MESTRADO PROFISSIONAL
EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO
E DO CONHECIMENTO

Cabe aqui elucidar o papel do bibliotecário como
agente transformador e capaz de realizar
mudanças em ambientes em que a biblioteca
o
újo,

opera de modo rotineiro e linear, a inclusão
de dinâmicas culturais que possibilitem uma
melhor exploração dos recursos disponíveis na
unidade de informação faz com que a biblioteca
funcione sempre como um organismo vivo.
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APRESENTAÇÃO
por Raquel Gonçalves da Silva de Araújo Fernandes
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Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma autoritária, centrada na compreensão mágica da palavra,
palavra doada pelo educador aos analfabetos; se antes os textos geralmente oferecidos como leitura aos alunos escondiam muito
mais do que desvelavam a realidade, agora,
pelo contrário, a alfabetização como ato de
conhecimento, como ato criador e como ato
político é um esforço de leitura do mundo e
da palavra. (FREIRE, 1989).

Este GUIA é um modelo de dinâmica cultural
para incentivo à leitura de itens informacionais em bibliotecas prisionais. Para o desenvolvimento desse projeto utilizou-se de um estudo
fenomenológico de abordagem qualitativa, e o
universo da pesquisa foi representado pelas internas do Presídio Feminino - PREFEM/SE. Para
a coleta de dados, realizou-se um diagnóstico,
concomitantemente à pesquisa bibliográfica,
que serviu como base para a concepção de uma
ação de intervenção. Na realização da dinâmica
cultural foram exibidos filmes curtas-metragens
e textos correlatos, com intuito de aproximar e
ampliar, para as mulheres em situação de cárcere,
o universo de sentido sobre alguns temas. Após
a realização das atividades, as internas foram
convidadas para se expressarem por meio de debates e configuração de cartazes, manifestando
a sua interpretação sobre os temas na atividade
realizada. Conclui-se que o modelo de intervenção gera aproximação entre a leitura e as internas
que, além da familiaridade com o espaço físico e
dimensional do local, passam a compreender que
o empréstimo de livros é apenas uma das vivências possíveis de se ter numa biblioteca.
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1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Consiste em levantar a bibliografia necessária, com o objetivo de construir o referencial teórico e sobre o tema,
considerando que para atuar em um ambiente complexo
como o sistema prisional é imprescindível munir-se de estudos e leituras relacionadas ao tema, assim como sobre
os saberes que podem fundamentar a ação pretendida:
Biblioteconomia social; História social do sistema prisional; Mediação cultural.

2. DIAGNÓSTICO
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O diagnóstico tem o propósito de identificar, recolher e
analisar dados para possibilitar a avaliação dos modos
de operação da biblioteca existente no PREFEM (unidade prisional) e, a partir de um conjunto de dados sobre
o acervo, a dinâmica de consumo e aspectos da gestão
do presídio, pôde-se planejar a intervenção de mediação
cultural para estimular a leitura das internas.
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ETAPAS DO DIAGNÓSTICO

acervo
e consumo

CONSIDERAÇÕES GERAIS
SOBRE O DISGNÓSTICO

temas
relevantes

temas
relevantes e
acervo

caracterização
da intervenção

A) Contato e diálogo com internas e gestores do PREFEM
(entrevistas, observação e captação dos dados);

B) Organização e catalogação do acervo da biblioteca;
C) Leitura coletiva de títulos do acervo

(compartilhamento de informação e visão de mundo)
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O pesquisador deve manter diálogo com os atores do
presídio para planejar as ações, e ter atenção tanto
aos aspectos de funcionamento da unidade quanto às
características socioculturais das mulheres carcerárias, a fim de prever a melhor maneira de atuar e possibilidades de insucesso (riscos). Nesta perspectiva
deve-se dialogar com:
I) A Direção e coordenação pedagógica do presídio
- Subsídios para operacionalizar o trabalho,
tais como: pessoal de segurança, salas
disponíveis e horários convenientes;
- Quantitativo de internas permitido e
definição das características dos grupos.
II) A Gestão da biblioteca
- Dados de uso por meio dos cadernos de
empréstimos;
- Verificação dos itens do acervo que serão
utilizados na ação de intervenção.
III) As internas
- Temas relevantes para interagir com a
realidade das mulheres;
- Identificação da linguagem para realizar
a dinâmica e mediação cutural.
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3.PLANEJAMENTO DA
MEDIAÇÃO CULTURAL
A proposta de intervenção neste trabalho é justamente utilizar de mediação cultural através de dispositivos de informação para publicitar obras informacionais
que tenham o cunho direcionado à construção da formação cultural, ética e artística da mulher em situação
de cárcere, privilegiando assuntos da perspectiva de
empoderamento feminino, a noção de valorização da
mulher negra na sociedade, bem como assuntos que
possam elucidar noções de direito para o letramento
da mulher no cárcere. Acredita-se que essa proposta
está inserida no contexto de mediação cultural, pois
promove reflexões sobre novos assuntos, instigando
a procura por outros itens informacionais relacionados
a essa temática.
Para a ação de intervenção realizada no PREFEM-SE
foram selecionados os assuntos mais recorrentes relacionados ao universo da mulher e identificados no
diagnóstico: violência doméstica, feminismo e maternidade no cárcere. Esses três temas englobam outros
que podem auxiliar na escolha dos textos e curtas-metragens (produção audiovisual).
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correlação de temas

relacionemento abusivo
Maria da Penha
violentômetro

realidade cotidiana das
mulheres (M) em situação de cárcere

auto-valorização

violência doméstica

abuso
aborto
afetividade

M

feminismo

família

maternidade

código social
empoderamento
machismo
representatividade
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
SOBRE OS RESULTADOS
Alguns aspectos devem ser observados para a análise
de resultados, tais como:
- Dinamicidade no uso da biblioteca: antes usada
apenas para serviços de empréstimo, a biblioteca assume agora um papel dinâmico e criativo, utiliza dos
seus espaços para abrigar ações de leitura e ações que
ampliam seu uso para o social.
- Experiência de leitura que gera uma interpretação
e internalização do texto: a interna envolve-se na associação de elementos encontrados durante a leitura
e nos curtas-metragens à experiências pessoais, consegue reagir de forma crítica e se posiciona diante do
texto lido, oferecendo outras formas de interpretação.
- Cartazes como expressão não-oral: uso da composição artística (poesias e colagens), por parte da interna, como expressão criativa e compreensão dos conteúdos (textos e curtas-metragens).
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- Explanação pública das dinâmicas criativas: a fala
da interna em público, com intuito compartilhar as informações obtidas pelas leituras e debates sobre os
assuntos expostos nas dinâmicas culturais (a interna
se torna multiplicadora para os demais grupos e outras internas que não participaram das dinâmicas).

AÇÃO DE INTERVENÇÃO
A partir dos temas identificados e analisados no diagnóstico, foram escolhidos textos, prioritariamente de
obras do acervo da biblioteca da unidade prisional.
Em segundo momento foram selecionados os curtas-metragens que tinham conexão com os textos
anteriormente escolhidos. Por último, houve a seleção das internas participantes. Releva-se que a seleção das internas não é, necessariamente, definida
pelo pesquisador e sim pela gestão do presídio. No
entanto, o pesquisador deve estabeler critérios que
possam dar unidade ao grupo, tais como: grau escolaridade e habito de leitura.
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2
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Seleção
de textos

Seleção
de curtas

Seleção
de participantes

ação do
pesquisador

ação do
gestor
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4. AÇÃO DE INTERVENÇÃO
MEDIAÇÃO CULTURAL
PARA ESTÍMULO A LEITURA
EM BIBLIOTECAS PRISIONAIS
Para cada grupo selecionado deve ser trabalhado um
tema. A sequência das ações pode ser visualizada
pelo seguinte gráfico do exemplo:

EX:

Tema: Violência doméstica
Grupo 1: Leitoras (10 internas)

A cada três atividades o ideal é que haja uma
reunião com os grupos para que, assim, cada
um possa replicar a sua dinâmica criativa para
os outros, exibindo os assuntos trabalhados
e dando a possibilidade de envolver as mulheres dos três grupos com os temas abordados. Esse sistema de apresentações pode
fornecer subsídios para verificação de como
foi absorvido, assimilado e interpretado o
conteúdo dos curtas-metragens e dos textos
trabalhados pelas internas.

G1

Exibição
de curtas
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Leitura
de textos

Debate

Dinâmica
criativa

G2

G3
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“[...] mulheres demonstraram reconhecer os diferentes tipos
18violência doméstica sofrida, escancararam sua dor e consede
guiram se expressar por meio dos cartazes [...]”

Este trabalho procurou trabalhar temáticas relacionadas aos problemas sociais evidenciados pelas internas e fomentar, por meio dos curtas-metragens
e textos trabalhados, a informações que pudessem
criar subsídios para que as mulheres em situação de
cárcere tivessem a chance de refletir e ter ciência
do seu valor e potencial na sociedade. Acreditamos
que as mensagens obtidas nos livros e por intermédio da leitura têm efeito multiplicador, mesmo que
em pequenas fagulhas, de interna para interna, como
também podemos vislumbrar que a informação seja
passada para seus filhos e familiares. A prática de ler
pode ser uma lição de liberdade!

19

20

