel 
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por ter aceitado participar dessa fase da minha pesquisa, digo que, espero poder contribuir 

com mudanças importantes dentro da biblioteca, principalmente, de conscientização e respeito 

aos grupos indígenas e quilombolas, ele finaliza dizendo, que posso contar com a ajuda e o 

apoio dele e do próprio Dain. 

 

Em 04 de janeiro de 2018, às 16h30min. 

 

Ainda pela manhã, por volta das 9h, a estudante quilombola Maria, aluna do 

ICED, havia mandado mensagem para remarcar nosso encontro para a parte da tarde na 

Unidade Amazônia. Antes tínhamos combinado na Unidade Rondon, mas em função de uma 

atividade de curso e reunião com uma professora na Unidade Amazônia mudamos para este 

local, na sala do CEQ, para o horário das 16:30, no qual ela já estaria livre. 

Após o encontro com Daniel, segui para a lanchonete, ficando lá até a chegada de 

Maria. Chegando pontualmente às 16:30, vamos para a sala do coletivo quilombola, onde nos 

acomodamos na primeira mesa do lado direito, ficando um de frente para o outro. 

Logo inicio perguntando sobre sua trajetória até a entrada na Universidade, Maria 

conta que vem de uma comunidade quilombola que fica uma hora e meia de ônibus da cidade 

de Santarém. Em sua comunidade chegou a fazer apenas o ensino fundamental e que para 

fazer o ensino médio, concluído em 2011, precisou ir até outra comunidade quilombola 

próxima, da qual ela e outros quilombolas faziam o trajeto a pé.  

Mesmo tendo terminado o ensino médio em 2011, Maria diz: “só comecei a fazer 

a seleção para a Ufopa em 2015. Aí eu passei em 2016 no PSEQ e fiquei muito feliz ainda por 

ter passado em primeiro lugar. Nem tinha tentado o Enem, pela dificuldade de vir de casa pra 

cidade”. Questiono o que a motivou fazer a seleção, e diz que foi sua família, sendo ainda a 

primeira da família a entrar na universidade. 

Quando lhe falo sobre o que espera da universidade, ela ri dizendo: “para falar a 

verdade, eu não sabia em que eu estava me metendo. Pra mim a universidade foi coisa de 

outro mundo. Logo de cara temos muitas dificuldades”. Por que? Maria conta: “quando vim 

pra Ufopa, já tinha três semanas de iniciadas as aulas. Aí quando entrei, foi tipo...um boom, 

pensei: ‘meu Deus o que estou fazendo aqui, um lugar novo, pessoas novas, olhares 

diferentes’. Logo, o professor perguntou porque que eu estava chegando naquela hora, falei 

que porque estava vindo do PSEQ. No momento que entrei na sala, percebi que os olhares 

foram em minha direção, que eu achei muito estranho. Hoje, ainda tem professores muitos 
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receosos com a gente. Eu ainda sofro preconceito em sala de aula, por ser quilombola e ter 

cabelo liso, mas aos poucos a gente está tentando se inteirar dentro da universidade”. 

Então, falo sobre a biblioteca, como foi sua experiência quando chegou na Ufopa: 

"foi meio estranha, porque não passei por esse processo de orientação, de conhecer como 

funcionava, porque quando entrei já tinha passado a recepção dos calouros sobre a 

universidade, o PSEQ foi depois, então não tive orientação”. Pergunto com que frequência vai 

à biblioteca, Maria riu e disse: "pouca, vou mais quando o professor diz que tem um livro para 

pegar na biblioteca". Sobre os serviços da biblioteca, quais ela utiliza, revela que é o de 

empréstimo de livros e acesso à internet, mas quando questiono se conhece os demais serviços 

oferecidos, diz: "Até, então, todos não. Mas isso não deveria ser normal? deveríamos ter 

conhecimento de tudo da biblioteca!" (Maria). 

Perguntei, então, sobre quais dificuldades teve na biblioteca: “de encontrar os 

livros, não tive orientação, então, era difícil para achar o que queria". E no caso de não 

encontrar como fazia, "eu ia direto para a internet, mas antes pergunto para o professor se ele 

tem o livro, porque se tiver, aí nem procuro na internet", responde Maria. 

Assim, peço que fale o que espera da biblioteca: “Um acervo maior, ou se a 

biblioteca oferecesse um serviço... assim... eu tenho vontade escrever um livro, a biblioteca 

iria divulgar? Ou [por exemplo], esse mês a biblioteca estará fazendo um evento para gente 

expor, para falar sobre a nossa cultural, com exposições. Acho que a biblioteca fica muito a 

parte de tudo, ela deve chamar mais atenção” (Maria). 

E o que a biblioteca deveria fazer para ser melhor? Maria diz, “Eu vejo a 

biblioteca como um mundo que precisa ser conhecido. Acredito que falta muita coisa do que 

ela pode fazer para melhorar. Por exemplo, como tu está fazendo a pesquisa agora, eu acho 

que ela deveria ter feito isso antes, e também uma pesquisa geral para saber como anda a 

relação da biblioteca com os alunos. Talvez hoje não teria tantos alunos que não usam a 

biblioteca, e hoje a gente teria esse mundo aberto que todos estamos esperando, para ser 

explorado”. 

Maria para um pouco, pensa, e continua: “porque, Mayco, a gente é jogado aqui 

dentro e precisamos desse apoio da biblioteca, nós indígenas e quilombolas. A Ufopa ainda 

tem muito o que fazer no que diz respeito à permanência de grupos indígenas e quilombolas”.  

Pergunto o que a biblioteca poderia fazer contra as questões de preconceito e 

discriminação na Universidade, “penso que a bibliotecas poderiam falar sobre as pesquisas 

feitas por nós na universidade, mostrar a produção científica dos indígenas e quilombolas para 
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que conheçam mais sobre a nossa cultura, sobre o que nós fazemos, para as pessoas saberem 

mais da gente e ter conhecimento sobre a nossa cultura”, diz Maria. 

Quando peço que fale sobre sua avaliação dos serviços da biblioteca, Maria 

responde que: "o de empréstimo, o tempo é pouco, é o que mais que utilizo, então dos outros 

nem posso falar que não tenho conhecimento. Ah, a falta de orientação sobre a biblioteca e 

sinalização na biblioteca poderia ser melhorada”. Finalizando nossa conversa, peço à Maria 

que conte sua observação geral sobre a biblioteca, “bom, acho que a biblioteca precisa estar 

mais próxima dos estudantes, principalmente, nós, quilombolas e indígenas, e se mostrar 

mais, vejo que ela pode mesmo contribuir muito para a permanência da gente na 

Universidade". Assim, após agradecê-la por ter aceito o convite de participar da pesquisa, sigo 

para casa, enquanto Maria ainda permanece na sala do CEQ. 

 

Em 05 de janeiro de 2018, às 10h. 

 

Ao chegar à Unidade Amazônia alguns minutos antes das 10h, vou à sala do 

coletivo quilombola, mas como estava fechada, fiquei aguardando num banco próximo. O 

estudante quilombola João, aluno do ICS, chega logo em seguida. Ele tinha uma cópia da 

chave, então, entramos e nos sentamos na mesma posição do encontro com a Maria, no dia 

anterior. 

Ao perguntar sobre seu caminho até sua entrada na Ufopa, João me fala que vem 

de uma família de oito irmãos, originário de uma comunidade quilombola próxima à cidade 

de Santarém. Ele conta que concluiu o ensino médio no ano de 2009, mas que entrou para a 

Ufopa apenas em 2015, por meio do PSEQ. Sobre sua vinda para Santarém, João diz: “vim 

primeiro, por meio dos movimentos sociais. Desde minha adolescência sempre fui muito 

envolvido, principalmente quanto à questão quilombola pela demarcação de terra, e eu vim 

para ajudar como auxiliar administrativo na federação do movimento quilombola. Eu vim 

para cá em 2009, ainda fui para Belém fazer um curso para jovens quilombolas - a luta pelo 

território”. 

Mas no ano 2011, João chegou a fazer em uma faculdade particular, como 

bolsista, o curso de Direito, por meio do Programa Universidade Para Todos (Prouni), mas 

não chegou a concluir aquele curso depois que passou na seleção da Ufopa.  

Pergunto a ele sobre a primeira vez na biblioteca da Ufopa, que me responde, “a 

primeira vez fiquei perdido, não conhecia nada", pois também não teve orientação ou 

acompanhamento na biblioteca. João continua contando que, “por ser a primeira turma do 
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PSEQ, a gente ficou perdido aqui: 'entra e te vira, né?'. Acredito que a gente foi a turma que 

mais sofreu, só tivemos orientação dizendo, ‘olha cada setor funcionar assim’, de forma bem 

tímida. Quando a universidade se propõe a adotar um processo seletivo diferenciado, por ser 

especial, não basta apenas fazer uma prova e colocar o aluno aqui dentro, porque precisamos 

ter apoio desde a entrada e a também da biblioteca, principalmente, para as pesquisas, porque 

comprar um livro por custo nosso é complicado, e não teve. A minha experiência com a 

biblioteca foi de ficar perdido”. 

Indago sobre que dificuldades encontrou na biblioteca, "encontrei a defasagem de 

exemplares, de livros que são referências, não temos uma biblioteca como se tem lá no 

Rondon [Unidade], aqui na unidade Amazônia é pequena, não tem espaço, salas para estudo 

em grupos, só tem uma, ou de estudo individual”. E com que finalidade ia à biblioteca? João 

conta: “quando preciso de um livro que não encontro na internet, ai vou na biblioteca", em 

seguida digo se quando ele não encontra, o que ele faz para conseguir, "eu vou na internet, 

novamente". 

Quando lhe pergunto se ele conhece os serviços oferecidos nas bibliotecas, este 

fala que não conhece todos, fazendo mais uso serviço de empréstimo de livros. Sobre o 

atendimento prestado pela biblioteca, João pontua que sempre foi bem atendido, “nunca tive 

uma experiência de não ser bem atendido. Só uma vez que fui lá e que tinha mudado o 

sistema, teria que apresentar um documento com foto, foi aí que fiquei constrangido, acho que 

pelo modo como o atendente falou comigo, um pouco autoritário". 

Peço sua opinião sobre os serviços e produtos da biblioteca, "os dias que são 

dados para ficar com livro, poderia ser mais, ter uns 10 dias talvez. Só que eu vejo pela 

quantidade de livros que é pouco, não dá para ficar muito tempo e o tempo de suspensão, que 

poderia ser de um dia e não dois, acaba penalizando mais a gente, sobre os outros não sei 

dizer" (João) 

Já sobre os espaços e estrutura da biblioteca, João diz, “só vou lá para emprestar. 

Fui uma vez para estudar, só que eu não consegui me concentrar, então vim aqui pra sala do 

CEQ que fico melhor. Lá é uma sala só, com muita gente, ainda não tenho esse costume de 

ficar por lá, vou mesmo para pegar o livro. Mesmo porque, aqui tem o computador, às vezes 

tem algum outro estudante quilombola, e aqui é lugar bem aconchegante apesar de ter uma 

estrutura pequena”. 

Sobre suas expectativas, o que espera da biblioteca, João fala: "mais livros, uma 

infraestrutura melhor". E o que falta nela? Indago, Ele diz que "falta mais informação, a 

biblioteca não poderia estar só ali, para registro o empréstimo ou devolução. Mais que isso, 
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informar sobre o que tem, fazer eventos acadêmicos e campanhas na universidade sobre a 

biblioteca, e no seu espaço falta sinalização”, e acrescenta, “mais contato com o aluno, mais 

interação, oferecer um espaço respeitoso que o aluno possa estar. Não que eu já tenha sido 

maltratado na biblioteca, mas tenho certeza que alguns já foram; precisa de humanização, que 

as pessoas se importem em olhar para os alunos, sei que é meio difícil conhecer todos os 

alunos. Eu gostava de ir muito ali, quando tinha um atendente e me chamava pelo nome: 'Ah, 

João, o que você precisa? O que você quer?’ Ele dava atenção, porque com isso o aluno se 

sente bem, sente-se prestigiado até”. 

Quanto às questões enfrentadas pelos estudantes indígenas e quilombolas na 

universidade, pergunto o que a biblioteca poderia fazer. João, então, responde, "ainda não vi 

aqui, mas o que falta é livros que falam dos povos indígenas, sobre as comunidades 

quilombolas, acho que dessa forma não tem como o aluno permanecer dentro da universidade 

sem ele se encontrar como parte disso aqui". 

Na direção de um pensamento sobre a permanência de estudantes indígenas e 

quilombolas na universidade, João ainda discorre, “assim, não vejo em seu acervo essa 

representação da sua comunidade, não há um diálogo com a cultura desses povos. A gente 

acaba trazendo para universidade evento de populações indígenas e quilombolas, em abril e 

novembro, mas não deveria ser só nesses meses que a gente deveria ver as culturas na 

universidade, então, a biblioteca poderia promover isso, esses encontros”. 

Ressaltando a palavra interação dita por João, digo como deveria ser essa 

interação? "Como eu falei, de perguntar sobre o que está procurando, conversar com o aluno. 

Não sei se o menino era estagiário, eu achava muito bacana o atendimento dele, que 

conversava com a gente, olhava para nós”, diz ele. 

A biblioteca seria melhor se tivesse o que? João diz, “Campanhas para mostrar 

para o aluno que as bibliotecas têm isso e funcionam dessa forma. E também chamar o aluno, 

a comunidade acadêmica, para debater o que o aluno precisa, assim como o seu trabalho. 

Porque eu acho a biblioteca muito calada, não vejo muita manifestação dela, por exemplo, 

sobre um evento de incentivo à leitura. Ela precisa sair de seu espaço, centralizado, com sua 

central de ar, para ir em busca do aluno. Falta um diálogo com a comunidade acadêmica, que 

é seu cliente, digamos assim. Além de ser mais atrativa, eu usaria mais, do ponto de vista de 

se eu fosse lá e ficasse encantado com os materiais, os espaços e visse a diversidade cultural 

presente lá”. 

Então, questiono qual seria um dos problemas da biblioteca: “é o atendimento. 

Assim... a pessoa que está naquele balcão, a sua responsabilidade não é só fazer o 
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empréstimo, está além disso, é preciso interagir e dialogar. Eu sei, que a procura pela 

biblioteca é grande, mas tem como dar atenção: 'bom dia, o que deseja?', falta essa conversa". 

Diante das questões que estudantes indígenas e quilombolas vivem na 

Universidade, pergunto como as bibliotecas poderiam contribuir para a permanência dos 

estudantes. “Por ser biblioteca, também, além dos livros, eu entendo que a biblioteca tem um 

envolvimento muito grande com a cultura, fazer eventos voltados à cultura afro-brasileira, 

encontros, teatro, tanta coisa que ela poderia fazer, para que a comunidade acadêmica possa 

ter conhecimento sobre essas culturas, e também parcerias com as comunidades quilombolas e 

populações indígenas, trazer eles para biblioteca, desde que seja feita de modo respeitável, 

que não vá descaracterizar a cultura dessas populações tradicionais. Nós, do coletivo, estamos 

dispostos a essas parcerias com os setores da universidade”, conta João. 

Pensando na redução dos processos de discriminação e preconceitos, João ainda 

considera que, “até para reduzir os desconhecimentos sobre as populações tradicionais, e 

também os preconceitos com a gente e a nossa cultura, porque muitos acham que a gente 

ainda vive em casas de barro, ou que por ser quilombola não sabe mexer no computador, ter 

um celular, ou viver numa casa melhor, então, as pessoas têm um preconceito sobre o que é 

ser quilombolas". 

Deste modo, pergunto ao João como ele avalia a biblioteca na universidade, e 

responde, “eu avalio que, por ser uma universidade em construção, com esperança que vai 

melhorar, mas com certas desconfianças, de chegarmos a ter uma biblioteca com muitos 

espaços, infraestrutura boa. Mas assim, analiso que ela tem pouco diálogo com a comunidade, 

poucas ações culturais, de incentivo à leitura, e outras coisas desse tipo”. 

E mais uma pergunta faço a João, sobre o que vem à sua mente quando pensa em 

biblioteca, "serviços e informação, é o que vem na minha mente", diz. 

Finalizo e agradeço à João, pela conversa e por ter aceitado participar dessa 

pesquisa. Ele ainda me diz, “eu que agradeço, espero que traga um trabalho. Fico com a 

esperança de uma universidade cada vez melhor, principalmente, para os meus colegas e 

irmãos que estão nos quilombos e querem entrar na universidade também". 

 

Em 05 de janeiro de 2018, às 14h. 

 

Agora, sigo para o encontro com a estudante indígena Sandra, aluna do ICED, 

marcado na Unidade Rondon. Sandra e eu chegamos quase no mesmo horário. Fomos em 
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direção à biblioteca, mas decidimos conversar em uma das quatro salas vazias do primeiro 

bloco de salas de aulas que fica bem em frente da biblioteca. 

Começando nossa conversa Sandra me diz ser de uma comunidade indígena 

próxima a Santarém, onde concluiu o ensino fundamental por meio da educação escolar 

indígena, mas precisou vir para cidade em 2008 fazer o ensino médio, “meu motivo maior 

para chegar até aqui, foi minha família, porque eles queriam muito que eu continuasse 

estudando”, diz. Lembra ainda do momento em que fazia o ensino fundamental: “foi 

complicado pela distância da escola, horas de caminhada pelo meio da mata, para chegar até a 

escola e conseguir concluir o ensino fundamental. Hoje eu vejo, agora com 24 anos, é um 

percurso que me fortalece muito em querer vir pra universidade, e quem sabe, escrever sobre 

isso um dia, por uma questão de melhorar mesmo a educação indígena" (Sandra). 

Sua entrada na universidade ocorreu por meio do PSEI-2012, iniciando o curso no 

ano seguinte, pergunto sobre como foi sua entrada na Ufopa. “Quando entrei na universidade, 

senti um impacto, de como eu que estudei numa escola indígena, chego aqui e nos colocaram 

em uma sala junto com pessoas que vieram de escolas de níveis altíssimos. Foi um impacto 

para gente. Não éramos acostumados com seminários. A gente caiu mesmo de paraquedas 

aqui, e você sabe que esse lugar intimida muito". Pergunto, então, se sofreu preconceitos ou 

discriminações na universidade, “sim, via olhares de preconceito, com a nossa identidade 

indígena, e eu era questionada, ‘ah cadê seu olho puxado? sua família é indígena? ah, você 

está aqui por causa de bolsa?’. Mas é um lugar que intimida mesmo, dá vontade de ficar 

escondida mesmo. Sei que têm parentes que sofreram muito, mas o preconceito, o olhar 

diferente das pessoas, me fortaleceu de tal forma que eu queria algo a mais, de não aceitar que 

me digam que não sou indígena, para mim é uma afronta hoje, mas sei que muitos retornaram 

à aldeia porque não aguentaram. Tem ainda professores que não são compreensíveis à causa 

indígena. E compreendo que parentes dão um tempo daqui, vão para aldeia e depois retornam, 

só que esse retorno é mais difícil para acompanhar as coisas. Quando eu falo isso, é mais no 

sentido de como a gente se sente. Ainda mais eu, por ser mulher, e que tive um bebê, não é 

fácil”, diz Sandra. 

E sobre quando entrou e se deparou com a biblioteca, Sandra conta: "eu tive muita 

dificuldade para entender, eu demorei para achar livros, eu comecei a frequentar no final de 

2014. No começo ela não me atraia”. Digo, por que? “Até hoje eu não sou fã de computador, 

eu não ia por medo, não sei o que acontecia, eu não sentia necessidade de ir a biblioteca, eu só 

comecei por conta dos professores incentivando pegar os livros para fazer os trabalhos, aí eu 
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comecei lentamente a usar, e de 2016 pra cá, meu envolvimento foi muito grande, comecei a 

usar mais o espaço, como não tinha computador, usava o da biblioteca", diz. 

Quando busco saber se ela teve orientação quando entrou na universidade, 

responde: "nada, foram os colegas mais antigos que diziam as coisas para a gente" diz Sandra. 

E na biblioteca? "Não também, e até hoje não tem, eu sei porque colegas, especificamente 

parentes indígenas, que não sabem, e muitos também não perguntam porque se sentem 

intimidados". Como é essa intimidação? Sandra descreve: “assim, pela sua posição da 

universidade, cheia de normas, de ter cuidado com tudo lá dentro, mas eu sei de colegas que 

deixaram de ir por conta do atendimento também, de serem constrangidos, eu nunca tive essa 

experiência, até agora de ser constrangida”. 

Sobre suas necessidades informacionais, pergunto como ela faz quando precisa de 

algo, “quando preciso de alguma informação, ia direto no balcão pedir ajuda para localizar, 

mas quando não tinha na biblioteca, sempre ia para o Google, na internet”. Já sobre os 

serviços da biblioteca, qual mais usava, Sandra conta que “era mais o de empréstimo de livros 

mesmo e o uso dos computadores, sabia de outros, mas quase não usava”. 

Pergunto-lhe o que falta na biblioteca: “acho que falta mais organização, para 

termos um atendimento mais rápido e no retorno das informações que a gente precisa”. 

Questiono o que ela esperava da biblioteca, “além de um maior apoio aos estudantes, outros 

ambientes, mais aconchegantes, em que você entra e tenha vontade de ficar, um lugar mais 

amplo para estudar”. Nessa direção, digo, o que ela poderia oferecer para melhorar seu 

atendimento? Sandra diz, “pra mim a quantidade de acervo, maior e atualizado, poderia ter 

um esforço de preparar os atendentes”. 

Diante dos problemas que os estudantes têm para permanência na universidade, 

pergunto o que a biblioteca poderia contribuir para essa questão? “Olha eu acho que, é 

complexo, mas não vi aqui, não sei... Ela pode fazer eventos, assim... eventos que relacionam 

a leitura e interpretação de textos para indígenas e quilombolas, e também ações que mostrem 

que nós podemos contar com o apoio da biblioteca, por exemplo, fazer minicurso, oficinas, 

sobre como a gente pode usar a biblioteca, como ela funciona, sobre como usar tal serviço 

dela, isso ajudaria muito”, fala Sandra. 

Comento que ela falou sobre os preconceitos sofridos pelos estudantes e pergunto 

o que ela acha que a biblioteca poderia fazer para reduzir esses processos. “Com certeza, 

poderia fazer atividades e ações de conscientização para que a pessoas conheçam mais sobre 

nossas culturas e passem a respeitar essa diversidade que tem na biblioteca, e também ter em 
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seu acervo livros de autores regionais, indígenas e quilombolas e divulgue o que nós 

indígenas estamos pesquisando, também, acho que isso ela deve fazer sim”, diz Sandra. 

Questiono como a biblioteca deveria ser? Sandra diz, “ser tão diversa como é a 

sua comunidade, porque ela de fato não representa a nós, por exemplo, não nos vemos nela”.  

Peço à Sandra que diga qual sua percepção geral sobre a biblioteca. “É... Poucos 

de nós procuram a biblioteca e o que ela oferece, acho que ela deveria se mostrar aberta para 

gente, porque muitos, realmente, não se sentem à vontade lá, muito nem mesmo na 

universidade. Eu mesma, porque não temos tanta liberdade, de fato, por mais que a 

universidade diga que está mudando, mas acaba não sendo muito bem assim, tipo, você não 

pode entrar descalço [nesse momento rimos], até pode, mas vão olhar para gente mais 

estranho que já olham para nós, é só um exemplo. Então, a biblioteca não deve ficar parada, 

deve dar esse apoio, mas pensando junto com os estudantes”, diz Sandra. 

Concluindo, agradeço pela conversa, por ter aceitado participar da pesquisa, que 

para mim é um importante passo, ainda que tardio, mas que busco, de fato, contribuir para 

mudar essas relações da biblioteca com a sua comunidade, especialmente, com estudantes 

indígenas e quilombolas. Sandra ainda diz: “eu que fico feliz com a pesquisa, mesmo estando 

no último semestre, já quase saindo, mas pode contar comigo, espero que possa contribuir 

muito para os que ainda estão e mais ainda para os estudantes indígenas e quilombolas que 

irão entrar na Ufopa”. 

“Eu só queria que a biblioteca olhasse pra gente” – fala que dá título a este 

capítulo exprime para mim um sentimento não apenas de olhar o outro, neste caso, estudantes 

indígenas e quilombolas, mais que isso, é a necessidade de abertura de um efetivo diálogo que 

a biblioteca precisa ter com sua comunidade. Não é um simples ouvir, mas buscando um agir 

de modo coletivo, a fim de que se tenha uma biblioteca como um lugar em que estes 

estudantes queiram estar, sentindo-se respeitados, acolhidos e sendo também protagonistas 

nos processos de mediação junto com a biblioteca. 

Assim, retornando à fala do estudante quilombola Elivelton Clemente, na citação 

que abre este capítulo, “Aqui é o lugar certo para a gente estar”, que podemos assumir que é 

essencial fazer da universidade – e de suas bibliotecas – o lugar certo onde os grupos 

indígenas e quilombolas querem estar, e que as mudanças necessárias sejam pensadas 

coletivamente, num processo dialógico e efetivamente crítico.  

A seguir, será apresentada uma análise discursiva a partir dos encontros com os 

estudantes, bem como possíveis elementos para mediação da informação em biblioteca 

universitária, em contextos interculturais. 
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6 PUXANDO AS LINHAS DE SENTIDOS: ELEMENTOS PARA A MEDIAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 

 

Se um discurso é constituído de várias linhas de sentido e cada uma dessas várias 

linhas constituídas por tantas outras (ORLANDI, Eni 2015), no meio desse emaranhado, 

puxarei algumas “linhas”, buscando alcançar o objetivo desta dissertação: compreender a 

relação dos estudantes indígenas e quilombolas com a biblioteca universitária, envolvidos em 

práticas informacionais, para uma reflexão sobre os processos de mediação na biblioteca sob 

uma perspectiva intercultural a partir de suas experiências, expectativas e demandas inscritas 

em seus discursos. 

A reflexão sobre os efeitos de sentido que a biblioteca pode provocar nos sujeitos 

nos leva em direção ao que Jacques Guilhaumou e Denise Maldidier (1994) afirmam sobre o 

arquivo: “não é o reflexo passivo de uma realidade institucional, ele é, dentro de sua 

materialidade e diversidade, ordenado por sua abrangência social” (ibid., p. 164). Partindo 

dessa abordagem para a biblioteca, podemos observar que seu ordenamento se constitui a 

partir dos contextos sociais onde atua e envolvido em redes de relações de poder. Nessa 

direção, a biblioteca não é um lugar inerte ou “neutro”, sendo também um elemento da 

sociedade na qual está inserida. 

Deste modo, buscamos perceber os efeitos de sentido que a biblioteca provoca nos 

estudantes por meio das modalidades discursivas e os movimentos de posição dos sujeitos 

indígenas e quilombolas no ambiente da universidade. Retomamos também as três 

modalidades de funcionamento dos processos de interpelação-identificação do sujeito 

propostas por Pêcheux (1995): a identificação, a contra-identificação e a desidentificação. 

O modo de seleção dos recortes discursivos considerou pontos que dialogassem 

com os objetivos desta pesquisa, no entanto, é importante ressaltar que, mesmo subdivididos 

por temas, eles não se encontram independentes, situados em torno de um único ponto 

específico, mas sim podem ser acionados por outros temas. Em sua continuidade, buscamos 

identificar os efeitos de sentidos, as marcas históricas, bem como o próprio funcionamento do 

discurso, uma vez que,  

 

Os dizeres não são [..] apenas mensagens a serem decodificadas. São efeitos de 

sentido que são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma forma 

presentes no modo como se diz. [...] Esses sentidos têm a ver com o que é dito ali, 

mas também em outros lugares, assim como o que não é dito, e com o que poderia 

ser dito e não foi (ORLANDI, Eni, 2015, p. 28). 
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Trazemos também contribuições de nosso marco teórico para que, junto a essa 

análise, possamos puxar algumas linhas para a mediação da informação na biblioteca 

universitária em contextos interculturais. 

 

A linha do racismo, do preconceito, da discriminação. 

 

Nessa linha, buscou-se agrupar os discursos que ativam questões relacionadas aos 

modos de discriminação e preconceito revelados pelos estudantes. 

 

- “[...] já aconteceu com muitos colegas, [casos] em que muitos não quiseram fazer 

trabalhos com eles porque eram quilombolas” (Estudante quilombola, grifo nosso) 

- “Eu ainda sofro preconceito em sala de aula, por ser quilombola e de cabelo liso” 

(Estudante quilombola, grifo nosso) 

- “as pessoas têm um preconceito sobre o que é ser quilombolas" (Estudantes quilombola, 

grifo nosso) 

- “Queira ou não queira, sofremos sim, desde uma piadinha maldosa, a gente sente direto, 

de amigos próximos de sala de aula, e na biblioteca não é diferente” (Estudante indígena, 

grifo nosso) 

 

Observando tais discursos, os vemos como efeitos de uma formação ideológica 

dominante que pode ser detectada na universidade e também na biblioteca, na qual incide uma 

hierarquização e inferiorização de etnias por raça/cor, onde se nota a representação de uma 

superioridade do sujeito “branco” sobre os demais. A partir da análise feita por Flávia 

Piovesan (2005) e nos dados do INEP (2016) é possível a constatação de tal formação 

ideológica, em que se tem a universidade sendo ainda um “território branco”, bem como pode 

ser observado em nossa pesquisa junto às bibliotecas universitárias federais brasileiras 

(apresentado na seção 4.2), na qual um dos respondentes constata que: “o público [atendido 

pela biblioteca] ainda é predominantemente branco” (Respondente 19). 

Nesse sentido, as falas dos estudantes quilombolas e indígenas exprimem 

obstáculos enfrentados na universidade e na biblioteca, caracterizados por formas de 

discriminação, preconceitos, racismo, exclusões, desigualdades. 

Diante dessa situação, estes sujeitos se posicionam denunciando os modos de 

racismo, de discriminação e de estereótipos, em que podemos perceber um efeito de sentido 

correspondente à segunda modalidade discursiva apontada por Pêcheux (1995), a contra-
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identificação, isto é, o movimento que o sujeito realiza ao negar ou recusar uma formação 

discursiva. Tanto no discurso quilombola quanto no indígena, o sujeito da enunciação se 

posiciona contra a formação discursiva dominante, do “sujeito branco”, por meio de uma 

negação ou rejeição diante desse “território branco”. 

Pensando o papel e atuação da biblioteca no processo de mediação da informação, 

esta deveria atuar deliberadamente de modo que essas questões enfrentadas pelos estudantes 

fossem minimizadas e/ou mesmo impedidas, pois como fala Almeida Júnior (2009) mediar é 

interferir e o bibliotecário não é um sujeito neutro nesse contexto. E como assegura Henriette 

Gomes (2014) o processo de mediação está intimamente ligado também a questões éticas. 

Então, se pensarmos a biblioteca, assim como propõe Civallero (2016), “um lugar 

de acumulação de forças e saberes, um território de mobilização, um espaço de intervenção” 

(ibid., p. 70), e tendo em vista o apoio à permanência dos estudantes quilombolas e indígenas, 

o processo de mediação da informação na biblioteca deve se desenvolver à luz de princípios 

éticos e de valorização da diversidade cultural. No cenário de uma sociedade que vive 

processos discriminatórios e de exclusão aos que se mostram não enquadrados na cultura 

dominante na Universidade, reforça-se a necessidade de discussões e reflexões éticas da 

biblioteca na universidade. 

Os discursos identificados nesta linha se envolvem igualmente em outras linhas 

indicadas pelos discursos dos estudantes. 

 

A linha da identidade, identificação: reconhecimento e afirmação, respeito 

 

- “[...] mostrar a produção científica dos indígenas e quilombolas para que conheçam mais 

sobre a nossa cultura, sobre o que nós fazemos, para as pessoas saberem mais da gente e 

ter conhecimento sobre a nossa cultura” (estudante quilombola, grifo nosso). 

- “divulgação sobre a produção acadêmica dos indígenas e quilombolas” (estudante 

indígena) 

- “Reduzir os desconhecimentos sobre as populações tradicionais” (estudante quilombola, 

grifo nosso). 

- “A biblioteca poderia fazer trabalhos de conscientização com exposições de livros 

indígenas, para que os não-indígenas conheçam sobre a nossa cultura” (estudante indígena, 

grifo nosso) 
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- “Sim, via olhares de preconceito, com a nossa identidade indígena, e eu era questionada, 

‘ah cadê seu olho puxado? [..] não aceitar que me digam que não sou indígena, para mim 

é uma afronta hoje”. (Estudante indígena, grifo nosso). 

- “porque lá [na biblioteca], a gente não vê outros estudantes indígenas e no Dain ficamos 

mais à vontade, com nossos parentes” (estudante indígena, grifo nosso). 

- “Porque ela [a biblioteca] de fato não representa a nós, por exemplo, não nos vemos 

nela” (estudante indígena) 

 

Quando os estudantes quilombolas e indígenas falam sobre os preconceitos e a 

discriminação enfrentados, esta linha puxa outros discursos relacionados ao conhecimento, 

reconhecimento, afirmação, conscientização, identidade, respeito, direito à diferença. 

O que podemos perceber é que tais discursos acionam uma posição de 

questionamento ou de reversão diante da estrutura das universidades, que pode ser 

compreendida, como expõe Catherine Walsh (2010), por seu aspecto uninacional e 

monocultural fundantes dessas instituições. Nesse sentido, a fala dos estudantes indígenas e 

quilombolas expressa sua resistência contra esses aspectos, afirmando a importância do 

conhecimento para o reconhecimento de suas histórias e o respeito às suas culturas. 

É possível analisar nos discursos que a reivindicação requerida de conhecimento 

sobre as culturas das povos indígenas e quilombolas, pode apontar para um caminho de 

mudanças acerca da discriminação étnico-racial para sustentação de privilégios, 

encaminhando para a igualdade racial e de direitos. Logo, a questão da ética intercultural da 

informação poderia ser relevante para estas reflexões e discussões no ambiente da 

universidade e da biblioteca. 

Outro ponto desta linha diz respeito ao efeito de identificação. Em função do que 

é constatado por Elisangela Gomes (2016, p. 749, grifo nosso) de que as bibliotecas “[...] não 

refletem os valores culturais das camadas populares, bem como não se preocupa em dar 

visibilidade para a produção intelectual dos grupos étnicos que estão à margem da cultura 

dominante de valores eurocentrados que hierarquiza as culturas e saberes”, é que percebemos 

o funcionamento da segunda modalidade discursiva apontada por Pêcheux (1995), a 

desidentificação, quando detectamos em suas falas: [ela (a biblioteca) de fato não representa 

a nós] ou [não nos vemos nela], em que o posicionamento dos sujeitos é de não identificação 

com a biblioteca, levando-os ao seu afastamento e distanciamento, provocando seu 

deslocamento para outro(s) lugar(es) em que se sintam representados e reconhecidos, como 

diz uma estudante indígena: [e no Dain ficamos mais à vontade, com nossos parentes]. 
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Uma questão importante que também merece atenção nesta linha, diz respeito à 

representatividade e identificação acionada pelos discursos dos estudantes por meio da 

palavra parente, na qual o sentido atribuído vai além da noção de parentesco dada aos 

membros de uma mesma família ou de uma mesma etnia. Aqui, observa-se um efeito de 

identificação pelo qual o estudante na sua posição discursiva de sujeito “indígena”, 

pertencente a uma determinada etnia, reconhece no outro sujeito “indígena”, que pertence a 

uma etnia diferente da sua, como parente. Nesse sentido, podemos perceber um modo de 

fortalecimento e afirmação da presença desses grupos no espaço da universidade, assim como 

de acolhimento (linha que será vista mais a frente). 

Portanto, reconhecer a pluralidade de sua comunidade e trabalhar em conjunto, 

requer da biblioteca a criação de espaços de diálogo e troca de saberes, como conselhos e/ou 

fóruns permanentes, com representações dos diversos grupos, afim de (re)pensar seus 

serviços, produtos e políticas, além de ter representantes desses grupos atuando em seu quadro 

de pessoal, seja como colaboradores, estagiários ou bolsistas. 

Então, refletindo que os processos de mediação de informação na biblioteca 

universitária devem ser desenvolvidos em um trabalho conjunto, tendo em vista o 

(re)conhecimento e valorização da pluralidade cultural de sua comunidade, é importante 

pensar em ações e a criação de produtos que promovam a disseminação da produção cultural 

tradicional dos povos indígenas e quilombolas, bem como sua a produção acadêmica, como 

meio de pôr em prática o (re)conhecimento mútuo. 

 

A linha da oralidade e da escrita. 

 

- “Você quer saber, vai ouvir até o fim. [..] E aqui, podemos ir nos livros também, só que a 

gente para e continua depois” (estudante indígena, grifo nosso); 

- “Junto com os estudantes indígenas poderia trabalhar para construir um acervo indígena” 

(estudante indígena, grifo nosso). 

 

Um ponto importante que podemos perceber é a relação entre a oralidade e a 

escrita, indicada no discurso de uma das estudantes indígenas ao comentar que em sua aldeia 

os modos de buscar informações são com as pessoas mais velhas, em seu caso, seus avós, os 

quais quando perguntados sobre algo respondem: “você quer saber, vai ouvir até o fim”.  

Assim, podemos puxar a linha discursiva do reconhecimento da diferença que, o 

identifica com sociedades que possuem como característica a tradição oral, na qual a 
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transmissão de informação e conhecimento é, predominantemente, pela oralidade. Deste 

modo, relacionamos com o funcionamento da segunda modalidade discursiva indicada por 

Pêcheux (1995), a contra-identificação, na qual o movimento do efeito de sentido da 

biblioteca pode ter se dado pelo distanciamento e/ou uma posição oposta do sujeito, por ser 

este um espaço marcado pela cultura da escrita, como é ilustrado em sua fala, quando a 

estudantes indígena diz: “e aqui, podemos ir nos livros também, só que a gente para e 

continua depois”. 

De tal modo, podemos entender a partir dos discursos dos estudantes a maneira 

como a oralidade afeta a universidade e a biblioteca, bem como no processo mediacional, uma 

vez que nestes espaços há um “culto” ao objeto escrito. Nesse sentido, é valioso a experiência 

apresentada por Canosa (2011), a partir da criação de uma biblioteca em comunidades 

indígenas, especialmente no que tange à formação de seu acervo que se constitui de registros 

orais – gravações, ou pelos os chamados “livros viventes”, através da constituição de catálogo 

formado por dados de pessoas detentoras de notório saber específico, ou como propõe 

Carvalho (2010): de sábios professores. 

Nessa linha, a fim de compreender de que modo a universidade e a biblioteca 

podem ser afetadas pela oralidade, parece-nos relevante trazer o que aborda Tania Souza 

(2016b) acerca de sociedades de oralidade, nas quais a música, a arquitetura20, a dança, o 

mito, a pintura corporal, o artesanato, são formas outras “como peças da história que é escrita 

- e inscrita - através do que vem a ser a um só tempo formas de escritura e formas de 

oralidade” (ibid., p. 49). 

 

A história dessas civilizações certamente não se preserva unicamente através de uma 

cadeia (ou memória) oral. Há outras formas de escritura – todas não verbais - que 

não resultam da invenção do papiro e do alfabeto. Mas que decorrem da essência da 

oralidade que se constitui por todas estas peças de linguagem e que ao mesmo 

tempo constroem a Memória (ibid., p. 53, grifo nosso). 

 

Deste modo, quando os estudantes falam da criação de acervo indígena e/ou afro-

brasileiro na biblioteca, além da constituição de um acervo de material impresso, podemos 

pensar na composição deste acervo também com registros orais/visuais. 

                                                           
20 Aqui, considero importante exemplificar um desses efeitos provocados na universidade: a inaugurar em 

dezembro de 2014, na Universidade de Brasília, de um espaço destinado como referência da cultura indígena, o 

Centro de Convivência Multicultural dos Povos Indígenas, chamado também de Maloca, abrigando sala de aula, 

laboratório de informática e espaços característicos da arquitetura indígena, com redário e pátio cerimonial, em 

que sua arquitetura remete à uma oca (tipo de moradia indígena). Disponível em: 

<http://unb2.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=9154>. 
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Sobre esse aspecto, podemos relacionar com um dos objetivos da biblioteca 

indígena, abordada por Canosa, que se pode adotar na biblioteca universitária: “formação de 

uma coleção que respeite a pluralidade de pensamento e diversidade cultural”. Conecta-se 

também com uma das atividades descritas pela IFLA (2009): “desenvolver coleções e 

serviços culturalmente diversos e multilíngues, incluindo recursos digitais e multimídia”, 

como encontrado em nosso levantamento apresentado na seção 4.2 por 25% dos respondentes 

como a segunda atividade mais desenvolvida pelas bibliotecas universitárias, voltada para a 

diversidade cultural e linguística de sua comunidade. 

 

A linha do acolhimento, orientação, atratividade. 

 

- “Eu lembro, que eu fiquei um pouco perdida sobre procurar as coisas” (estudante 

quilombola, grifo nosso). 

- “Acho que nem indígena e o não-indígena teve [orientações]” (estudante indígena, grifo 

nosso). 

- "Eu tive muita dificuldade para entender, eu demorei para achar livros. No começo ela 

não me atraia” (estudante indígena, grifo nosso). 

- “Cada vez mais entra quilombola e indígena e que precisam de apoio, de acolhimento” 

(estudante quilombola, grifo nosso). 

- “Esperava mais orientação sobre como funciona, o que oferece para nós, porque eu acho 

que ninguém recebe isso, né? Orientar as pessoas que vão entrando” (estudante indígena, 

grifo nosso). 

- “mas por que não ter um espaço de descontração para o aluno, para se sentir bem na 

biblioteca?” (estudante indígena, grifo nosso) 

 

Nesta linha agrupamos os discursos dos estudantes que ativam pontos da 

experiência com a biblioteca relacionadas à orientação, sentir-se acolhido, atraído. 

Uma palavra que vemos acionada em suas falas foi acolhimento, em que os 

estudantes quilombolas e indígenas que chegam na universidade e não se sentem acolhidos 

pela biblioteca, como também disse uma estudante quilombola na primeira vez que 

conversamos: “a biblioteca deve ser um lugar em que a gente se sinta bem, e o acolhimento 

quase não temos da Universidade e da biblioteca também não”.  

Nessa direção, podemos considerar o que Patrícia Alencar (2015) afirma: “a 

biblioteca também é um espaço de promoção para encontros entre grupos, espaço de 
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acolhimento e respeito à diferença” (ibid., p. 53, grifo nosso). Portanto, reconhecer as 

diferenças culturais de sua comunidade leitora pode ser considerado um importante fator que 

facilitará o processo de mediação, em que a biblioteca deve proporcionar sensação de 

acolhimento para que o leitor se sinta à vontade nos processos de busca, uso e apropriação de 

informação (ibid., 2015), como também foi observado pela dimensão estética da mediação da 

informação abordada por Henriette Gomes (2015). 

No processo de mediação sob uma dimensão estética, é necessário trazer para o 

centro o sujeito, o ouvir e a observação sensível, proporcionando conforto e um sentimento de 

pertencimento ao processo de mediação no ambiente da biblioteca, ou seja, é preciso 

reconhecer a participação do sujeito no processo mediacional (ibid.). 

Essa dimensão se efetivaria por meio do uso de linguagens e dispositivos 

comunicativos que proporcionem ao sujeito alcançar a autonomia, com: programas que 

apoiem a orientação de usuários, de recepção e acolhimento para os recém-chegados – sempre 

atento ao calendário acadêmico e aos processos seletivos especiais – e o diálogo intercultural 

como partes integrantes dos serviços e de suas políticas. Sobre essa questão, podemos incluir 

o que propõe a IFLA (2009) como forma de orientação e aproximação com os estudantes 

quilombolas e indígenas: “desenvolver materiais de promoção e difusão nas línguas 

apropriadas para atrair os diversos grupos à biblioteca” e “proporcionar orientações ou 

símbolos verbais ou não verbais de identificação e sinalização”. 

O não se sentir acolhido observado nos discursos dos estudantes pode estar 

relacionado não apenas à falta de infraestrutura adequada das bibliotecas, ou por terem 

espaços pequenos, mas talvez a questão possa estar relacionada pela não identificação com 

esse lugar, como pode ser analisado quando um estudante indígena diz: “não nos vemos nela”, 

ou ainda, na fala de um estudante quilombola: “assim, não vejo em seu acervo essa 

representação da sua comunidade”. 

Nessa linha, vemos uma estreita relação com a linha de identificação e respeito, 

uma vez que a biblioteca poderia ser no mínimo acolhedora, na medida em que, antes da 

identificação, os sujeitos se sintam respeitados em suas identidades. Deste modo, o processo 

de mediação da informação poderia ser posto em prática na biblioteca a partir da percepção 

acionada pelos estudantes como espaço. Nesse sentido, podemos pensar numa ideia de espaço 

como “simultaneidade de histórias”, noção apontada pela geógrafa Doreen Massey (2005, p. 

183), isto é, o espaço sendo constituídos pelo encontro de trajetórias diferentes, por 

movimento e constante construção de si e do outro, assim como pode ser percebido na 

biblioteca: um lugar de circulação de pessoas, de culturas, informações e conflitos. 
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A linha do olhar: humanização, interação, diálogo 

 

- “Acho que falta mais organização, para termos um atendimento mais rápido e no 

retorno das informações que a gente precisa” (estudante indígena, grifo nosso). 

 - “Pra mim a quantidade de acervo, maior e atualizado, poderia ter um esforço de preparar 

os atendentes” (estudante indígena, grifo nosso). 

 - “Uma biblioteca com muitos espaços, infraestrutura boa. Mas assim, analiso que ela tem 

pouco diálogo com a comunidade, poucas ações culturais, de incentivo à leitura, e outras 

coisas que poderiam ter sido feitas” (estudante quilombola, grifo nosso). 

- “Mais contato com o aluno, mais interação, oferecer um espaço respeitoso que o aluno 

possa estar. Precisa de humanização, que as pessoas se importem em olhar para os 

alunos” (estudante quilombola, grifo nosso). 

- “Eu queria que a biblioteca olhasse pra gente” (estudante indígena). 

- “Poderia melhorar o atendimento. Os atendentes poderiam ir com a gente explicar sobre 

os livros nas estantes, como encontrar, que eles olhem nas nossas caras” (estudante indígena, 

grifo nosso). 

 

Aqui, buscamos reunir discursos dos estudantes que acionam questões relativas às 

suas necessidades informacionais, solicitações de atendimento mais humanizado e mais 

diálogo com os estudantes, com sua comunidade. 

Podemos analisar que esta linha traz a postura, a atenção e a atuação das pessoas 

que trabalham na biblioteca, atendendo diferentes públicos de usuários – em nosso caso, de 

grupos indígenas e quilombolas. 

A capacitação e formação da equipe que atua em bibliotecas no atendimento a 

uma comunidade multicultural é importante – apesar de considerarmos que não é a sua falta 

que justificaria o não agir de modo cortês e respeitoso no atendimento do público. No entanto, 

a necessidade de um “melhor atendimento”, “um esforço de preparar os atendentes”, em 

suma, que “eles [os atendentes] olhem nas nossas caras”, enunciado pelos estudantes, pode 

querer nos mostrar a invisibilidade em vários sentidos que os estudantes indígenas e 

quilombolas estão sujeitos no ambiente da biblioteca. Isso nos faz retornar à primeira linha 

abordada neste capítulo, mais especificamente, quando a estudante diz: “na biblioteca não é 

diferente”. 
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Também identificamos essa invisibilidade em nosso levantamento junto a outras 

bibliotecas universitárias pesquisa, em que os bibliotecários consideram “razoável” ou 

“pouca”, 34% e 22% respectivamente, a sua qualificação e/ou sensibilidade quanto ao 

reconhecimento da diversidade cultural e o respeito às diferenças; enquanto que, 16% e 19% 

respectivamente, consideram os bibliotecários “totalmente” e “bastante” qualificados e/ou 

sensíveis sobre o tema. Nessa mesma linha de nossa pesquisa, também identificamos a 

invisibilização do “outro” na fala de um respondente ao nosso questionário: para nós a etnia 

não é um diferencial; não há discriminação. Isto é, aciona-se um discurso de tratamento 

igualitário a todos, apagando as diferenças em detrimento deste “outro”. 

Vemos o quanto é fundamental trazer tal discussão para o ambiente da biblioteca e 

para a formação do profissional bibliotecário que atua especialmente nessas unidades, seja nos 

cargos de direção, nos serviços de referência ou mesmo em outros setores – conforme destaca 

Patrícia Alencar (2015) quanto à inserção da educação intercultural na formação deste 

profissional: “é importante que o profissional que interage com um público diversificado 

esteja, portanto, instrumentalizado” (ibid., p. 62). 

A autora ainda ressalta que a inclusão da educação intercultural na formação 

desses profissionais, poderia levá-los a assumir de forma aprofundada seu papel de mediador 

de informação, em que “deve oferecer ao público leitor um atendimento que visa à 

legitimação de segmentos sociais que compõem o universo multicultural no Brasil” 

(VARGAS, 2015, p. 64). 

Assim, podemos falar da necessidade de desenvolver ações de conscientização e 

sensibilização ao reconhecimento da pluralidade cultural de sua comunidade, bem como o 

respeito à diferença, direcionado às pessoas que atuam nas bibliotecas, a exemplo, do 

contexto das bibliotecas da Ufopa. 

Nessa direção, poderíamos caminhar para uma concepção de biblioteca focada nos 

sujeitos, para além de seu acervo e de seu caráter administrativo, alterando a tendência 

indicada por Silva (2016, p. 36), 

 

[...] pois [a biblioteca] passou de “centro de preservação de conhecimento” para 

“centro de atingimento de metas institucionais”. A prova disso reside nas avaliações 

do MEC para bibliotecas universitárias contemplando meros critérios 

administrativos e de restrição de suportes (existência primária de livros, quantidade 

de livros para cada usuário). 

 

Tal constatação pode ser observada também na afirmação de um dos respondentes 

à nossa pesquisa nas bibliotecas universitárias brasileiras, quando diz: “a política da biblioteca 
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tem como foco a gestão do acervo acadêmico, que estejam no PPC [Projeto Pedagógico de 

Curso] dos cursos aqui existentes” (Respondente 24, grifo nosso). Essa percepção da política 

da biblioteca, pode aprofundar o efeito de distanciamento da mesma com a sua comunidade 

Como dito no início deste capítulo, por meio de tais linhas, buscamos 

compreender a relação dos estudantes quilombolas e indígenas com a biblioteca universitária, 

para refletir sobre seus processos de mediação. É fato que, nesse emaranhado, à medida que 

se identificava um aspecto, outros surgiam e se entrelaçavam. 

Diante dos temas abordados a partir das experiências descritas pelos estudantes 

quilombolas e indígenas em suas falas, podemos perceber alguns aspectos importantes a 

serem levados em consideração para a construção de uma proposta de mediação de 

informação na biblioteca universitária em situações interculturais. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A biblioteca deveria estar do nosso lado”, é a frase que dá título a esta 

dissertação e que foi enunciada por um dos estudantes que conversei durante a pesquisa de 

campo. De certa forma, ela revela um pouco a percepção dos estudantes quilombolas e 

indígenas sobre sua relação com a biblioteca universitária. Então, num movimento contrário 

ao constatado, busca-se com este estudo fazer com que esta relação se torne mais próxima. 

No decorrer desta dissertação, caminhamos inicialmente pela seção três, 

Trançados teórico-conceituais, na qual conseguimos identificar os referenciais que pudessem 

dar sustentação e apoio às nossas reflexões a partir de percepções e indicações conceituais 

abordamos a compreensão da informação como construção social, bem como uma 

compreensão sobre possíveis dimensões acerca da mediação da informação no campo da CI. 

Trazendo contribuições de outras áreas do conhecimento, como a Educação e a Antropologia, 

vimos os sentidos de uso e perspectivas de abordagens sobre a multiculturalidade, a qual 

compreende a necessidade de assumir e respeitar as diferenças diante de uma sociedade 

caracterizada pela diversidade étnico-cultural. E da interculturalidade, compreendendo seus 

usos, sentidos e perspectivas, na qual destacamos no âmbito educacional a perspectiva crítica 

da educação intercultural como importante aspecto para a reflexão dos processos de mediação 

na biblioteca universitária. 

Ainda nesta seção, trouxemos contribuições em estudos voltados especialmente 

para a abordagem da biblioteca, do profissional da informação e comunidades multiculturais, 

além de questões relacionadas à discussão étnico-racial no campo informacional, além de 

questões da interculturalidade implicadas nas discussões em torno da ética da informação. 

Na seção quatro, “A biblioteca praticamente não auxilia em nada”: universidade 

e comunidades multiculturais, vimos o contexto histórico social do ensino superior brasileiro 

a partir da efetivação de Políticas de Ações Afirmativas, especialmente com a presença de 

grupos indígenas e quilombolas, que provocou mudanças no arranjo social e cultural das 

universidades federais brasileiras, modificando a comunidade que a biblioteca passa a 

atender: uma comunidade multicultural. 

Visando um dos nossos objetivos, ainda na seção quatro, foram descritos os dados 

e análise sobre a pesquisa realizada juntos às bibliotecas das universidades federais brasileiras 

acerca de suas relações e práticas políticas diante de sua comunidade multicultural. Para tal, 

utilizamos como base os documentos da IFLA e UNESCO para a elaboração do questionário 
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dividido em quatro eixos: princípios, gestão, atividades e pessoal, no intuito de melhor coleta 

de informações. 

Nesse sentido, pudemos entender que as bibliotecas universitárias brasileiras, em 

sua maioria, atendem um público oriundo de diversas culturas e de diferentes línguas, 

caracterizando-se hoje pela multiculturalidade. No entanto, ponderando a abrangência desta 

pesquisa, é possível intuir que ainda não há uma atuação ativa das bibliotecas e de seus 

profissionais direcionada às plurais demandas e necessidades informacionais dessa 

comunidade, nem há um real diálogo intercultural com os grupos que a compõem, 

especialmente, quilombolas e indígenas. 

Reconhecendo as limitações desta parte da pesquisa, podemos tratá-lo como um 

estudo piloto, em que vislumbra-se em pesquisas futuras um maior aprofundamento sobre as 

experiências locais dessas bibliotecas brasileiras. No entanto, podemos refletir quanto às 

ações e práticas políticas na biblioteca de modo a buscar um efetivo diálogo com sua 

comunidade que, mais que atender uma comunidade diversa, é preciso reconhecer que essa 

comunidade possui necessidades informacionais plurais e que tal pluralidade reflita nos 

acervos, nas políticas, nos produtos e serviços bibliotecários. 

Continuando nosso caminho, na seção cinco, “Eu queria que a biblioteca olhasse 

pra gente”: um contexto amazônico e o oeste paraense, falando do contexto amazônico, 

abordamos a presença de grupos indígenas e quilombolas na universidade a partir das 

políticas de ações afirmativas, com destaque à região oeste do Estado do Pará, em Santarém, 

mostrando a Ufopa e suas bibliotecas, bem como descrevo os encontros e diálogos com três 

estudantes quilombolas e três estudantes indígenas, em que se buscou conhecer suas 

experiências, expectativas e demandas informacionais da/na biblioteca. Nesse sentido, 

assumiu-se como perspectiva o reconhecimento da importância que deve ser dada nos estudos 

informacionais às experiências dos sujeitos, uma vez considerando a informação como 

construção social (OLSSON, 2015b) 

Um ponto importante a ser posto é o modo de escrita da dissertação, 

especialmente falando da seção cinco, em que relato os encontros e diálogos com os 

estudantes, no qual trago suas falas para o corpo do texto. Nesse sentido, nas falas dos 

estudantes, para demarcá-las uso aspas duplas mesmo quando ultrapassaram mais de três 

linhas, limites convencionados às citações diretas. Escolhi proceder desse modo, pois se 

pretendo estabelecer um diálogo mais horizontal, este diálogo teve que estar presente até no 

exercício da escrita dessa dissertação, assim, busquei afirmar a posição dos estudantes como 

sujeitos participativos na construção do conhecimento, envolvido neste trabalho. 
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E na seção seis, Puxando as linhas de sentidos: elementos para a mediação da 

informação, analisamos os encontros com estudantes quilombolas e indígenas, com o apoio 

da Análise de Discurso, buscando identificar os funcionamentos discursivos e linhas de 

sentido dos discursos, a fim de apreender aspectos para subsidiar uma possível construção de 

proposta político-pedagógica de mediação da informação para a biblioteca universitária, em 

contextos interculturais.  

Nesse sentido, em nossa análise identificamos algumas linhas de sentidos, às 

quais demos ênfase: ao racismo, preconceito e discriminação; à identidade, identificação: 

reconhecimento e afirmação, respeito; à oralidade e escrita; ao acolhimento, orientação e 

atratividade; ao olhar, humanização, interação e diálogo. 

Diante de tais linhas, foi possível apreender não apenas elementos a serem 

considerados ao pensar uma proposta político-pedagógica de mediação da informação para a 

biblioteca universitária em contextos interculturais, mas, mais que isso, a partir das 

percepções dos estudantes quilombolas e indígenas participantes da pesquisa, pudemos 

perceber o quanto a biblioteca se encontra distante sua comunidade, pelo menos de uma parte 

dela. 

Deste modo, refletindo sobre os processos de mediação e sobre o nosso próprio 

objetivo de pesquisa, podemos pensar que estes processos se articulem com ações e 

estratégias que contribuam não para uma inclusão, – se olharmos por uma outra lógica – 

poderia ser direcionada para a não exclusão informacional, pedagógica e cultural de grupos 

quilombolas e indígenas na biblioteca. Porque nos deslocando para o termo exclusão, como 

reconhece Vera Candau (2016), este traz implícita a questão da desigualdade, uma vez que os 

excluídos só o são pelo fato de estarem sendo privados do acesso de algo que outros 

desfrutam. Assim, as ações e políticas de uma biblioteca que se proponha aberta a todos deve 

estar atenta em não excluir, buscando atender os diferentes grupos de comunidade, 

considerando suas especificidades para um igual acesso à informação. 

Para tanto, acredito que é possível pensar a mediação da informação na biblioteca 

sob o viés da interculturalidade para a valorização da diversidade cultural, democratização e 

acesso à informação, bem como de luta contra formas de discriminação, preconceitos e 

desigualdades. Do mesmo modo que, nas políticas de ações afirmativas não é suficiente 

apenas possibilitar o acesso ao ensino superior, é necessário proporcionar e criar condições 

que garantam a permanência de grupos quilombolas e indígenas na universidade e na 

biblioteca, promovendo de fato um diálogo intercultural e o respeito à alteridade dos grupos e 

sujeitos.  
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Assim sendo, é grande o desafio de estar atento para não cair nas armadilhas de 

uma interculturalidade e mediação encapsuladas e/ou colonizadora, estabelecendo padrões 

e/ou modelos fechados para as suas aplicações. 

Compartilho com Canosa (2011) sua percepção de que a biblioteca pode ser 

considerada um instrumento de construção social, um espaço de conversa e reflexão, de 

entrecruzamento e também de confronto, – aqui acrescento – mas especialmente de 

convivência entre os diferentes sistemas de pensamento, diferentes conhecimentos e saberes. 

E a atuação do bibliotecário no processo de mediação da informação deve ter um 

papel fundamental enquanto um agente de mudança em uma sociedade que vive processos 

discriminatórios e de exclusão dos que se mostram culturalmente não enquadrados na cultura 

dominante na Universidade. 

Diante disso, é possível analisar uma importante questão ao se pensar na 

mediação em bibliotecas como um processo que busca romper com aspectos hegemônicos 

estruturais no ambiente universitário com conhecimento institucionalizado por uma classe 

dominante, em face do reconhecimento de uma comunidade heterogênea e observando uma 

redistribuição dos poderes, saberes e conhecimentos (FRASER, Nancy, 2006). 

Portanto, frente a esse contexto e do que foi apresentado neste estudo podemos 

considerar que se deve pensar em uma mediação que proporcione de fato uma igualdade de 

oportunidade, respeito às diferenças e a autonomia, e mais, que essa mediação seja pensada 

com esses sujeitos, numa relação de diálogo e ações de compartilhamento de conhecimentos e 

saberes. 

Pensar um processo de mediação de informação na biblioteca pode nos direcionar 

para a promoção de serviços bibliotecários que visem à igualdade e equidade no acesso aos 

seus serviços e produtos, quando observamos que este espaço não está totalmente acessível 

para lidar com as pluralidades étnico-raciais, culturais, religiosas sexuais e de gêneros de sua 

comunidade.  

Deste modo, tem sido importante e necessária a presença desses grupos para nos 

fazer enxergar e provocar outras reflexões críticas sobre o atual papel da biblioteca 

universitária, não apenas focando nas discussões dos estudos informacionais, mas também se 

fazendo presente no campo das discussões das relações étnico-raciais, no espaço universitário. 

Assim, a perspectiva da educação intercultural crítica se mostra uma importante contribuição 

às reflexões sobre o processo de mediação em bibliotecas universitárias em contextos 

interculturais, e como proposto por Silva (2015), é a partir da prática à teoria que a mediação 

da informação pode ser concebida. 
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Em suma, como bem afirma a estudante quilombola Caroline “porque muita coisa 

ainda tem para fazer, né?”. De fato, com este trabalho busco ter dado um passo em direção à 

inserção da biblioteca nas discussões das políticas de ações afirmativas, especialmente, 

direcionadas com/para grupos indígenas e quilombolas no ensino superior, apesar disso, 

temos muito ainda por caminhar a partir do momento que a biblioteca reconheça e se coloque 

aberta ao diálogo com sua comunidade, para (re)pensar suas práticas, suas políticas e suas 

ações. 
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intercultural, articulando estratégias e ações que contribua para uma inclusão informacional, 

pedagógica, cultural e permanência com qualidade de grupo indígenas e quilombolas no 

ensino superior, com respeito à alteridade. 
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A sua participação no referido estudo será no sentido de participar de encontros em 

um Grupo de Discussão com outros estudantes indígenas e quilombolas da Universidade, para 

compartilhamentos e trocas de experiências, expectativas e demandas informacionais sobre e 

na biblioteca, num total máximo oito encontros, com duração de aproximadamente uma hora 

cada. E como forma de coleta de dados: os diálogos serão registrados em formato de áudio, 

desde que com sua autorização, juntamente com notações de campo. Posteriormente, as 

gravações serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais para fins de análise, mas 

somente terão acesso às mesmas o pesquisador responsável e sua professora orientadora. 

Igualmente, você pode optar por método alternativo para participação: entrevista individual. 

Explicitamos que possíveis desconfortos ou riscos que possam ocorrer: vazamento de 

informações sigilosas (mesmo que involuntário e não intencional, cujas consequências serão 

tratadas nos termos da lei); desconforto, constrangimento ou alterações comportamentais 

durante as atividades do Grupo de Discussão, das gravações e dos registros fotográficos. 

No entanto, serão tomadas providências e cautela para minimizar ou excluir os 

possíveis riscos: apenas os pesquisadores do projeto terão acesso aos seus dados e não farão 

uso destas informações para outras finalidades; qualquer dado que possa identificá-lo será 

omitido na divulgação dos resultados da pesquisa; todo material será armazenado em local 

seguro; a realização dos encontros será o ambiente da biblioteca ou em outro espaço adequado 

na Universidade, garantindo um bom acolhimento aos participantes; será assegurado toda a 

assistência necessária durante a pesquisa, acionando pessoal competente da Universidade, 

caso seja preciso. 

Por outro lado, espera-se com a pesquisa alguns benefícios, sejam individuais ou 

coletivos, além de um maior conhecimento sobre o tema estudado, tais como: reflexo positivo 

nos mecanismos, estratégias e ações no âmbito das políticas de ações afirmativas 

desenvolvidas na Universidade, contribuindo para a permanência de grupos indígenas e 

quilombolas no ensino superior; pretende-se com tal pesquisa garantir subsídios para a 

construção de uma possível proposta político-pedagógica de mediação da informação com 

recomendações para os serviços bibliotecários, para uma real biblioteca universitária 

intercultural. 

Informamos que eventuais dúvidas ou outros assuntos relacionados à pesquisa 

podem ser feitas com os pesquisadores envolvidos: Mayco Ferreira Chaves (Ufopa/UFF), 

maycochaves@yahoo.com.br, e Lídia Silva de Freitas (UFF), lidiasilvadefreitas@gmail.com. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em encontros ou revistas 

científicas, mas que mostrarão apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar seu 
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nome ou qualquer informação relacionada à sua privacidade. Ao final da pesquisa, todo 

material será mantido em um banco de dados de pesquisa, com acesso restrito, sob a 

responsabilidade do pesquisador, para utilização em pesquisas futuras, sendo necessário, para 

isso, novo contato para que você forneça seu consentimento específico para a nova pesquisa. 

É garantido o livre acesso a todas as informações e esclarecimento adicionais sobre o 

estudo e suas consequências, enfim, tudo o que quiser saber antes, durante e depois de sua 

participação, e que durante os procedimentos de coleta de dados sempre terá o 

acompanhamento de um dos pesquisadores. Sua privacidade será respeitada, seu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa identificá-lo, de qualquer forma, será mantido em 

sigilo. 

Esclarecemos também que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar por 

sua participação. Igualmente, caso ocorra algum prejuízo material decorrente da sua 

participação no estudo, será devidamente indenizado, de acordo com a legislação vigente e 

amplamente consubstanciada. 

 

O referido termo é redigido em duas vias, sendo uma para o voluntário e outra para o 

pesquisador. 

 

 

Autoriza registros em formato de áudio: (   ) sim   (   ) não 

 

Eu, _____________________________________________, RG n° _______________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Santarém, PA, ____ de _____________ de ______ 

 

____________________________________ 

Assinatura do Voluntário 

 

____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE B – Questionário enviado às bibliotecas universitárias federais adotantes de 

políticas de ações afirmativas 
 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS E COMUNIDADE MULTICULTURAL21 

 

Olá! 

Este questionário faz parte de uma pesquisa conduzida por mim, Mayco Chaves, bibliotecário da 

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e mestrando em Ciência da Informação da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), sob a orientação da Prof. Lídia Silva de Freitas, em que se 

busca conhecer as relações da biblioteca universitárias com sua comunidade, com especial enfoque no 

atendimento a grupos indígenas e quilombolas. 

Suas respostas serão utilizadas de modo genérico, onde os dados coletados serão usados apenas com 

cunho científico e garantindo a não identificação do respondente e da unidade de informação. 

Qualquer pergunta e dúvida sobre a pesquisa poderão ser encaminhadas para o e-mail: 

maycomestrado2016@gmail.com 

Desde já, agradecemos sua colaboração e participação! 

 

Identificação 

Qual o nome de sua Instituição? _______________________________________________ 

 

Você trabalha em qual biblioteca universitária: 

(  ) Biblioteca Central 

(  ) Biblioteca Setorial 

(  ) Outra:________________________________ 

 

Qual seu cargo/função:_______________________________________________ 

 

A biblioteca atende estudantes de origens culturais e linguísticas diversificadas? 

(  ) Sim             (  ) Não 

Se a resposta anterior for SIM, qual(is)? ___________________________________________ 

 

Eixo 1 - Princípios 
Havendo diversidade cultural e linguística de estudantes, quais princípios a seguir norteiam o papel e 

trabalho da biblioteca? (pode marcar mais de uma opção): 

(  ) Atender a todos os membros da comunidade sem discriminação alguma por origem cultural ou 

linguística 

(  ) Oferecer informação nas línguas e alfabetos pertinentes 

(  ) Proporcionar acesso a uma ampla variedade de materiais e serviços que reflitam toda a 

comunidade e suas necessidades 

(  ) Dispor de pessoal que reflita a diversidade da comunidade, capacitados para trabalhar e atender 

diversas comunidades 

(  ) Não existem 

(  ) Outros:__________________________________________________________________ 

 

Eixo 3 - Gestão 

A biblioteca possui um plano político e/ou estratégico que inclua em sua missão, objetivos, prioridades 

e serviços relacionados à diversidade cultural? 

(  ) Sim         (  ) Não 

 

Existe cooperação (em fórum, conselhos, reuniões) com os diversos grupos de sua comunidade para o 

desenvolvimento de produtos e serviços bibliotecários? 

                                                           
21 Questionário baseado nos documentos: Manifesto IFLA pela Biblioteca Multicultural (2008) e Comunidades 

multiculturais: diretrizes para o serviço bibliotecário (2009). 
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(  ) Sim          (  ) Não 

 

Como você analisa a política gestão e atuação da biblioteca voltadas para a diversidade cultural e 

linguística de sua comunidade? 

_________________________________________________________________________ 

 

Eixo 4 – Atividades 

Qual(is) atividade(s) a biblioteca desenvolve voltada(s) para a diversidade cultural e linguística de sua 

comunidade? (pode marcar mais de uma opção): 

( ) proporciona orientações ou símbolos verbais e não verbais de identificação/sinalização voltados 

para a diversidade cultural e linguística da comunidade. 

( ) desenvolve coleções diversificadas e multilíngues, incluindo recursos digitais e multimídia 

( ) desenvolve projetos/programas que apoiam a educação de usuários e a recepção aos recém-

chegados à universidade 

( ) proporciona acesso aos seus recursos em idiomas relevantes através de sistemas de acesso e 

organização de informações 

( ) desenvolve materiais de promoção e de divulgação nas línguas apropriadas para atrair os diversos 

grupos 

(  ) dispõe de programas e /ou ações que busquem o diálogo intercultural como parte integrante de sua 

atuação 

(  ) proporciona serviços e produtos especialmente voltados a grupos indígenas e quilombolas. 

(  ) outra: ___________________________________________________________________ 

(  ) Não existem. 

 

Comente sobre as iniciativas e/ou desafios das atividades na biblioteca quanto ao atendimento de 

estudantes indígenas e quilombolas 

__________________________________________________________________________ 

 

Eixo 5 – Quanto ao pessoal da biblioteca 

A biblioteca proporciona educação continuada à sua equipe focada nos serviços para a sua 

comunidade multicultural, a comunicação e sensibilidade intercultural, e antidiscriminação? 

(  )  sempre (  ) com muita frequência (  ) com certa frequência (  ) ocasionalmente 

(  ) quase nunca (  ) não houve  

 

Em seu quadro de pessoal, a biblioteca possui representantes dos grupos que fazem parte de sua 

comunidade multicultural? 

(  ) Não            (  ) Sim 

Se a resposta anterior for SIM, qual(is)? ___________________________________________ 

 

Você considera que os bibliotecários se apresentam qualificados/sensíveis ao reconhecimento da 

diversidade cultural e o respeito às diferenças? 

(  ) Totalmente (  ) bastante (  ) razoavelmente (  ) pouco (  ) nada  

 

Inclua suas observações gerais da experiência em atender estudantes indígenas e quilombolas 

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Compilação das respostas recebidas das bibliotecas universitárias 

Identificação 

Respondentes Região 
Você trabalha em qual 

biblioteca universitária? 
Qual seu cargo/função? 

Respondente 1 Nordeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 2 Sudeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 3 Nordeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o)/Direção 

Respondente 4 Nordeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 5 Nordeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 6 Sudeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 7 Nordeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 8 Nordeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 9 Nordeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 10 Nordeste Biblioteca Central Bibliotecária(o)/Direção 

Respondente 11 Nordeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 12 Norte Biblioteca Setorial Bibliotecária(o)/Direção 

Respondente 13 Centro-Oeste Biblioteca Central Bibliotecária(o)/Referência 

Respondente 14 Sudeste Biblioteca Central Bibliotecária(o)/Referência 

Respondente 15 Sudeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 16 Sudeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 17 Sudeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 18 Sudeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o)/Referência 

Respondente 19 Sudeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 20 Sudeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o)/Referência 

Respondente 21 Nordeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 22 Sudeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 23 Sudeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 24 Norte Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 25 Nordeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 26 Norte Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 27 Sudeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 28 Sudeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 29 Sudeste Biblioteca Setorial Bibliotecária(o) 

Respondente 30 Nordeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 31 Centro-Oeste Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

Respondente 32 Norte Biblioteca Central Bibliotecária(o) 

 

Distribuição dos respondentes por região (números absolutos): 
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1) A biblioteca atende estudantes de origens culturais e linguísticas diversificadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a resposta anterior for SIM, qual(is)? 

 

R1 Espanhola, africana, norte americanos 

R2  Países da américa latina e países africanos que falam língua portuguesa 

R5 Negros, índios, comunidade lgbt, quilombolas 

R6 Diversas através de intercâmbio 

R7 Indígenas, quilombolas e africanos. 

R8 Biblioteca setorial, na pós graduação em educação. Portanto de diversos cursos e origens 

R9 Indígenas 

R10 Africanos, espanhóis, americanos. 

R11 Comunidade palestina, pós-graduandos estrangeiros, africanos 

R12 Libras 

R13 Estudantes indígenas 

R14 Surdos, indígenas e estrangeiros de diversos países 

R15 Grupos indígenas 

R16 
Brancos, negros, índios. Asiáticos, sul-americanos, europeus, norte-americanos, centro-

americanos, africanos 

R17 Origens étnicas e culturais- alunos de Moçambique 

R18 Minha biblioteca tem usuários de países africanos 

R19 Alunos negros e pardos, assim como provenientes de outros países da américa do sul 

R21 Indígenas, africanos 

R22 Alemães, americanos, russos, franceses, mexicanos e outras nacionalidades 

R25 
Atendemos a toda a comunidade acadêmica, que mantém programas de intercâmbio com diversas 

universidade da África, América Latina, Estados Unidos, Canadá, etc. 

R26 Indígenas, venezuelanos, africanos, guianenses, japoneses... 

R29 
Quaisquer alunos ou professores (nacionais, estrangeiros, graduação, pós-graduação, pesquisa e 

extensão) que precisem consultar o nosso acervo. 

R30 A Biblioteca atende a toda comunidade acadêmica, independente das suas origens.  

R31 Indígenas, quilombolas e intercambistas de várias nacionalidades 
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EIXO 1 - Princípios 

2) Havendo diversidade cultural e linguística de estudantes, quais princípios a seguir norteiam o papel 

e trabalho da biblioteca? 

 
 

 

EIXO 2 - Gestão 

3) A biblioteca possui um plano político e/ou estratégico que inclua em sua missão, objetivos, 

prioridades e serviços relacionados à diversidade cultural? 

 

 
 

4) Existe cooperação (em fórum, conselhos, reuniões) com os diversos grupos de sua comunidade para 

o desenvolvimento de produtos e serviços bibliotecários?  
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5) Como você analisa a política gestão e atuação da biblioteca voltadas para a diversidade cultural e 

linguística de sua comunidade? 

R1 Em desenvolvimento 

R2  Fraca. Fica por conta de cada chefe de setor resolver isoladamente suas questões. 

R3 Até o momento não desenvolvemos política de gestão sobre diversidade cultural e linguística 

R4 Inexistente 

R5 Estamos em construção quanto a essas demandas 

R6 Há muito trabalho a ser feito se pretendemos serviços inclusivos 

R7 Precisa melhorar muito! 

R9 
Ainda temos que melhorar muito nesse quesito. O acervo é bem pequeno e os materiais bibliográficos 

na sua grande maioria são materiais didáticos para os Cursos. 

R10 Precisamos melhorar muito nessa questão. Temos apenas ações pontuais e individuais. 

R11 Ainda carece de muita informação e diálogo, não há política voltada para o assunto. 

R12 
Uma temática que precisa ser mais abordada e consolidada como estratégia de inclusão das diferentes 

culturas 

R13 
Acho que a biblioteca ainda deve caminhar muito no sentido de pensar no desenvolvimento de 

serviços voltados para a diversidade cultural e linguística de nossa comunidade. 

R14 

No momento existem pequenas iniciativas, como apresentação da biblioteca e parceria na organização 

de eventos e exposições para falar sobre esta diversidade, porém ainda não fizemos um planejamento a 

respeito. 

R16 
Estamos avançando em prol de maior diversificação de serviços e maior abrangência de atendimento 

às diversas demandas. 

R17 Inexistente 

R18 

Inexistente. Não percebo iniciativas que atentem para um atendimento específico de grupos étnicos e 

linguísticos. Percebo os alunos calouros de países africanos meio perdidos quando ingressam no curso. 

Não vejo uma política de gestão que acolha esses alunos que saem de seus lares para estudar em um 

país com uma cultura tão diferente. A biblioteca praticamente não auxilia em nada. 

R19 Inexistente 

R20 

Sou totalmente a favor de qualquer tipo de integração; não tomo conhecimento de qualquer política ou 

ação comunitária voltada para estas questões. Mas não será por conta da ausência de políticas e ação 

comunitária que deixaremos de atender às minorias ou grupos oriundos de qualquer outro segmento. 

Não há discriminação. 

R21 Essencial para o bom funcionamento da biblioteca 

R22 
Existe um esforço para que os funcionários aprendam inglês, mas não há uma política voltada para 

diversidade cultural e linguística definida 

R23 A biblioteca atende de acordo com a demanda que surge 

R24 
A política da biblioteca tem como foco a gestão do acervo acadêmico, que estejam no PPC dos cursos 

aqui existentes. 

R25 Fraca 

R26 
Não temos política específica formal que seja voltada para este tema, mas fazemos atendimento e 

serviços para atender a diversidade cultural e linguística de usuários que frequentam nossas bibliotecas 

R28 Muito ruim 

R29 
Instituição e unidades têm mantido esforços no sentido de melhor atender sua comunidade de alunos e 

pesquisadores, sejam estes nacionais ou estrangeiros. 

R30 

Uma gestão deve pensar na totalidade de usuários. Ações voltadas à diversidade devem ser pensadas 

de forma pontual, com o objetivo de incluir e não de segmentar a comunidade. Entendemos que a 

gestão deve pensar em proporcionar capacitação e formação dos servidores para atender aos diferentes 

públicos de usuários. 

R31 
Não há uma política voltada exclusivamente para atendimento destes usuários. O atendimento é feito 

de acordo com as necessidades deles.  

R32 

A biblioteca ainda não pensou algo voltado para um atendimento especializado para esses usuários 

(indígenas/quilombolas). Quando se trata de atendimento para usuários especiais, o trabalho até agora 

foi mais direcionado a estudantes com alguma deficiência visual ou auditiva.  
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EIXO 3 – Atividades 

6) Qual(is) atividade(s) a biblioteca desenvolve voltada(s) para a diversidade cultural e linguística de 

sua comunidade? (pode marcar mais de uma opção) 

 

 

7) Comente sobre as iniciativas e/ou desafios das atividades na biblioteca quanto ao atendimento de 

estudantes indígenas e quilombolas 

 

R1 Em nossa comunidade ainda não temos os estudantes citados 

R2  Não temos ainda nenhuma atividade. 

R3 Não temos. 

R4 Inexistente 

R6 As iniciativas são ótimas, mas incipientes. 

R7 
Quase não existem. É preciso incluí-los (de fato!), com urgência. A meu ver temos uma dívida 

grande com esta comunidade de usuários. 

R12 
Neste tocante temos muito a evoluir pois faltam capacitações para o atendimento destas 

comunidades 

R13 
O atendimento é feito de forma igual a todos os estudantes, porém sentimos a necessidade de fazer 

um atendimento diferenciado a essa população. 

R14 
Fazemos uma recepção no início do ano para mostrar a biblioteca e seus serviços. Um dos desafios é 

questão dos indígenas serem de etnias diferentes. 

R16 
Ainda não temos serviços e produtos especialmente voltados a grupos indígenas e quilombolas, 
porém sempre indicamos a unidade especializada nessa área. 

R17 Inexistente 
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R18 

Os desafios são grandes, como em qualquer processo de inclusão. Democratizar o acesso à 

informação é um direito de todos. Acredito que existe uma carência de conhecimento, capacitação 

pelos bibliotecários sobre práticas de atendimento a estes grupos sociais. 

R20 

Todo e qualquer impedimento que houver deverá ser vencido para que possamos atender aos nossos 

usuários, seja ele quem for, independente de origem, credo, etnia, raça e etc. Atendemos o Universo 

todo. 

R21 

A Universidade possui um curso de graduação LII-PITAKAJÁ - LICENCIATURA 

INTERCULTURAL INDÍGENA  

Ao término das primeiras turmas de graduação e dos cursos de extensão realizados os coordenadores 

e professores em conjunto com os alunos e as comunidades indígenas das etnias elaboraram e 

resgataram registros e memórias diversas que foram transformadas em livros. O material 

bibliográfico produzido no curso tem sido incorporado ao Sistema de Bibliotecas. 

R22 Nenhuma iniciativa foi tomada. 

R24 

Com vistas à garantia dos direitos humanos, é fundamental que a biblioteca se adapte às 

necessidades dos grupos diversificados, algo que só poderá ser alcançado com um intenso esforço 

político dos bibliotecários no trabalho de convencimento junto à direção da sua instituição. Direção 

está muitas vezes refratária a este tipo de ação. 

R28 Dentre os usuários que frequentam a biblioteca nenhum são indígenas ou quilombolas. 

R29 Até o momento... não tivemos esse grupo como consulente em nossa biblioteca 

 

 

 

EIXO 4 – Pessoal 

8) A biblioteca proporciona educação continuada à sua equipe focada nos serviços para a sua 

comunidade multicultural, a comunicação e sensibilidade intercultural, e antidiscriminação? 
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9) Em seu quadro de pessoal, a biblioteca possui representantes dos grupos que fazem parte de sua 

comunidade multicultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a resposta anterior for SIM, qual(is)? 

Há um estagiário indígena 

Grupos indígenas 

Brancos, Negros, LGBTs, Surdo-mudos 

Negros, pardos e brancos. 

Afrodescendentes, guianenses, indígenas.... 

 

 

10) Você considera que os bibliotecários se apresentam qualificados/sensíveis ao reconhecimento da 

diversidade cultural e o respeito às diferenças? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclua suas observações gerais da experiência em atender estudantes indígenas e quilombolas. 

R1 Não temos 

R3 Até o momento não atendemos esses estudantes 

R5 
Para nós a etnia não é um diferencial, procuramos prestar um atendimento igualitário, independente 

da etnia do usuário.  

R7 Eu, particularmente, nunca atendi, pois trabalho com processamento técnico. Porém sei que eles, 
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assim como os alunos com deficiência, quase não procuram a biblioteca e a culpa não é deles e sim 

"nossa" que não fazemos um estudo de usuário contínuo e fiel, e não oferecemos a este público 

condições adequadas de acesso ao nosso acervo. 

P.S. Parabéns pela iniciativa, estudos como o seu são extremamente necessários para a 

conscientização da comunidade bibliotecária sobre a existência e as necessidades específicas de 

informação da heterogeneidade de usuários. Quando o seu trabalho estiver pronto, por favor me 

envie uma cópia ou o link de onde eu posso baixar. E-mail: joanabib@yahoo.com.br 

R9 
Os estudantes indígenas, assim como os outros são bem tranquilos, muitos gostam de frequentar a 

biblioteca e fazem parte de projetos de pesquisa. 

R12 Não passei por esta experiência ainda. 

R13 

Os estudantes indígenas têm peculiaridades que os demais não possuem, as aulas deles não são 

totalmente presenciais, procuramos nos programar para atendê-los sempre que precisam. Acredito 

que investir na aproximação com esse grupo de estudantes, com ações que sejam voltadas para 

auxiliá-los em suas necessidades informacionais é fundamental. 

R14 
Alguns atendimentos demanda mais atenção, mas gostaria de ter algum tipo de treinamento para 

atender estas comunidades de maneira adequada. 

R16 
Já atendemos estudante indígena e descendentes de negros que buscavam informações normais do 

curso que estavam fazendo. 

R17 Inexistente 

R18 
Não tive nenhuma experiência em atendimento com esses grupos. Já vi acervo (livros paradidáticos) 

sobre esses grupos quando trabalhei em uma biblioteca escolar. Somente isso.  

R19 
Nunca atendi. Trabalho numa biblioteca voltada para a saúde (mais especificamente medicina) e o 

público ainda é predominantemente branco. 

R20 
Não tivemos essa experiência; mas será uma satisfação muito grande poder dialogar com essas 

pessoas. 

R21 

O grupo africano a que fiz referência diz respeito à presença de estudantes africanos (Angola, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) e estudantes 

europeus nos cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão. 

A Casa de Cultura Portuguesa (CCP) da UFC tem ofertado cursos específicos com turmas fechadas 

específicas para esses estudantes. E, a Biblioteca abriga o material bibliográfico que dá suporte às 

atividades desenvolvidas. 

Diferentemente dos grupos indígenas que existe uma licenciatura específica. Para os quilombolas, 

temos estudantes nos cursos em geral e eventualmente, alguns trabalhos de extensão. O peso de 

estudantes de diversidade cultural diferente é composto pelos africanos. 

R22 Não tenho experiência neste tipo de atendimento. 

R24 Nunca atendi estudantes indígenas e/ou quilombolas 

R28 
Não tenho nenhuma experiência neste sentido, mas considero de fundamental importância que os 

profissionais de bibliotecas se debrucem sobre esta questão o quanto antes. 

R29 
Conforme já respondido anteriormente... até o momento... não atendemos estudantes indígenas e 

quilombolas. 

R31 

A maioria dos estudantes indígenas e quilombolas que são usuários da biblioteca não encontram 

dificuldades no uso dos serviços e produtos oferecidos e nem demandam um atendimento 

especializado ou diferenciado por parte dos atendentes e bibliotecários. Outros estudantes indígenas 

que possuem dificuldade no uso da biblioteca são orientados de acordo com suas necessidades, mas 

não de forma diferenciada. 
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