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RESUMO  

 

A presente pesquisa tem como objetivo conhecer o que pensam bibliotecários das 
bibliotecas escolares da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) no que 
tange ao acolhimento de alunos imigrantes. Na fundamentação teórico-conceitual 
foram abordados conceitos de migração e suas nuances, como legislações e números 
de matrícula de alunos imigrantes no Brasil, Santa Catarina e Florianópolis, 
discussões sobre as representações sociais relacionadas à imigração e a imigrantes, 
conceitos de educação intercultural, e a relação dessas temáticas com as bibliotecas 
escolares e o bibliotecário, no que diz respeito ao acolhimento às diferentes culturas. 
A fundamentação teórico-metodológica que norteia a pesquisa parte de uma 
abordagem fenomenológica e seus desdobramentos, do mundo da vida, do 
conhecimento do senso comum, da atitude natural, e das representações sociais, 
tendo como suporte para a análise o tratamento dos dados da entrevista pela técnica 
do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). A partir dos discursos coletados e das 
representações sociais reunidas no DSC, compreendeu-se que os bibliotecários 
escolares da RMEF expressam percepções e reproduções incipientes sobre 
imigração, dúvidas em relação a termos e conceitos, e, em alguns momentos, até 
mesmo a invisibilidade dos alunos imigrantes. A partir dos dados coletados é proposta 
uma oficina voltada para bibliotecários e professores da RMEF, como produto desse 
mestrado profissional. O intuito é promover rodas de conversa sobre imigração, 
educação intercultural, biblioteca e aluno imigrante, assim como expor os resultados 
desta pesquisa e socializar e explorar títulos de livros de literatura infantil, 
infantojuvenil e juvenil abordando os temas imigração e refúgio, para em conjunto 
pensarmos propostas e ações de acolhimento aos alunos imigrantes em suas 
escolas/bibliotecas. 
 

Palavras-chave: Biblioteca escolar. Bibliotecário escolar. Imigração. Educação 

Intercultural. 

  



 

ABSTRACT 

 

This research aims to learn the perception of the librarians from the Municipal School 
Network of Florianópolis (Rede Municipal de Ensino de Florianópolis - RMEF) school 
libraries regarding the reception of immigrant students. In the theoretical-conceptual 
basis, concepts of migration and its nuances were addressed, such as legislation and 
enrollment numbers of immigrant students in Brazil, Santa Catarina and Florianópolis; 
discussions on social representations related to immigration and immigrants; concepts 
of intercultural education; and the relationship of these themes with school libraries 
and librarians, regarding the inclusion of different cultures. The theoretical-
methodological foundation that guides the research is based on a phenomenological 
approach and its developments, the world of life, common sense knowledge, natural 
attitude, and social representations, using the treatment of interview data by the 
technique of Collective Subject Discourse (CSD) as support for the analysis. From the 
discourses collected and the social representations gathered in the CSD, it was 
understood that RMEF school librarians express incipient perceptions and 
reproductions about immigration, doubts about terms and concepts, and, at some 
moments, even the invisibility of immigrant students. Based on the collected data we 
propose a workshop directed to RMEF librarians and teachers, as a product of this 
professional master’s degree. The objective is promoting talking cicles on immigration, 
intercultural education, library and immigrant student, as well as to present the results 
of this research and to socialize and explore children’s and young adult literature 
addressing the topics immigration and refuge, to propose actions to welcome 
immigrant students in their schools/libraries. 
 

Keywords: School library. School librarian. Immigration. Intercultural education 

  



 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo conocer la percepción de los 

bibliotecarios de las bibliotecas escolares de la Red Municipal de Enseñanza de 

Florianópolis (RMEF) sobre la recepción de estudiantes inmigrantes. En la 

fundamentación teórico-conceptual se abordaron conceptos de migración y sus 

matices, como legislaciones y números de matrícula de alumnos inmigrantes en Brasil, 

Santa Catarina y Florianópolis; discusiones sobre las representaciones sociales 

relacionadas a la inmigración y a inmigrantes; conceptos de educación intercultural, y 

la relación de estos temas con las bibliotecas escolares y bibliotecarios, en lo que 

respecta a la acogida de las diferentes culturas. La fundamentación teórico-

metodológica que guía la investigación parte de un abordaje fenomenológico y sus 

desdoblamientos, del mundo de la vida, del conocimiento del sentido común, de la 

actitud natural, y de las representaciones sociales, teniendo como soporte para el 

análisis el tratamiento de los datos de la entrevista mediante la técnica del Discurso 

del Sujeto Colectivo (DSC). A partir de los discursos recogidos y de las 

representaciones sociales reunidas en el DSC, se comprendió que los bibliotecarios 

escolares de la RMEF expresan percepciones y reproducciones incipientes sobre 

inmigración, dudas en relación a términos y conceptos, y, en algunos momentos, 

incluso la invisibilidad de los estudiantes inmigrantes. Con base en los datos 

recopilados se propone un taller dirigido a bibliotecarios y profesores de la RMEF, 

como producto de ese máster profesional. El fin es de promover círculos de 

conversación sobre inmigración, educación intercultural, biblioteca y alumno 

inmigrante, exponer los resultados de esta investigación y socializar y explorar títulos 

de libros de literatura infantil y juvenil abordando los temas inmigración y refugio, para 

en conjunto pensar propuestas y acciones de acogida a los alumnos inmigrantes en 

sus escuelas/bibliotecas. 

 

Palabras clave: Biblioteca escolar. Bibliotecario escolar. Inmigración. Educación 

intercultural. 
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1 EMBARCANDO NA PESQUISA 

 
Quando vim, se é que vim 
de algum para outro lugar, 

o mundo girava, alheio 
à minha baça pessoa, 

e no seu giro entrevi 
que não se vai nem se volta 

de sítio algum a nenhum. 
(A ilusão do migrante, Carlos Drummond de Andrade) 

 

As pessoas se deslocam o tempo todo.  É impossível dissociar a história da 

civilização de seu histórico migratório. Impulsionadas por diferentes motivos, as 

pessoas criam territórios, movem-se entre fronteiras, atravessam oceanos, 

possibilitando o povoamento de diversas nações, a expansão de diferentes línguas, 

religiões e culturas. 

No atual cenário mundial globalizado, marcado pela inovação das tecnologias 

e o aumento do uso da internet, essa movimentação se tornou ainda mais intensa, 

rápida e visível, ganhando destaque não apenas pelas trajetórias que marcam esses 

deslocamentos, como, também, pelos significados desses fluxos.  

De 2011 a 2019, foram registrados no Brasil 1.085.673 imigrantes, 

considerando todos os amparos legais, e em Santa Catarina um total de 47.413 

registros (OBMIGRA, 2020). Em Florianópolis, capital desse estado, o Centro de 

Atendimento ao Imigrante (CRAI), inaugurado em fevereiro de 2018, realizou 13.303 

atendimentos de pessoas de 59 nacionalidades até setembro de 2019, ano de seu 

encerramento (SILVA; BORBA; DAVID, 2020). No âmbito da educação, os números 

também são significativos. Somente no ano de 2020, foram contabilizados 1.4991 

matrículas de estudantes vindos de diversos países, ingressantes nas escolas 

públicas e privadas da cidade. 

O que os dados não revelam é que o crescimento do número de migrantes é 

acompanhado por pessoas plurais, de diferentes contextos e com diferentes 

motivações que os levam a deslocar-se, ampliando os países envolvidos e 

diversificando as consequências sociais, econômicas e culturais dos fenômenos 

migratórios (BRIGNOL, 2010). Mas como avançar para além desses números e saber 

mais sobre essa pluralidade que acompanha a migração e os imigrantes? De que 

 
1 Dados do Educacenso 2020, fornecidos pela Gerência de Avaliação da Educação Básica e 

Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado da Educação, pelo e-mail gaebe@sed.sc.gov.br, 
em 24 de fevereiro de 2021. 
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forma a escola e a biblioteca podem contribuir para a desmistificação do imaginário 

disseminado nos discursos midiáticos sobre a temática?  

Os fluxos migratórios, como afirma Cogo (2012), vem convertendo cidades e 

nações em espaços de convivência entre sujeitos de realidades socioculturais 

distintas, colaborando para a construção de uma sociedade multicultural. Tais 

migrações e, consequentemente, esse contexto multicultural, criam uma nova 

cidadania.  

Em entrevista à Revista do Instituto Humanitas Unisinos, a autora afirma que 

ser cidadão não é somente ter seus direitos reconhecidos pelo Estado, mas, também, 

ser reconhecido como sujeito de direitos sociais e culturais nas múltiplas dimensões 

que compõem sua subjetividade (MACHADO, 2013).  

A atenção a essa temática estendeu-se às organizações internacionais, como 

a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), órgãos articulados que proporcionam 

discussões e diretrizes sobre imigração e intercultura.  

Nesse mesmo âmbito, a Federação Internacional de Associações e Instituições 

Bibliotecárias (IFLA) lançou, em 2008, o IFLA/UNESCO Multicultural Library 

Manifesto, no qual a diversidade cultural se refere à coexistência e à interação 

harmoniosa de diferentes culturas. Nesse documento é reforçada a diversidade 

cultural como o fundamento da força coletiva nas comunidades locais e sociedade 

global. Consequentemente, por atenderem diversos interesses e comunidades, a IFLA 

(2008, não paginado, tradução nossa) prevê que as “[...] bibliotecas, de todos os tipos, 

devem refletir, apoiar e promover a diversidade cultural e linguística nos níveis 

internacional, nacional e local e, assim, trabalhar para o diálogo intercultural e a 

cidadania ativa.2”. 

Em essência, as bibliotecas são espaços democráticos. Integram diferentes 

áreas do conhecimento e culturas em seu acervo e incentivam o encontro de 

diferentes pessoas e ideias. Nessa perspectiva, tal pluralidade a transforma em um 

agente social que acolhe e promove a divulgação e respeito pela diversidade cultural 

daqueles que a frequentam (FURTADO; OLIVEIRA, 2012).  

 
2 Tradução de: “[...] le biblioteche di ogni tipologia dovrebbero riflettere, sostenere e promuovere la 

diversità linguistica e culturale a livello internazionale, nazionale e locale, operando per il dialogo 
interculturale e la cittadinanza attiva.” (IFLA, 2008, não paginado). 
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Educação e cultura estão inevitavelmente imersas uma na outra. Portanto, as 

relações entre escola e cultura, e consequentemente entre a biblioteca, são inerentes 

a todo processo educativo (MOREIRA; CANDAU, 2003). O ambiente escolar é espaço 

plural, de diversidade cultural e de comportamentos relativos às diferenças e 

diferentes. Fleuri (2003) destaca o conceito de educação intercultural como proposta 

de igualdade, de respeito e oportunidades para todos, enfatizando a relação entre 

diferentes culturas como um fator pedagógico. Reis (2011, p. 12) reforça que a 

promoção de uma educação intercultural tem como objetivo “[...] fomentar nos alunos 

o sentimento de tolerância pela diversidade cultural, dando-lhes a possibilidade do 

conhecimento de si e do outro.”.  

A biblioteca escolar (BE), por ser parte integrante do processo educativo, 

possui papel relevante na construção e formação de cidadãos conscientes e críticos. 

O Manifesto IFLA/UNESCO para a Biblioteca Escolar aponta que a BE “[...] é essencial 

a qualquer tipo de estratégia de longo prazo no que respeita às competências à leitura 

e escrita, à educação e à informação e ao desenvolvimento econômico, social e 

cultural.” (IFLA, 1999, não paginado).  

Sendo o ambiente escolar onde a criança inicia um novo processo de 

aprendizagem e de socialização com pessoas diferentes do seu contexto familiar, a 

BE deve contribuir nessa nova etapa e na construção de novas relações do aluno com 

outros e com novos conhecimentos. Mas para que as bibliotecas atinjam essa 

perspectiva, os bibliotecários precisam estar alinhados à postura de uma 

responsabilidade social maior, no sentido de entender o seu papel além de condutas 

técnicas e burocráticas.  

Diante do cenário apresentado, percebe-se que o aumento gradativo de 

imigrantes, desde 2010, principalmente de pessoas em situação de refúgio, desponta 

novos desafios à sociedade e às suas instituições, como a escola, e por extensão à 

sua biblioteca e aos seus profissionais. Como a escola é tradicionalmente um espaço 

de encontro cultural, surge o seguinte questionamento: Como o bibliotecário escolar 

da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis percebe o atendimento e o acolhimento 

nas suas práticas dedicadas ao aluno imigrante?  

Para tanto, como objetivo geral pretende-se conhecer o que pensam 

bibliotecários das bibliotecas escolares da RMEF no que tange ao acolhimento de 

alunos imigrantes. Para alcançá-lo, tem-se como objetivos específicos:  
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a) Mapear as escolas com maior índice de matrícula de alunos imigrantes em 

Florianópolis;  

b) Verificar junto aos bibliotecários da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis a 

inserção da temática imigração nas bibliotecas escolares; 

c) Identificar as práticas dos bibliotecários entrevistados em relação ao atendimento 

e acolhimento aos alunos imigrantes;  

d) Propor, a partir dos resultados, uma oficina sobre imigração, alunos imigrantes, e 

o fazer do bibliotecário escolar, para os bibliotecários e professores da RMEF. 

Para alcançar o objetivo proposto foram entrevistados de maneira remota, 

cinco bibliotecários que trabalham em bibliotecas escolares da Rede Municipal de 

Ensino de Florianópolis (um por região). Para abranger diferentes realidades, foram 

selecionados um profissional atuante em uma escola de cada região da cidade 

(central, continental, leste, norte e sul), tendo como critério de seleção as escolas com 

maior número de matrículas de alunos imigrantes. Como instrumento de coleta foi 

utilizado um roteiro semiestruturado e, posteriormente, foi aplicado questionário com 

perguntas pontuais, com objetivo de traçar o perfil dos participantes. Por meio das 

representações expressas nos discursos dos participantes, espera-se conhecer suas 

percepções no tocante à temática imigração e interculturalidade e a relação com as 

práticas desenvolvidas no cotidiano de cinco bibliotecas escolares dessa rede de 

ensino. Para isso, foi aplicada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), com 

base na fundamentação teórico-metodológica da Teoria das Representações Sociais.  

Uma pesquisa vai além de métodos e instrumentos para responder a uma 

questão, abrangendo o entrelaçamento dos motivos pessoal, científico e profissional 

do pesquisador. Em ordem prática e científica, a pesquisa se justifica visto a relevância 

de se pensar e conhecer experiências e iniciativas voltadas para imigrantes e expor a 

necessidade de debater e desenvolver atividades e projetos que abarquem a 

interculturalidade na sociedade atual e, por extensão, nas comunidades escolares 

onde estão inseridos. Além dessas justificativas, há, também, as motivações que me 

trouxeram a esta temática, que muito influenciaram nos caminhos e descobertas 

vistas ao longo desse processo.  

O interesse sobre intercultura e imigração me foi despertado a partir da 

formação em Letras Italiano - Licenciatura, na Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), iniciada em 2005 e concluída em 2009. A aprendizagem de outra língua e 

conhecimento de uma diferente cultura, sob a perspectiva da educação, trouxe novas 
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concepções sobre o outro. Porém, foi no primeiro intercâmbio, no ano de 2009, em 

Roma, que tive contato real com múltiplas nacionalidades, línguas e realidades. Lá, 

no âmbito acadêmico, conheci estudantes de diferentes países, que, como eu, 

também estavam de passagem. Na Itália, ainda, trabalhei no comércio, convivendo 

com a realidade de pessoas que buscavam uma nova vida em outro país. Naquele 

ano, segundo Giuliani (2012), a Europa foi registrada como o principal destino para 

solicitantes de refúgio, e a Itália, um dos principais pontos de entrada para o 

continente.   

Em 2013, quando na graduação em Biblioteconomia, retornei à Europa para 

realizar um semestre desse curso na Universidade Sapienza Università di Roma. 

Nesse período, o quadro de imigrantes, na Itália, principalmente daqueles em situação 

de refúgio, havia aumentado significativamente. Nessa segunda experiência, meu 

prisma passou a ser o de conhecer bibliotecas públicas, escolares e/ou universitárias 

em algumas cidades italianas e de outros países europeus que pudesse vir a 

conhecer. No âmbito acadêmico, as bibliotecas universitárias já faziam parte da minha 

rotina, e em uma das disciplinas do curso, tive a oportunidade de visitar duas 

bibliotecas escolares. Porém, foram as bibliotecas públicas as que mais tive acesso e 

contato ao longo desse intercâmbio. Dentre as que conheci, a Biblioteca SalaBorsa3, 

em Bolonha, foi onde tive o primeiro contato com o conceito de interculturalidade em 

bibliotecas, por meio da disponibilização de uma sessão do acervo em diferentes 

idiomas e de projetos de integração do público de imigrantes com a comunidade. 

Posteriormente, em Roma, conheci a Biblioteca Interculturale - Cittadini del Mondo4, 

uma biblioteca comunitária criada por iniciativa de voluntários da Associazione 

Cittadini del Mondo. Além de documentos em diferentes idiomas, e de atividades 

culturais, essa biblioteca oferece serviços gratuitos de aconselhamento e orientação 

para imigrantes.  

De volta ao Brasil, no segundo semestre de 2013, comecei a perceber e a me 

inteirar de iniciativas voltadas aos imigrantes, principalmente por conta do aumento 

da chegada de refugiados em Florianópolis, cidade onde resido. Passei a fazer parte 

do grupo de voluntários do Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante de 

 
3 Biblioteca SalaBorsa. Disponível em: www.bibliotecasalaborsa.it. Acesso em: 3 ago. 2020.  
4Biblioteca Interculturale - Cittadini del Mondo. Disponível em: 

https://www.associazionecittadinidelmondo.it. Acesso em: 3 ago. 2020.  
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Santa Catarina (CRAI/SC)5 e, em 2019, a auxiliar nas aulas de português para 

estrangeiros na Pastoral do Migrante6. A partir desse contato, conheci outras 

instituições e grupos de pesquisa e de atendimento a esse público, como o Grupo de 

Apoio a Imigrantes e Refugiados (GAIRF)7 e a ONG Círculos de Hospitalidade8. Na 

UFSC, tomei conhecimento do Núcleo de Estudos sobre Psicologia, Migrações e 

Culturas (NEMPsiC)9, do Centro de Pesquisas e Práticas Pós-Coloniais e Decoloniais 

aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito Internacional (EIRENÈ)10 e do 

Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português – Língua Estrangeira (NUPLE)11, e na 

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), do grupo de estudos Observatório 

das Migrações. Essas iniciativas realizadas em Florianópolis dão suporte aos 

imigrantes nas questões de orientação, alimentação e aprendizado da língua local. No 

entanto, ainda me questionava: Quais ações e aproximações que as bibliotecas, 

sejam públicas, universitárias ou escolares, localizadas em Florianópolis, estariam 

fazendo para acolher os imigrantes que chegavam na cidade? O que essas bibliotecas 

poderiam oferecer a essas pessoas que passavam a integrar a nossa cidade e suas 

comunidades? 

Procurando resposta a essas inquietações, e buscando me inteirar do tema, 

iniciei uma pesquisa12 sobre as temáticas imigração, refugiados e intercultura 

relacionadas às bibliotecas. A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2019, tendo 

 
5 Inaugurado em fevereiro de 2018, o CRAI/SC teve seu encerramento no ano seguinte por conta de 

atraso de repasses e incertezas financeiras. O CRAI/SC oferecia orientação para regularização de 
documentos, encaminhamento para o mercado de trabalho e atendimento psicológico para imigrantes 
e refugiados que chegavam na cidade de Florianópolis (DELFIM, 2018). 
6 A Pastoral do Migrante faz parte da Arquidiocese de Florianópolis, realiza atendimentos aos 

imigrantes, como entrega de cestas básicas, roupas e promoção de aulas de português.   
7 Por iniciativa da Arquidiocese de Florianópolis, o GAIRF foi criado em abril de 2014. Visando a 

integração dos imigrantes à sociedade, o grupo congrega mais de quinze instituições e sociedade civil.  
8 Círculos de Hospitalidades é uma organização civil, que busca atender às necessidades de imigrantes 

e pessoas em situação de refúgio em Florianópolis. 
9 NEMPsiC é um grupo de pesquisa que focaliza os fazeres psicológicos no contexto da psicologia 

clínica intercultural e da saúde mental. Disponível em: https://nempsic.paginas.ufsc.br. Acesso em: 27 
ago. 2020 
10 O Eirenè é um grupo de pesquisa que tem como objetivo desenvolver pesquisas e práticas 

emancipatórias nas áreas de Direito Internacional e Relações Internacionais a partir das epistemologias 
críticas Decoloniais e Pós-Colonias. Disponível em: https://irene.ufsc.br/. Acesso em: 27 ago. 2020 
11 Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português – Língua Estrangeira (NUPLE) é um grupo de pesquisa 

que desenvolve o projeto de extensão Português como Língua de Acolhimento (PLAM), no qual oferece 
aulas de português para imigrantes, além de qualificação para os professores que estão nessa rede. 
Disponível em: https://nuple.wordpress.com.  Acesso em: 27 ago. 2020 
12 Posteriormente apresentada e publicada nos anais do XXVIII Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação (CBBD), de 2019. Disponível em: 
https://portal.febab.org.br/anais/issue/view/13. Acesso em: 27 ago. 2021 
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como recorte temporal os anos de 2000 a 2019, em documentos publicados em 

português. Para a verificação, foram consultadas a Base de Dados em Ciência da 

Informação (BRAPCI), por se tratar de um acervo de publicações brasileiras em 

Ciência da Informação (CI), e a Scientific Electronic Library Online (Scielo), por ser de 

larga abrangência e intuitiva no uso.  Contudo, o resultado dos termos selecionados 

para a busca (imigração, refugiados e intercultura) foi escasso em ambas as bases: 

seis artigos na BRAPCI e três na Scielo.  

A partir daí comecei a me questionar:  afinal, qual a relevância em falar de 

intercultura na biblioteca? Os bibliotecários precisam ser inseridos no debate sobre 

questões interculturais? E, principalmente, há ações/experiências sobre esse tema 

sendo realizadas em bibliotecas brasileiras?  

Minha experiência profissional, iniciada em 2015, continuou a influenciar as 

decisões para a escolha do tema do projeto de pesquisa para ingresso no Programa 

de Pós-Graduação em Gestão da Informação (PPGInfo), da Udesc. Por ter atuado em 

uma biblioteca mista, de instituição de ensino privado, localizada em Florianópolis, 

que atende faculdade e colégio, até o início de 2020, estive em contato com um 

público diversificado, desde alunos do infantil aos da pós-graduação. Porém, sempre 

fui mais inclinada às atividades e ao atendimento ao público escolar. Acrescenta-se a 

isso a vivência do voluntariado, como professora de português, na Pastoral do 

Migrante, que impulsionou, ainda mais, esse interesse pela pesquisa e pela 

necessidade de se pensar e debater iniciativas de bibliotecas escolares voltadas para 

alunos imigrantes.   

Assim, surgiu o interesse em ouvir bibliotecários e identificar as representações 

da temática imigração, tendo como intuito conhecer nas práticas bibliotecárias as 

relações com os alunos imigrantes, e, a partir daí, pensar em como a biblioteca escolar 

e os bibliotecários que atuam nessas bibliotecas podem contribuir para a promoção 

do diálogo intercultural e acolhimento e inclusão desses alunos, desenvolvendo, 

assim, uma sociedade igualitária e de respeito a todos. 

“Biblioteca escolar, um cais para diversidade cultural" é uma metáfora para 

esse lugar como um espaço de acolhimento, como um porto seguro, um refúgio para 

que as diferenças possam ser vistas e vividas.  

Para esse texto de dissertação foram traçadas oito seções com intuito de 

percorrer as temáticas propostas. A partir da seção dois, trago uma visão sobre o 

processo de globalização e sua influência sobre as fronteiras e movimentos 
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migratórios; as terminologias e legislações relacionadas às migrações, bem como os 

números de migração e matrículas de alunos imigrantes, no Brasil, Santa Catarina e 

Florianópolis. Adentrando no contexto da pesquisa, a seção três trata da discussão 

sobre as representações sociais relacionadas à imigração e aos imigrantes, um 

recorte histórico da diversidade cultural na educação brasileira e os conceitos sobre 

educação intercultural. Ao final da fundamentação conceitual, na seção quatro, vemos 

exemplos de práticas interculturais em bibliotecas, a relação da temática em 

bibliotecas escolares e o bibliotecário no que diz respeito ao acolhimento às culturas. 

Os fundamentos teóricos e metodológico da pesquisa, o universo, métodos e 

instrumentos foram distribuídos na seção cinco. O DSC final, resultado da pesquisa, 

é apresentado na seção seis, dividido em duas partes: análise das falas individuais e 

do discurso sujeito coletivo “bibliotecário escolar da REMF”. Com base na análise dos 

dados, na seção sete, é apresentada a proposta de oficina para os bibliotecários da 

RMEF. A seção oito é dedicada, enfim, às considerações finais da pesquisa. 

Desenvolver práticas com esta temática no contexto da biblioteca escolar 

contribui com a educação intercultural e possibilita tanto ao aluno nativo como ao 

aluno imigrante desenvolver uma sensibilidade em relação ao outro, respeito mútuo. 

Ferreira (2012, p. 30) vai além, ao afirmar que “a possibilidade de abrir as bibliotecas 

escolares ao diálogo intercultural pode contribuir para que todos aprendamos a 

conhecer melhor os outros e simultaneamente a nós próprios”.  

Acredito que construir possibilidades de reflexão e de um pensar sobre 

intercultura nas áreas da CI e de Biblioteconomia contribui para que a temática das 

migrações seja cada vez mais pensada, explorada, estudada, produzindo, assim, mais 

ações, pesquisas e ideias por pesquisadores e por profissionais que atuam nas 

bibliotecas, sejam elas escolares, públicas, universitárias ou comunitárias.  
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2 MOVIMENTOS: MIGRAÇÃO CONTEMPORÂNEA, SEUS DESDOBRAMENTOS E 

A ESCOLA 

 
Somos una especie en viaje 

No tenemos pertenencias, sino equipaje 
Vamos con el polen en el viento 

Estamos vivos porque estamos en movimiento 
(Movimiento, Jorge Drexler) 

 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) define que o fenômeno 

da migração humana é o deslocamento geográfico de uma ou mais pessoas, seja para 

dentro do estado, país ou, ainda, para territórios internacionais, podendo ser forçado 

ou voluntário (OIM, 2009). Porém, a migração é muito mais complexa do que o simples 

ir e vir. É um fluxo que envolve pessoas com seus costumes, culturas, línguas, medos, 

expectativas e histórias. Esses movimentos não são recentes, portanto, sempre 

fizeram parte da história da humanidade, mas ganharam diferentes contornos no início 

do século XXI.  

Em meio aos avanços das tecnologias da informação, da comunicação e dos 

meios de transporte, os fluxos migratórios atuais ou fluxos contemporâneos são mais 

rápidos, diversificados e complexos que os do passado. Hoje, vivemos em um mundo 

no qual a globalização afeta o que consumimos, como consumimos e produzimos, e 

também onde e quão longe podemos ir. Nossas comidas e roupas são importadas de 

diferentes lugares, as viagens podem ser mais rápidas e longínquas, e sem sairmos 

de casa, podemos aprender outros idiomas, ou, ainda, nos comunicarmos com 

pessoas de outros países. Como afirma Canclini (2005), a globalização modificou as 

formas anteriores de configurar os sujeitos e as interações entre o indivíduo e a 

sociedade. 

O fato é que esse mundo global, que dispensa fronteiras, muda parâmetros 

diariamente, esbanja informações, estimula consumos, que gera sonhos e cria 

expectativas de uma vida melhor é parcial e inacabado, o que afeta diversas esferas 

e processos em nossa sociedade, dentre essas as migrações (MARTINE, 2005).  

Haesbaert (2013, p. 13) define a globalização como “[...] um produto da 

expansão cada vez mais ampliada do capitalismo e da sociedade de consumo, 

acarretando uma crescente mercantilização da vida humana, que teria atingido níveis 

inéditos na história.”. É o mito de um mercado global, apresentado como capaz de 

homogeneizar o planeta, como alega Santos (2006), mas que, na verdade, é um 
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processo desenvolvido de forma desigualitária, aprofundando as diferenças sociais. 

Em um mundo onde as disparidades entre ricos e pobres crescem aumenta o desejo, 

e até mesmo a necessidade, de migrar para outros países (MARTINE, 2005).  

Crises econômicas, desestabilidades políticas, conflitos armados e questões 

ambientais, como vemos ocorrer mais uma vez no Afeganistão e Haiti13, por exemplo, 

são causas que vêm impulsionando a saída de populações de seus países de origem. 

A última edição do relatório anual do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), “Tendências Globais”, aponta que, em 2020, o número de 

pessoas fugindo de guerras, violência, perseguições e violações de direitos humanos 

subiu para quase 82,4 milhões, apesar da pandemia da COVID-1914 (UNHCR, 2020). 

Porém, as possibilidades de ir e vir não são para todos, ou pelo menos, não da mesma 

forma. O acesso à mobilidade é um dos grandes fatores de estratificação social, tendo 

as diferenças sociais impacto na liberdade de escolha de onde se está (BAUMAN, 

1999). Enquanto alguns têm acesso a viagens e fronteiras abertas, outros enfrentam 

dificuldades para se deslocar e barreiras para sua entrada e permanência no país de 

destino.  

Diante dos efeitos da globalização, o deslocamento passa a ser uma “opção” 

(ou condição), onde até pouco tempo não existia (SASSEN, 2010). O que traz aos 

fluxos migratórios novas diversidades de rostos, cores, culturas e condições sociais, 

proporcionando uma maior coexistência de pluralidade em uma mesma sociedade. 

Contudo, a migração não é um simples encontro cultural, ela parte de uma experiência 

de perda, ruptura e mudanças vivenciadas pelos sujeitos que se deslocam, o que 

requer, assim, uma adaptação social e psicológica à cultura de acolhimento 

(BAPTISTELA; CALDAS; RIGHIR, 2014). 

Todo esse cenário afeta, também, crianças e adolescentes imigrantes, que 

muitas vezes são invisibilizados nos fluxos migratórios, sendo vistos apenas como um 

acréscimo das famílias imigrantes (MARTUSCELLI, 2015).  Orellana (2009) afirma 

que crianças e adolescentes possuem um papel essencial no processo migratório, 

sejam como um dos motivos da migração, na preocupação da família por uma vida 

 
13 Em agosto de 2021, o governo Talibã assumiu o controle sobre o Afeganistão, depois de 20 anos 

de eles terem sido derrubados pelas tropas norte-americanas. No mesmo mês e ano, o Haiti sofreu 
mais uma vez com um terremoto de magnitude 7,2, deixando mais de 2.100 mortos (HASRAT-
NAZIMI, 2021; NÚMERO..., 2021).    
14   “[...] doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia 

de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves” (BRASIL, 2021a, não paginado). 
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melhor, e/ou como tradutores entre a família e a escola ou entre a comunidade onde 

são acolhidas.  

Estudos e estatísticas da área focam muitas vezes nesse público sobre um 

único viés, no entanto, são as crianças e adolescentes imigrantes que mais transitam 

em espaços sociais onde as culturas se encontram, se chocam e se enfrentam 

(ORELLANA, 2009), e as escolas se apresentam como o principal espaço para que 

isso ocorra, assim como a biblioteca escolar. 

Para Furtado e Oliveira (2012, p. 160), a escola tem “[...] o desafio e a 

responsabilidade de salvaguardar as peculiaridades culturais de cada geração e de 

promover as competências e o diálogo intercultural entre alunos, professores e 

famílias.”. Por outro lado, à biblioteca escolar, ambiente comum a toda comunidade 

escolar, cabe reforçar ainda mais a possibilidade de integração e intercultura. Dayrell 

(1996) defende que a escola é um espaço sociocultural, no qual implica o resgate do 

papel de cada sujeito que a constitui enquanto instituição. Nela há uma relação ativa 

e em contínua construção, com crianças e adolescentes sendo vistas como indivíduos 

únicos, que possuem sua historicidade, visões de mundo, desejos, comportamentos 

e hábitos que lhe são próprios.  

Discutir  migração é falar da sociedade como um todo, como bem explica Sayad 

(1998). É compreender que os fluxos migratórios são complexos e plurais, que 

envolvem os âmbitos sociais, econômicos, políticos e culturais, e que, portanto, sua 

discussão não pode ser reduzida a um único aspecto, nem os sujeitos neles 

envolvidos. Assim, discutir e compreender as dimensões sociais, políticas e culturais 

da migração faz parte do acolhimento que a escola, a biblioteca escolar e demais 

espaços que fazem parte dessa comunidade devem conceber e promover. E cabe a 

cada profissional que faz parte do ambiente escolar se atentar aos alunos que vêm de 

diferentes partes do mundo, como sujeitos com experiências vivenciadas em múltiplos 

espaços e culturas.   

 

2.1 MIGRAÇÃO E REFÚGIO: COMPREENDENDO OS CONCEITOS 

 

O sujeito que migra é atravessado por suas histórias do passado, sua vida no 

presente e suas perspectivas de futuro, sendo definido por diferentes papéis. E 

mesmo que seja difícil trabalhar com conceitos únicos sobre essa temática e as 

pessoas envolvidas, algumas definições de termos e concepções são necessárias 
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para entender o que é migração, para saber diferenciar suas categorias e garantir, 

assim, leis de proteção e direito aos que se deslocam.  

São diversos os termos que envolvem a migração, e é comum serem 

confundidos pela mídia e pelo público em geral. Órgãos como a OIM e o ACNUR 

criaram glossários e guias para orientar o uso de palavras e expressões, visando 

dirimir dúvidas e diminuir equívocos. Por mais que esses órgãos não abranjam todas 

as nuances da migração, é por meio de suas articulações que surgem políticas 

públicas e ações voltadas a esse público. Sendo assim, serão apresentados alguns 

dos termos mais populares com base nas indicações desses órgãos, de leis federais, 

e complementos e discussões de autores que estudam essa temática.  

Inicialmente, é preciso entender que migração, fluxo, ou movimento migratório 

é o deslocamento geográfico de pessoas para regiões nacionais ou internacionais. As 

categorias e termos criados para tratar esse processo/movimento surgiram a partir 

das causas que levaram os sujeitos ao deslocamento, seja ele consciente ou forçado. 

A OIM alerta que as definições nesta área são, frequentemente, vagas e muitas vezes 

controversas e que: 

Inexistem definições universalmente aceites, o que deriva parcialmente do 
facto de a migração ser algo que, tradicionalmente, apenas era abordado no 
plano nacional; a consequência é que, o uso que se faz dos termos 
migratórios varia de país para país. (OIM, 2009, não paginado).  
 

Apesar disso, cabe ressaltar que não é aceito pelos órgãos e estudiosos da 

área adotar o termo estrangeiro para se referir a pessoas em deslocamento como 

forma oficial, já que esse termo as desassocia de sujeitos de direitos. No Brasil, tal 

termo carrega, ainda, resquícios do Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/1980, que 

veremos mais adiante), sancionado no período da ditadura, remetendo ao estereótipo 

de estranho, do outro, daquele que não é natural do país e que poderia representar 

uma ameaça à nação que o recebe. Portanto, migrante é o termo utilizado de forma 

geral para tratar pessoas em deslocamento.  

A expressão migrante costumava ser utilizada para designar aquele que se 

desloca dentro de seu próprio país. Entretanto, recentemente, houve uma mudança 

no conceito e na forma de uso desse termo, englobando a migração e os sujeitos 

envolvidos como um todo. “Nessa nova configuração, ressalta-se o reconhecimento 

do migrante enquanto sujeito de direitos, não o definindo a partir de se este ‘sai’ ou 

‘entra’ de determinado território nacional [...], ou mesmo se permanece nele.” (MUSEU 

DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2019, não paginado).  
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Dessa forma, esse termo passou a ser empregado de forma genérica para 

designar qualquer indivíduo, seja o que se desloca internamente ou o que entra ou sai 

do país, independentemente da localização, tempo de permanência ou causa do 

deslocamento. “Alguns especialistas, inclusive, aconselham o uso do termo migrante 

quando se fala de migrações entre países, por ser abrangente e não simplista.” 

(DELFIM, 2019, p. 10). 

Muitas vezes, o termo migrante é utilizado com outro complementar, como 

migrante interno ou migrante nacional, para demarcar a trajetória dentro do país, ou 

migrante internacional, termo muito utilizado para indicar aqueles que atravessam as 

fronteiras do próprio país. Nesse caso, o sujeito que se desloca carrega consigo a 

condição de emigrante em seu país de origem, ou aquele que sai do seu país para 

viver em outro, e de imigrante no país de destino, aquele que vem de outro país. O 

que diferencia o uso dos prefixos “i” e “e”, é a perspectiva de análise (OIM, 2009).  

Delfim (2019), ainda, alerta que os termos migrante/imigrante e refugiado são 

muitas vezes tratados como sinônimos. Afinal, remetem a pessoas que deixaram seus 

países. Porém, o que os diferencia é o motivo do deslocamento. O peso da 

especificidade da condição de refugiado está associado aos riscos que o sujeito 

encontra no seu país de origem e na forma da sua regularização no país de destino. 

De acordo com a Convenção Internacional Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, da ONU (1951, não paginado), refugiado é um termo designado à pessoa 

que “[...] temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade [...].” As 

circunstâncias vividas por essas pessoas são tão perigosas e insustentáveis que 

acabam sendo forçadas a cruzar as fronteiras nacionais para buscar segurança em 

outros países para terem acesso à assistência dos países receptores. Sendo assim, 

todo refugiado é migrante/imigrante, mas nem todo migrante/imigrante é refugiado. 

Rossa e Menezes (2018) explicam que a criação da categoria refúgio ou 

refugiado remonta a um período histórico e espaço-temporal específico no contexto 

pré e pós-guerra europeu, refletindo limitações de territorialidade protetiva permeada 

por disputas políticas e econômicas. Sendo assim, o termo não atende a todas as 

necessidades dos fluxos migratórios atuais. A distinção entre migrante e refugiado se 

dá pelo processo de elegibilidade a que são submetidos, ou seja, pela verificação das 

motivações dos seus deslocamentos. No entanto, esse reconhecimento torna-se 

complexo à medida em que as razões para o deslocamento, principalmente no mundo 
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atual, podem ser diversas. Os fluxos migratórios contemporâneos não seguem a regra 

binária entre migrantes e refugiados, mas reúnem uma multiplicidade de fatores que 

motivam a mobilidade humana, e que podem envolver além de migrantes e 

refugiados, apátridas, crianças desacompanhadas, refugiados ambientais, 

deslocados internos, entre outros (ROSSA; MENEZES, 2018).  

Esse é o caso dos haitianos, que, em 2010, após o terremoto que assolou o 

seu país, não foram enquadrados nos critérios de refugiados para solicitar refúgio no 

Brasil. “Evidentemente”, que por não conseguirem demonstrar a existência de ameaça 

à vida foram encaixados na categoria de refugiados ambientais.  

Para além das definições determinadas em leis e por instituições, como a OIM 

e ACNUR, há, ainda, uma vertente de autores que debatem a temática e utilizam o 

termo migração transnacional. Esse conceito abarca perspectivas compostas para 

além de categorias fechadas, como as vistas anteriormente, considerando as ligações 

sociais e econômicas do migrante com o seu país de origem e com as novas conexões 

do país de destino.   

Schiller; Basch e Blanc (2019) afirmam que os imigrantes não podem ser 

caracterizados como desenraizados. Ao chegar no país de destino, os vínculos com 

o país de origem não são desfeitos, assim como a sua cultura não pode ser dissipada. 

Nas migrações transnacionais, o sujeito que estabelece campos sociais que conectam 

sua origem, trajetória e destino é designado como transmigrante. Os transmigrantes 

desenvolvem múltiplos relacionamentos, seja familiar, econômico, religioso ou 

político, para além das fronteiras de onde se encontram. Como descrito por Cavalcanti 

e Parella (2013, p. 10, tradução nossa), “As práticas transnacionais nos mostram 

como os migrantes constroem e reconstroem suas vidas simultaneamente inseridos 

em mais de uma sociedade15.”.  

Além de conhecer alguns termos e categorias da migração para a discussão 

dessa temática na presente pesquisa, e dar visibilidade aos sujeitos envolvidos, 

precisamos, também, estar atentos às expressões que reforçam estereótipos e 

desinformações sobre as questões migratórias e que devem ser evitadas. Ainda é 

comum circular pela mídia expressões como crise migratória, crise de refugiados, 

imigrante ilegal, e invasão migratória. Delfim (2019) adverte que essas são formas de 

 
15 Tradução de: “Las prácticas transnacionales nos muestran cómo los migrantes construyen y 

reconstruyen sus vidas simultáneamente imbricadas en más de una sociedad.” (CAVALCANTI; 
PARELLA, 2013, p. 10).  
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reforçar uma visão xenofóbica, remetendo ao imigrante como se ele fosse um 

problema que deve ser resolvido. O autor explica que é importante compreendermos 

que não se trata de uma crise ou invasão migratória, e, sim, de uma crise política, 

econômica ou humanitária no país de origem, que resulta em deslocamentos 

migratórios.  

Segundo Pace e Severance (2016, p. 69, tradução nossa), “O debate sobre 

terminologia não é apenas uma questão de correção política, como geralmente 

retratado, mas tem implicações reais para os migrantes16." Cernadas (2016) aponta 

que a linguagem utilizada para discutir a migração torna-se ferramenta para justificar 

e legitimar as políticas públicas, opinião popular e, também, preconceitos sobre 

imigrantes e refugiados.  

Entender os termos e seus conceitos, assim como as expressões que carregam 

estereótipos negativos, é caminho para compreender e respeitar os sujeitos que estão 

nesse contexto migratório. E é no ambiente escolar, inclusive na biblioteca, que esses 

entendimentos devem ser fortalecidos, tanto entre os alunos quanto entre professores, 

bibliotecários e demais funcionários da escola, e para toda a comunidade escolar, 

diga-se, à família dos alunos e pessoas do entorno. 

Com a ideia de suscitar nos bibliotecários participantes desta pesquisa 

percepções a respeito dos alunos que vieram de outros países, optei pelo uso 

majoritário do termo imigrante, tanto ao longo da pesquisa quanto nas entrevistas, 

trazendo, assim, uma direta menção ao movimento migratório que vai além das 

fronteiras nacionais. Contudo, nas citações incluídas ao longo do texto serão mantidas 

as formas expressas pelos autores.  

 

2.2 MIGRAR: DIREITO DE TODOS  

 

Sayad (1998) explica que o imigrante só nasce como tal a partir do momento 

em que atravessa a fronteira do seu país e pisa em outro território. Esse autor também 

expressa que na medida em que a presença do imigrante é percebida há a ilusão:  

[...] da neutralidade política, não só a neutralidade que se exige do imigrante, 
mas tal como ela se impõe ao próprio fenômeno da imigração (e da 
emigração), cuja natureza intrinsecamente política é mascarada, quando não 
é negada em proveito de sua única função econômica. (SAYAD, 1998, p. 19). 

 
16 Tradução de: “El debate sobre la terminología no es sólo una cuestión de corrección política, como 

suele retratarse, sino que tiene implicaciones reales para los migrantes.” (PACE; SEVERANCE, 2016, 

p. 69). 
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Independentemente da condição de imigrante, emigrante e/ou refugiado, do 

tempo de permanência e do motivo que o levou a essa situação, todos que migram 

carregam consigo direitos. Logo, há a necessidade de leis que regulamentem e 

resguardem os direitos dessas pessoas que transitam ou que permanecem em um 

país que não o de origem, e de órgãos que garantam o cumprimento dessas leis e 

assegurem que os países que os recebem os reconheçam e sejam responsáveis por 

suas obrigações no que tange à proteção dos deslocados. 

Migrar é um direito de todos, previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH), de 1948, a qual menciona que “Todo ser humano tem o direito de 

ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.” (ONU, 1948, não 

paginado). Mas mesmo constado em declaração, o direito de migrar em muitos países 

é restritivo e, por vezes, quase impossível.  

Embora não seja um documento com obrigatoriedade legal, a DUDH é 

referência e fundamenta leis e tratados internacionais e nacionais para 193 países 

signatários da ONU, entre os quais o Brasil. Elaborada após a Segunda Guerra, essa 

declaração possui vários artigos que reforçam o direito à liberdade, à cidadania e à 

mobilidade, como o direito de proteção à vida, em casos de perseguição, e garantia 

de nacionalidade, conforme vemos nos artigos que seguem:  

Artigo 13  
1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro 
das fronteiras de cada Estado.  
2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio 
e a esse regressar. 
Artigo 14  
1. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de 
gozar asilo em outros países.  
2. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente 
motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e 
princípios das Nações Unidas. 
Artigo 15 
1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade.  
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito 
de mudar de nacionalidade. (ONU, 1948, não paginado).  
 

Mesmo tendo teor universal e inerente à humanidade, os direitos previstos 

nessa declaração não são efetivos a todos. A DUDH foi conquistada e construída por 

meio de lutas contra opressão, exploração e discriminação de um específico contexto 

histórico e geográfico, sendo assim, pode ser entendida como universal apenas 

enquanto comunidade humana, situada em um determinado espaço-tempo (LAPA; 

RODRIGUES, 2016). 
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Os fluxos migratórios atuais demonstram, na prática, que esses direitos não 

abarcam diversas situações e acabam por não ser assegurados a todos, visto que 

muitas vezes as violações aos direitos humanos são a causa inicial para os 

deslocamentos. Martuscelli (2015, p. 162) elucida que “a privação de direitos humanos 

nos países de origem motiva migrações em todo o mundo. Por essa razão, o controle 

das fronteiras e a criminalização das migrações não conseguiram diminuir os fluxos 

migratórios.”.  

Para muitos, a imigração da população vinda de países periféricos, e de 

pessoas negras e latinas, é vista como uma ameaça, uma responsabilização, ou 

causa, dos males sociais locais. E, em reforço a esse pensamento distorcido, as 

autoridades aumentam, ainda mais, o controle nas fronteiras (MARIN; DASEN, 2008), 

refletindo, como afirma Haesbaert (2013), em um fluxo migratório altamente seletivo, 

moldado por interesses de ordem econômica, política e cultural.  

Como forma de atualizar a perspectiva dos direitos sobre migração na 

sociedade atual, a ONU aprovou, em 2018, o “Pacto Global para Migração Segura, 

Ordenada e Regular”, podendo ser aplicado pelos Estados signatários, dependendo 

das suas circunstâncias e necessidades. Nesse documento é defendido o 

compromisso de uma abordagem cooperativa dos Estados-Membros para melhor 

gerenciamento dos fluxos internacionais. São propostos 23 objetivos, 

complementados por propostas e boas práticas, como atividades multiculturais, 

valorização das culturas imigrantes, e a promoção de diálogo intercultural (ONU, 

2018).  

O Brasil, que inicialmente havia aderido ao Pacto Global durante o governo 

Temer (2016-2019), revoga a adesão no primeiro ano do governo Bolsonaro (2019-

2022). Para o governo brasileiro, a “imigração não deve ser tratada como questão 

global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país.17” (PACTO..., 

2019, não paginado). Faerstein e Trajman (2021) contestam que no Pacto não há 

obrigatoriedades legais, ou punições a governos que não cumpram suas 

recomendações, e que essa é uma visão que considera os direitos humanos aos 

imigrantes como oposição à segurança nacional. Tal argumento:  

[...] vem sendo utilizado por coalizões partidárias e governantes à direita do 
espectro político-ideológico, que têm o ‘antiglobalismo’ como ideologia e a 

 
17 Fala de Ernesto Araújo, Ministro das Relações Exteriores no Brasil, período de 2018 até março de 

2021.  
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combinação de nacionalismo exacerbado com rejeição a instituições e 
iniciativas multilaterais.” (FAERSTEIN; TRAJMAN, 2021, não paginado). 
  

O fato de o Brasil ter saído do Pacto Global não vai, necessariamente, interferir 

legalmente na chegada de imigrantes no país. No entanto, renegar um acordo de 

direitos humanos aos imigrantes influencia a opinião pública, e acarreta em casos de 

xenofobia e de preconceitos, dificultando o desenvolvimento de políticas públicas que 

deem direitos a essa parcela da população. 

 

2.2.1 Regularização do imigrante no Brasil e na educação  

 

Em nosso país, até pouco tempo, a chegada e permanência de imigrantes era 

regulamentada pela Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, ou Estatuto do Estrangeiro. 

Essa lei, promulgada no período da ditadura militar brasileira18, era nitidamente 

excludente. Trazia a expressão estrangeiro na sua denominação, mas sem definir o 

termo e nem mencionar outras variações migratórias. Também era marcada por 

restrições de direitos e imposição de muitos deveres, sob a justificativa da proteção 

ao interesse e à segurança nacionais (WALDMAN, 2018).  

Waldman (2018) afirma que como forma de desencorajar o movimento 

migratório de pessoas não documentadas no território nacional, o Estatuto do 

Estrangeiro excluía das instituições de ensino imigrantes sem documentação regular 

para viver no país, o que impossibilitava aos mesmos o acesso à matrícula, resultando 

no cancelamento e suspensão da conclusão de curso quando em andamento. A partir 

da Constituição Federal de 1988, parte do conteúdo da Lei n. 6.815/1980 tornou-se 

defasado. Afinal, nesta Constituição, a educação é direito de todos, dever do Estado 

e orientada pelo princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na 

escola (BRASIL, 1988).  

A garantia de acesso à educação ao aluno imigrante passou a ser assegurada 

por outras leis e tratados, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)19, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)20, e a Convenção sobre os 

 
18 Regime instaurado em 1º de abril de 1964, e que durou até 15 de março de 1985.  
19 Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 3 ago. 2020.  
20 Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 3 ago. 2020.  
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Direitos da Criança21, no que tange “[...] a todas as pessoas residentes no Brasil, 

sejam brasileiras ou estrangeiras, estejam as últimas em condição migratória 

documentada ou não documentada.” (WALDMAN, 2018, p. 1).  

Nos anos de 1990, com o processo de redemocratização, o país passou a 

adotar uma abordagem mais flexível com relação aos imigrantes forçados, ou seja, 

fugidos de guerra, conflitos políticos, condições ambientais diversas etc., culminando 

na aprovação da Lei n. 9.474, conhecida como o Estatuto do Refugiado. Essa lei 

estabelece os critérios de reconhecimento do status de refugiado pautado na violação 

contra os direitos humanos. Jubilut (2007) afirma que este fato constitui o maior mérito 

da lei nacional sobre refugiados, visto que compreende a proteção aos direitos mais 

fundamentais como uma vontade política. 

Mesmo com essa lei específica, considerada inovadora, o Brasil manteve por 

quase quarenta anos o Estatuto do Estrangeiro. Somente em 2017, após diferentes 

projetos de modificação e/ou substituição, foi aprovada a Lei n. 13.445, também 

conhecida como Lei de Migração (ASSIS, 2018). Assis (2018) pontua que a 

necessidade de uma nova lei eclodiu no início do século XXI, com o aumento da 

chegada de haitianos, senegaleses, ganeses, e europeus fugidos da crise na Europa 

e do crescente número de pedidos de refúgio no país.  

Fruto de um amplo debate na esfera civil, contando com a participação de 

diferentes setores da sociedade, entre eles pesquisadores, imigrantes e instituições 

que trabalham com a temática migratória, a Lei de Migração, mesmo sancionada com 

20 vetos presidenciais, entra em consonância com a Constituição brasileira e na 

perspectiva dos direitos humanos. A atual legislação contribui muito para a expansão 

de direitos e deveres daqueles que chegam ao Brasil, ratificando os princípios 

constitucionais em conformidade com as necessidades e a dignidade dos imigrantes 

no mundo contemporâneo (SALLES; RIGGO; SANTOS, 2019). Assis (2018, p. 610) 

lembra que:  

A lei foi aprovada em meio a pressões contrárias tanto dentro do governo, 
como na sociedade civil tendo, por um lado sido alvo de ataques xenófobos 
e discriminatórios, e ao mesmo tempo sendo considerada um avanço em 
termos de legislação por especialistas, imigrantes e sociedade civil. 
 

A burocracia e a falta de políticas públicas são grandes barreiras para a 

migração. É por meio das leis, estatutos e decretos que o acolhimento daquele que 

 
21 Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso em: 3 ago. 2020.  
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se desloca é determinado, e a opinião popular sobre o tema pode ser influenciada. 

Além de não utilizar mais o termo estrangeiro na sua denominação, a nova lei faz jus 

às diferentes situações das pessoas que se deslocam, estendendo ainda a proteção 

aos brasileiros que se encontram fora do país. Diferente do Estatuto do Estrangeiro, 

a nova lei, ou seja, a Lei de Migração, traz em seu texto princípios humanitários que 

concebem uma nova postura para as políticas migratórias, como a descriminalização 

da migração e prevenção a qualquer outra forma de preconceito. O acesso à 

educação também foi contemplado, sendo vetada a discriminação em razão da 

nacionalidade e da condição migratória e garantido o direito igualitário e livre do 

imigrante à educação pública (BRASIL, 2017).  

A nova Lei deve ser comemorada como um avanço que rompe com o 

autoritarismo da legislação anterior. Entretanto, ainda deve ser vista de forma crítica 

e debatida para melhorias, como os vetos presidenciais incluídos que podem 

desconfigurar alguns aspectos positivos na regulamentação da Lei (OLIVEIRA, 2017). 

Para Assis (2018, p. 621-622), a nova Lei de Migração se institui com as contradições 

e paradoxos de um país, cujo discurso é de acolhimento aos imigrantes, mas que, 

ainda assim, continua tratando certos grupos de imigrantes como indesejados, criando 

mecanismos que favorecem a migração qualificada e que produz seletividade 

migratória.  

No mais, apenas a nova Lei de Migração não dá conta de todas as condições 

migratórias. Como meio de efetivar concessões, foram necessárias outras formas de 

regulamentação. Nos últimos anos foram regularizadas uma série de portarias 

concedendo vistos humanitários22 com período de residência, no Brasil, por dois anos, 

podendo ser renovável para venezuelanos e pessoas de países fronteiriços ao Brasil, 

para cidadãos haitianos, apátridas residentes na República do Haiti e sírios. 

 

2.2.2 Regularização do imigrante na educação em Santa Catarina e em 

Florianópolis 

 

Mesmo com suas ressalvas, a Lei de Migração trouxe um novo fôlego para as 

lutas de políticas públicas de migração no Brasil. Em Santa Catarina, após um ano, 

foi sancionado o Projeto de Lei n. 0464.7/2019, resultando na Lei 18.018/2020, que 

 
22 Modalidade de visto provisório ou permanente por razões humanitárias, como crises econômicas e 
ambientais - categorias não contempladas no refúgio. (BRASIL, 2021c)  
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institui a Política Estadual para a População Migrante e garantindo direitos 

fundamentais, sociais e públicos a essa população. Dentre os seus objetivos, o texto 

estabelece o respeito à diversidade e à interculturalidade, a acolhida humanitária, a 

igualdade de direitos e oportunidades e o combate ao preconceito e à xenofobia. 

Nessa Lei, é assegurado atendimento qualificado à população imigrante, 

considerando ações de formação de agentes públicos e:  

[...] a capacitação da rede estadual e municipal de ensino para atender as 
crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos migrantes de acordo com 
suas identidades étnico-culturais e, também, para garantir a integração 
linguística. (SANTA CATARINA, 2019, não paginado).  
 

Mais especificamente no âmbito escolar catarinense, encontra-se em vigor a 

Portaria n. 3.030/2016 (SANTA CATARINA, 2016, p. 10), que “regulamenta os 

procedimentos relativos à matrícula e aproveitamento de estudos de estudantes 

transferidos do exterior para a Rede Estadual de Ensino”. Esse documento acolhe o 

aluno imigrante na condição de refugiado, tendo ou não condições de apresentar 

documentação.  

Como forma de consolidar os direitos a essa parcela da população, 

associações de imigrantes e entidades da sociedade civil, em Florianópolis, 

articularam-se para a elaboração do Projeto de Lei n. 17.696/2018. A tramitação desse 

Projeto se prolongou por dois anos, sendo sancionado na Lei n. 10.735/2020, a qual 

fez com que essa cidade se tornasse a segunda23, no Brasil, a contar oficialmente 

com uma Política Municipal para a População Migrante (GUAGLIANO, 2020). Além 

de reforçar os direitos fundamentais já vistos nas leis federal e estadual, a Lei n. 

10.735 visa a responsabilidade do município no que tange ao acesso, à permanência 

e à terminalidade à educação na rede de ensino público municipal, de todas as 

crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas imigrantes (FLORIANÓPOLIS, 

2020).  

Apesar da aprovação de leis de migração nas três esferas do poder executivo, 

e visíveis avanços nas agendas políticas em relação aos direitos de migração, ainda 

há muitas limitações para os imigrantes. Em entrevista para o site Migramundo, a 

psicóloga e venezuelana Merlina Saudade Ferreira alega que mesmo com a lei, o fato 

de imigrantes não poderem votar exclui a interação desses nos seus próprios 

 
23 A primeira cidade do país a contar com uma Política Municipal para População Migrante foi São 

Paulo, com a Lei (municipal) n. 16.478, de 7 de julho de 2016. Disponível em: 
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16478-de-08-de-julho-de-2016/. Acesso em: 19 set. 2021.  
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processos sociais. Já Clefaude Estimable, educador e haitiano que vive em 

Florianópolis há cinco anos, acredita que a nova lei pode ajudar na integração, na 

proteção e no acolhimento dos imigrantes e refugiados na grande Florianópolis 

(GUAGLIANO, 2020). Curci (2020) enfatiza que o avanço de contar com aparatos 

legais, em escala local, reforça os direitos das pessoas imigrantes. Entretanto, afirma 

a autora, a garantia das leis só será realizada “[...] se houver de fato movimentações 

e articulações de todos os serviços públicos em favor das demandas e necessidades 

que surgem cotidianamente dos contextos de vida da população migrante.” (CURCI, 

2020, p. 47).  

A aprovação dessas leis é resultado de lutas e debates pelos direitos dos 

imigrantes no Brasil. Não podemos negar, porém, que a existência de legislações não 

é o bastante em comparação aos percalços enfrentados pelos imigrantes no dia a dia, 

advindos  de algumas concepções intolerantes que fazem com que conquistas sejam 

perdidas. O fechamento do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes de 

Santa Catarina (CRAI/SC) é um exemplo.  

O CRAI/SC foi o segundo24 centro de atendimento para imigrantes instituído no 

Brasil. Localizado no centro de Florianópolis, foi inaugurado no ano de 2018, em 

decorrência das mobilizações do Grupo de Apoio a Imigrantes e Refugiados em 

Florianópolis (Gairf), após intensas mobilizações e tensões políticas. Com 

abrangência estadual, e parceria entre a Ação Social Arquidiocesana e a Secretaria 

Estadual de Assistência Social, Habitação e Trabalho, esse CRAI tinha como objetivo 

oferecer atendimento especializado ao público imigrante, por meio de uma equipe 

multidisciplinar (MACHADO; BARROS; BORGES, 2019). Mesmo com um número 

expressivo de atendimentos por mês, a trajetória do CRAI/SC foi curta. Por conta de 

questões políticas, teve as atividades encerradas depois de quase dois anos em 

exercício. Com isso, o atendimento aos imigrantes foi direcionado aos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e à Defensoria Pública da União (DPU), 

além de outras instituições da sociedade civil, como Organizações não 

governamentais (Ongs) e entidades religiosas. O encerramento do CRAI/SC reflete 

as más condições para a melhoria da migração e de atenção ao imigrante. Por outro 

lado, segundo Guagliano (2020), serviu como elemento adicional para incentivar a 

 
24 O primeiro CRAI, instituído no Brasil, foi pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 

da Prefeitura de São Paulo, no ano de 2013. Localizado no centro da capital paulista, o CRAI/SP está 
ativo até o presente momento (CRAI, 2021).   
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criação da política para imigrantes (Lei n. 10.735/2020) aprovada recentemente em 

Florianópolis.  

No Brasil, o número de crianças imigrantes aumentou significativamente nos 

últimos anos, e a rede pública de ensino é a que mais as recebe na condição de 

estudantes. Ações de acolhimento no sistema educacional tornam-se mais que 

necessárias para a integração desse público na sociedade, com metodologias 

inclusivas e profissionais da rede educacional preparados para lidar com a 

diversidade. Dentro da escola, a biblioteca escolar é um local de encontro de pessoas, 

culturas e informações, que propicia o diálogo sobre as formas de desigualdades 

sociais e culturais. Dessa forma, pode se tornar um ambiente acolhedor aos 

imigrantes e oferecer serviços que os auxiliem na integração com a comunidade 

escolar da cidade onde chegam para morar. 

 

2.3 NOVOS MOVIMENTOS: PERFIL E QUANTITATIVO DE IMIGRANTES NO 

MUNDO, NO BRASIL E REFLEXOS NA EDUCAÇÃO 

 

Dados divulgados pela ONU em 2020 estimam que 281 milhões de pessoas 

estão em situação de deslocamento em todo o mundo, sendo 34 milhões de pessoas 

deslocadas à força por meio das fronteiras nacionais. E mesmo sendo um número 

significativo, esse total compõe apenas 3,6% da população mundial.  

Dentro desse quantitativo, em 2020, os Estados Unidos foi o destino mais 

visado pelos imigrantes internacionais (51 milhões), o equivalente a 18% do total 

mundial; seguido da Alemanha (16 milhões); Arábia Saudita (13 milhões); Federação 

Russa (12 milhões); e Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que, em 

conjunto, recebem 9 milhões de pessoas em deslocamento. 
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Figura 1 - Distribuição proporcional de migrantes internacionais, por região e país, 

2020 

 

 

 
Fonte: UN (2020, p. 8).  

 
Ainda que os números apontem para os países desenvolvidos como o destino 

principal da migração, as suas restrições impostas à entrada e permanência 

repercutiram na reconfiguração dos fluxos migratórios no mundo atual, consolidando 

migrações, também, em direção aos países do Hemisfério Sul25, como o Brasil. A 

migração Sul-Sul, como é chamada, configura-se pelo movimento de pessoas entre e 

em direção aos países da América Latina, África e Ásia (BAENINGER et al., 2018; 

CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2020a).   

 
25 O fim da Guerra Fria resultou em hierarquias e imaginações geográficas separando os países do 

Norte, chamados países desenvolvidos, dos países do Sul, ditos países subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento (SANTOS; ROSSINI, 2018). 
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O Brasil, que até a década de 1930 era constituído principalmente por 

migrações originárias do Norte global, se consolidou nos últimos anos como destino 

de haitianos, venezuelanos, senegaleses, congoleses, guineenses, bengalis, 

ganeses, paquistaneses, entre outros. Cavalcanti e Oliveira (2020a) apontam que a 

crise econômica internacional, de 2007, nos Estados Unidos, junto ao 

desenvolvimento econômico e social do Brasil, e a sua imagem como potência 

emergente, participante do BRICS26, foram determinantes para o aumento desse 

fluxo migratório em nosso país. 

Segundo o relatório executivo do Observatório das Migrações Internacionais 

(OBMigra), de 2011 a 2019 foram registrados no Brasil 1.085.673 imigrantes, 

considerando todos os amparos legais. Entre 2010 e 2019, a região sul teve uma 

representação de 22% do total dos registros, distribuídos igualmente entre os seus 

três estados: Paraná (48.826); Santa Catarina (47.413) e Rio Grande do Sul (45.967), 

ficando atrás apenas da região sudeste, com 44% do total de registros (OBMIGRA, 

2020).  

Dados disponibilizados pela IOM (2021), no site de estatísticas mundiais de 

migração, Migration Data Portal27, apontam que, em 2020, o Brasil teve uma média 

de 1.1 milhão de migrantes internacionais, ou seja, 0,5% da população total do país. 

No mesmo ano, de acordo com o Sistema de Registro Nacional Migratório (Sismigra), 

da Polícia Federal brasileira, foram analisados 92.749 pedidos de cadastro para a 

emissão do Registro Nacional Migratório (RNM) no país (BRASIL, 2020).  

No relatório anual da OBMigra, Cavalcanti e Oliveira (2020a) apresentam que 

os novos fluxos migratórios mudaram completamente o rosto da imigração no Brasil. 

O panorama da imigração atual no país se dá pela consolidação de imigrantes latino-

americanos, sobretudo por haitianos e venezuelanos. O que pode ser visto pelos 

números de 70.653 pessoas vindas da Venezuela e de 15.679 do Haiti, com registro 

de residente, em 2019 (OBMIGRA, 2020).  

O Projeto de interiorização28 implementado pelo governo federal em parceria 

com a ONU é exemplo de ação que reflete a ampliação para essa diversidade no 

Brasil. Devido à intensificação da chegada de imigrantes venezuelanos no norte do 

 
26 “O BRICS é o agrupamento formado por cinco grandes países emergentes - Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul - que, juntos, representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do 
território e 18% do comércio mundial.” (BRASIL, 2021c, não paginado).  
27 Disponível em: https://migrationdataportal.org/. Acesso em: 19 nov. 2021.  
28 Disponível em: https://help.unhcr.org/brazil/programa-de-interiorizacao/. Acesso em: 19 nov. 2021. 
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país, em 2018, o governo brasileiro, implementou esse Projeto como forma de integrar 

e realocar essa população pelos estados brasileiros. Em Santa Catarina, de 2018 a 

2021, já foram recebidos cerca de 7.037 venezuelanos vindos por essa modalidade 

(OIM, 2021). Florianópolis que, até então, tinha uma grande demanda de imigrantes 

argentinos e uruguaios, passou também a ser destino dos imigrantes venezuelanos. 

Curci (2020) aponta que o incentivo ao recrutamento de imigrantes por empresas de 

Santa Catarina, da área agroindustrial e da construção civil, é outro fator para o 

aumento no fluxo de deslocamentos no estado, principalmente de haitianos.  

No entanto, enganam-se aqueles que pensam que o maior volume de 

movimentação é de imigrantes, ou seja, daqueles que chegam ao país. Mesmo com 

números consideráveis, o Brasil ainda é um país majoritariamente de emigrantes, 

isto é, de pessoas que saem do nosso país para morar em outro. O número total de 

emigrantes em meados do ano 2020, no país, foi de 1.9 milhões, uma média ainda 

maior que a de pessoas imigrantes.   

 

2.3.1 Migrações em tempos de pandemia  

 

O efeito da pandemia da COVID-19, iniciada no ano de 2020, afetou 

drasticamente todas as formas de mobilidade humana, como a migração 

internacional. Fronteiras foram fechadas, e viagens internacionais, terrestres, aéreas 

e marítimas foram interrompidas. Isso alterou os planos de mudança de centenas de 

milhares de imigrantes, que ficaram presos, incapazes de retornarem aos seus países, 

enquanto outros foram forçados a retornar mais cedo do que o planejado (UN, 2020).  

No Brasil, praticamente todos os tipos de movimentação de fronteira caíram no 

primeiro semestre de 2020. No entanto, de acordo com os dados apresentados por 

Cavalcanti e Oliveira (2020b), a redução na entrada se intensifica mais para imigrantes 

e cidadãos fronteiriços do que para turistas. As deportações também tiveram aumento 

no país. Nesse mesmo ano, 1.005 pessoas foram deportadas. De acordo com a 

Polícia Federal, esse crescimento é resultado de portarias que barraram a entrada de 

imigrantes no país, com a alegação de medidas sanitárias por conta da pandemia da 

COVID-19 (SOUSA; LEITE, 2021).  

Em entrevista ao site G1, a diretora da ONG Conectas Direitos Humanos, 

Camila Assano, declarou que as medidas de fechamento de fronteiras, e proibições 

de entradas de imigrantes, têm sido movidas não apenas pela motivação sanitária, 
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mas principalmente por uma consequência de uma política desumana no país, no que 

diz respeito, principalmente, à população refugiada (SOUSA; LEITE, 2021).  

Cavalcanti e Oliveira (2020b) explicam que no Brasil, apesar de haver uma 

redução de 75% de imigrantes regularizados entre janeiro e agosto de 2020, a 

diminuição dos movimentos de fronteira não foi uniforme pelo território nacional. Santa 

Catarina, por exemplo, teve uma queda bem inferior aos demais estados, mesmo 

Florianópolis apresentando 18% de diferença de um ano para outro, como pode ser 

observado na tabela elaborada pelos autores.  

 
Tabela 1 - Movimentos de não brasileiros por estado e município, 2019-2020 

 
Fonte: Cavalcanti e Oliveira (2020b, p. 23). 

 

Os números apresentados na tabela são referentes à entrada de não brasileiros 

no país pelas fronteiras terrestre, aérea e aquaviária. Segundo Cavalcanti e Oliveira 

(2020b), a redução desses números pode ser vista de forma diferente em cada 

fronteira, fazendo com que o fluxo migratório seja ainda mais seletivo. Para os autores: 

Esses comportamentos são todos explicados pela dinâmica das normativas 
emitidas pelo governo federal, que, em geral, trataram os diferentes tipos de 
fronteira de forma diferenciada, como é o caso da flexibilização antecipada 
da fronteira aérea em comparação às demais. (CAVALCANTI; OLIVEIRA, 
2020b, p. 20).  
 

Acontece que, mesmo com as fronteiras fechadas, as pessoas não deixaram 

de migrar, e isso pode ser visto, também, pelo aumento do número de alunos 

imigrantes nas escolas.  

No processo de migração crianças e adolescentes muitas vezes ficam à 

margem das estatísticas, sendo contabilizadas de forma integrada aos adultos, como 

explica Martuscelli (2015). Conforme a autora, para o Estado, é vantajoso 

desconhecer esses dados, para, assim, argumentar que não tem informações 
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suficientes sobre essa população ou alegar que não existe demanda em seu território. 

“Dessa forma, não haveria nada que o Estado em questão pudesse fazer e a violação 

dos direitos das crianças migrantes permaneceria nas sombras.” (MARTUSCELLI, 

2015, p. 163). 

Sendo assim, dados do Censo Escolar indicando quantos são, onde estão, país 

de origem, e quem são essas crianças e jovens imigrantes no nosso país são de suma 

importância para a inclusão e a promoção de oportunidades a esses.   

 

2.3.2 Alunos imigrantes nas escolas de Santa Catarina e Florianópolis 

 

Nos dados de 2019 apresentados pela OBMigra há uma estimativa de 94.482 

matrículas de nacionalidades não brasileiras na educação básica no país, e a maioria 

registrada na rede pública, sendo Santa Catarina um dos estados em que há boa parte 

de concentração de alunos imigrantes (OLIVEIRA; CAVALCANTI; COSTA, 2020).    

No estado de Santa Catarina foram registradas, em 2020, um total de 11.23229 

matrículas na educação infantil, no ensino fundamental e médio, distribuídas em 

escolas estaduais, municipais, federais e privadas. Um aumento significativo se 

comparado com as 7.738 matrículas, nas mesmas esferas, registradas em 2019. 

Conforme vemos na Figura 2, desse total referente a 2020, Florianópolis é a cidade 

com maior concentração de alunos imigrantes, seguido de Chapecó e Joinville.  

 
29 Os dados de matrículas nas escolas do estado (estaduais, municipais, federais e privadas) 

apresentados ao longo desta seção foram fornecidos pela Gerência de Avaliação da Educação Básica 
e Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado da Educação, por meio do e-mail 
gaebe@sed.sc.gov.br, ao longo dos últimos três anos. 



39 

 

Figura 2 - Municípios catarinenses com maior número de matrícula de alunos 
imigrantes em 2020 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021), com base nos dados de 2020, da Gerência de Avaliação da 

Educação Básica e Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado da Educação.  
 
 

Os altos índices de matrículas escolares nessas cidades refletem as demandas 

do setor industrial, como visto anteriormente. Esses números retratam 100 diferentes 

nacionalidades, espalhadas pelas escolas do estado (ver Figura 3), com destaque 

para haitianos (37,4%) e venezuelanos (20,9%).  

 

Figura 3 - Nacionalidade dos alunos imigrantes nas escolas catarinenses em 2020  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021), com base nos dados de 2020, da Gerência de Avaliação da 

Educação Básica e Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado da Educação.  
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Por meio dos outros dados, fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação, 

é possível ter uma dimensão da relação entre país de origem e tipos de escolas 

frequentadas pelos alunos imigrantes. Alunos vindos de países do Sul global 

prevalecem nas escolas públicas (estaduais, municipais e federais), enquanto para 

aqueles nascidos em países do Norte global encontram-se, em maior parte, nas 

escolas privadas. Essas ligações indicam não só os efeitos de desigualdades sociais 

e econômicas, como também refletem as características socioeconômicas dos 

continentes nos ambientes escolares e, por consequência, nas experiências que 

esses alunos imigrantes terão com a educação (CURCI, 2020).  

 

Figura 4 - Nacionalidade dos alunos imigrantes e tipo de escola frequentada em 
Santa Catarina 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021), com base nos dados de 2020 da Gerência de Avaliação da 

Educação Básica e Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado da Educação.  
 

Partindo para a capital, Florianópolis, o perfil de alunos imigrantes também 

revela alterações nos últimos tempos. Curci (2020) apresenta o número de matrícula 

desses alunos nas escolas municipais, privadas, estaduais e federais, localizadas 

nessa cidade, no período 2016-2019. Conforme os dados da autora, podemos ver o 

crescente movimento de alunos das nacionalidades argentina, haitiana, venezuelana 

e síria nesses anos. 
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Figura 5 - Nacionalidade nas escolas de Florianópolis de 2016 a 2019 

 
Fonte: Curci (2020), com base nos dados da Gerência de Avaliação da Educação Básica e 

Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado da Educação. 
 

Atualizando para 2020, foram registradas 1.49930 matrículas de alunos de mais 

de 62 nacionalidades nas escolas públicas e privadas de Florianópolis. Nesse ano, a 

expansão da chegada de haitianos e venezuelanos na cidade fica ainda mais explícita. 

O número das matrículas nessas nacionalidades praticamente dobrou. Foram 257 

alunos haitianos e 260 alunos venezuelanos registrados nas escolas de Florianópolis, 

enquanto o registro de alunos vindos da Argentina e Síria tiveram um pequeno 

aumento para 234 e 24, respectivamente.  

Focando apenas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 

(RMEF), recorte da presente pesquisa, esse perfil difere. Em 2020, tivemos, nessa 

rede de ensino, um total de 466 matrículas, somando educação infantil, ensino 

fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou seja, 198 matrículas a mais 

do que nos dois últimos anos. Dentro desse quantitativo, pode-se perceber que 

mesmo com o aumento de haitianos e de venezuelanos, no estado e na cidade de 

Florianópolis, os alunos argentinos ainda são maioria nas escolas da RMEF. Podemos 

supor que essa diferença de nacionalidades se dê pela questão da idade dos alunos 

imigrantes que chegam na cidade, visto que o ensino médio não é ofertado pelas 

escolas da Rede Municipal. O ensino de alunos de faixa etária entre 15 e 18 anos é 

abarcado pela Rede Estadual de Ensino.  

 

 
30 Os dados de matrícula nas escolas da RMEF apresentados ao longo desta seção foram fornecidos 

pela Gerência de Avaliação da Educação Básica e Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado 
da Educação, por meio do e-mail gaebe@sed.sc.gov.br, ao longo dos últimos três anos. 
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Figura 6 - País de origem dos alunos imigrantes da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis (RMEF), em 2020 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021), com base nos dados de 2020, da Gerência de Avaliação da 

Educação Básica e Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado da Educação. 
 

A imigração argentina em Florianópolis é um movimento recorrente desde o 

final dos anos de 1980. Na capital catarinense, que tem um grande destaque como 

cidade turística, os argentinos que chegavam à cidade, a princípio para visitá-la, 

acabavam retornando para fixar moradia. Além disso, o período de crises políticas e 

econômicas que ocorreram no país vizinho também reforçou esse fluxo. Os bairros ao 

norte da ilha, como Canasvieiras, por exemplo, são as localizações com maior 

concentração de imigrantes dessa nacionalidade. Ouvir espanhol ou ver placas de 

comércio nesse idioma é algo comum nesses bairros (ASSIS et al., 2018).  

Fazendo um recorte nas Escolas Básicas Municipais (EBM) que atendem 

ensino fundamental (do primeiro ao nono ano), a região norte da ilha é onde o índice 

de alunos imigrantes é maior. Das 122 matrículas nas EBM, 55 pertencem às unidades 

localizadas ao norte da cidade. Ao cruzar os dados entre números de matrícula e 

nacionalidades, confirma-se a forte presença de alunos argentinos nessa região. O 

mesmo é visto, mais adiante, no discurso dos bibliotecários participantes. 

Mesmo com esse perfil, o aumento das imigrações haitiana, e principalmente, 

venezuelana nas EBM de Florianópolis não passa despercebido. São nacionalidades 

que representam o recente rompimento do imaginário de fluxos migratórios recebidos 

no estado (CURCI, 2020). E se é comum para qualquer criança e adolescente 

imigrante enfrentar desafios durante o seu processo de inserção em uma nova 

sociedade e escola, como fica para esses que vêm de países em desenvolvimento?  
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Por meio desses dados, é possível não só registrar o aumento de imigrantes 

no país, mas também conhecer o perfil desses alunos e suas pluralidades. Essas são 

informações valiosas para que desenvolvimento e acolhimento de alunos imigrantes 

possam ser efetivos e melhorados nas escolas que os recebem.   
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3 UM TRAJETO PELAS REPRESENTAÇÕES E HISTÓRIAS DA DIVERSIDADE 

CULTURAL NO BRASIL   

 
Grace refletiria sobre isso durante um longo 

tempo, com grande tristeza, e, por causa desse 
ocorrido, veria com clareza a ligação entre 

educação e dignidade, entre as coisas duras e 
óbvias que são impressas nos livros e as coisas 

suaves e sutis que se alojam na alma. 
(A historiadora obstinada, Chimamanda Ngozi Adichie) 

 

A condição de professora voluntária de português na Pastoral do Migrante, em 

Florianópolis, tem me possibilitado escutar e conhecer histórias, compartilhar 

conquistas e descobertas com pessoas de outras nacionalidades e culturas que estão 

se inteirando da realidade local. 

Dentre os episódios, um me chamou a atenção. Uma das adolescentes que 

frequentava a Pastoral pediu ajuda numa atividade da disciplina de português, da 

escola onde estudava, relatando dificuldade para interpretar um poema de autor 

brasileiro escrito na língua culta. Apesar de a adolescente ter conhecimento avançado 

do idioma, interpretar um poema vai além da língua, além do escrito, requer interpretar 

os sentidos das palavras da cultura local. Como a sua escola e os docentes se 

posicionam diante de dificuldades como essa? Como bibliotecária, professora 

voluntária e, hoje, na condição de pesquisadora, penso na contribuição da biblioteca 

escolar e do bibliotecário nesse e em outros desafios, relacionados ao ensino e à 

aprendizagem, enfrentados pelos alunos imigrantes.  

Situações como a aqui relatada demonstram o desafio para profissionais e 

instituições que recebem e acolhem imigrantes, mas principalmente a escolar. Como 

acolher crianças e adolescentes nessa condição e facilitar sua aprendizagem? Souza 

(2002) expõe que a acolhida no ambiente escolar possibilita que educador e aluno 

possam realizar descobertas de si mesmos e uma troca de visões de mundo. Essa é 

a premissa essencial da educação intercultural, promover valores como: igualdade, 

aceitação e respeito pelo outro.  

Segundo Curci (2020), promover o empoderamento e visibilidade de sujeitos 

históricos e socialmente desfavorecidos, resgatar os processos de construção de 

identidades e enfrentar os preconceitos são outros fatores para se construir uma 

educação e uma escola intercultural. Para isso, é interessante fazer uma reflexão 

sobre quais e como são as representações da temática imigração e como ela 



45 

 

influência nas escolas, entender como se deu o processo da diversidade cultural na 

educação brasileira, bem como conhecer a educação intercultural e suas práticas.  

 

3.1 O OLHAR SOBRE A MIGRAÇÃO: RELAÇÕES ENTRE REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS, IMIGRANTES E A ESCOLA 

 

Em meio a um bombardeio de notícias, vemos frequentemente na mídia a 

temática migração ligada às palavras “crise”, “tragédia” e “violência” sendo associada 

a problemas políticos e econômicos, ou, ainda, como afirmam ElHajji e Ávila (2019, p. 

13), à imagem limitada de pobreza e de sofrimento, que “[...] evoca a piedade daqueles 

que observam à distância o sofrimento alheio.”. Essas representações de migração 

impactam a opinião pública no que diz respeito à acolhida e à integração do imigrante 

no país receptor (ASSIS et al., 2018).  

Compreender quais são os significados, crenças e atitudes que as pessoas 

partilham sobre determinados objetos, pessoas e instituições, como no caso da 

migração, é fundamental para garantir a adoção de políticas de inclusão eficazes 

(BRASIL, J., 2021). Tais significados auxiliam os indivíduos na compreensão do 

mundo, facilitando a comunicação e orientando condutas, constituindo o que 

Moscovici (2007) chamou de representações sociais. 

Sendo assim, devemos nos perguntar o quanto essas representações sociais 

são reproduzidas e fortalecidas na escola. De acordo com André (2016), as 

representações sociais de imigrantes e os estereótipos divulgados pela mídia acabam 

chegando antes da singularidade do sujeito que entrou na sala de aula. Às vezes, 

vemos representações ultrapassadas sobre migrações nos próprios livros didáticos, o 

que prejudica os esforços de inclusão desses alunos. Curci (2020, p. 102) acrescenta 

que “[...] é corriqueiro estar presente nas escolas termos e abordagens ‘viciadas’ que 

circulam pelos imaginários da comunidade escolar [...].”. Na escola, o bibliotecário é 

um dos profissionais que têm contato com todos os alunos que a frequentam. 

Portanto, é também responsável e deve estar atento às representações que circulam 

e que ele mesmo reproduz.  

A escola é um ambiente onde a aprendizagem vai além do conteúdo das 

disciplinas. Nela se conhecem novas regras, culturas e costumes, aprende-se 

socializando, trocando, interagindo uns com os outros. Para Berger e Luckmann 

(2010), é o lugar de aprendizagem e de socialização secundária de conhecimentos, 
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onde o indivíduo, criança e/ou adolescente entra em contato com pessoas fora do seu 

contexto familiar e com conhecimentos específicos. É, portanto, a escola, e 

consequentemente a biblioteca escolar, o espaço privilegiado para se promover a 

socialização de diferentes culturas e o reconhecimento da pluralidade das identidades, 

onde é dada uma (re)significação de saberes e de conhecimentos dos diferentes 

grupos culturais. Como caracteriza a UNESCO (2019, p. 10), “o aumento da 

diversidade nas salas de aula traz desafios, inclusive para os nativos [...] mas também 

oferece oportunidades para se aprender com outras culturas e experiências.”.   

Segundo André (2016, p. 62), “[...] a influência da representação social dos 

grupos culturais também se mostra bem marcada neste processo de integração e 

adaptação escolar.”. Os estereótipos relacionados aos imigrantes, em especial aos 

alunos imigrantes, podem ser vistos de formas diversas. No processo de migração 

existe a percepção de alunos desejados, que são considerados importantes recursos 

humanos para os países receptores, normalmente oriundos dos países do Norte 

global, e há, também, a visão de alunos indesejados, vindos de países considerados 

periféricos, do sul global, vistos como os que geram o caos, que são o problema 

(MARTUSCELLI, 2015; CURCI, 2020). A experiência de um aluno branco norte-

americano, por exemplo, não vai ser a mesma de um aluno negro que veio do Haiti 

ou, ainda, de um aluno venezuelano ou sírio.  

Nos remetendo ao ano de 2020, com a situação da pandemia, novas 

representações sociais foram elaboradas acerca da situação em que vivemos como 

tentativa de situar algo não familiar como a COVID-19. Com isso, criaram-se culpados 

como forma de explicar a origem e a disseminação do vírus, reforçando estereótipos 

negativos dirigidos a esses diferentes outros, dentre eles os imigrantes, como afirma 

Brasil, J. (2021). Em seu artigo, a autora analisou as representações sociais de 

migração veiculadas pela mídia brasileira em tempos de pandemia, e por meio dos 

seus resultados evidenciou a intensificação das práticas discriminatórias dirigidas aos 

imigrantes, como também o aumento de debates sobre preconceito e discriminação 

com relação a diferentes grupos minoritários, “[...] indicando que o caminho para a 

superação dessa crise e para a atenuação dos conflitos intergrupais por ela 

exacerbados passa pela inclusão de todos, inclusive migrantes.” (BRASIL, J., 2021, 

p. 171).  

As representações convencionam objetos, pessoas ou acontecimentos, nos 

condicionando, mesmo que inconscientemente, pois são prescritivas, impostas por 
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uma sociedade já existente, vêm marcadas pelas construções sociais ao longo da 

história. Moscovici (2007, p. 35) elucida que “pensamos através de uma linguagem; 

nós organizamos nossos pensamentos, de acordo com um sistema que está 

condicionado, tanto por nossas representações, como por nossa cultura.” No entanto, 

afirma o autor, convenções podem ser mudadas. Algumas vezes, uma transferência 

de objeto, pessoa ou acontecimento de um contexto a outro é suficiente para o vermos 

sob nova luz. 

Muitas representações e imaginários em relação ao imigrante, que vemos hoje 

em dia, vem de outros tempos. No decorrer da história do Brasil, perfis imigrantes e 

grupos imigratórios foram considerados como aceitos para o desenvolvimento do país 

em detrimento de outros. Esse discurso, validado em legislações brasileiras, 

transcendeu e ganhou forma nos discursos midiáticos e sociais (FRAZÃO; ASSIS, 

2017), e, por vezes, ainda, é utilizado e reforçado por partidos políticos populistas e 

de extrema direita, os quais fazem do racismo uma ideologia de massa.   

Para romper com estereótipos e ideias pré-concebidas que ainda perpetuam o 

imaginário social em relação à imigração, precisamos entender as origens e percursos 

da história. Esse é um dos grandes desafios na educação, especialmente da biblioteca 

escolar, que tem como fundamento o acesso e mediação da informação.  

 

3.2 DA HOMOGENEIZAÇÃO À INTERCULTURALIDADE: TRAJETÓRIA DA 

DIVERSIDADE CULTURAL NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA   

 

Lidar com o encontro da diversidade cultural no contexto educacional nem 

sempre foi discutido na educação, como no caso do Brasil. Do período colonial até os 

dias atuais, a educação brasileira, assim como as bibliotecas escolares, foi alicerçada 

em segregações e doutrinas, refletindo os interesses de cada época. Isso pode ser 

visto desde o século XIV, com o ensino catequizador, adotado pela Coroa Portuguesa, 

imposto aos indígenas como forma de expandir e colonizar territórios, dissipando 

culturas e línguas nativas, e por leis instituídas, ao longo dos séculos, que 

contemplavam a educação, reforçando, ainda mais, essa segregação. O mesmo 

também ocorreu na criação das bibliotecas escolares, instituídas nos conventos 

jesuítas e constituídas, essencialmente, por um acervo de obras religiosas litúrgicas 

vindas de Portugal (COPPOLA JUNIOR; CASTRO FILHO, 2012).   
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De acordo com Cogo e Badet (2013), no Brasil, desde o século XIX, é possível 

verificar a existência de controle de fluxos de imigração associados ao ideal do 

imigrante branco e europeu, com intuito de branquear a população brasileira. Com a 

abolição da escravatura, em 1888, e almejando uma modernização socioeconômica, 

o governo da Primeira República (1889-1930) incentivou a imigração proveniente da 

Europa como meio de garantir a ocupação dos postos de trabalho à medida que 

construía uma nova sociedade, mais branca e europeia (ZANLORENSE, 2013). Esses 

fluxos migratórios rumavam em especial para os estados do sul do país.  

Em Santa Catarina, alemães, italianos, portugueses e poloneses marcaram a 

composição étnica da população catarinense, a formação urbana e a constituição da 

agricultura familiar e industrial do estado. Porém, essa narrativa de construção “[...] 

invisibilizou a presença de populações indígenas, negras e caboclas, construindo uma 

autoimagem de estado europeu, imagem reforçada na mídia e em discursos oficiais.” 

(ASSIS et al., 2018, p. 479).  

Já durante o governo Vargas31 foram tomadas medidas restritivas sobre política 

migratória, diminuindo a categoria de imigrantes aceitáveis e considerando a palavra 

europeu não como um adjetivo regional, mas, sim, como um sinônimo racial, um 

sinônimo para definir pessoas de raça branca, discriminando, assim, judeus e árabes, 

por exemplo, considerando-os não aceitos no país (LESSER, 1994). Lesser (1994, p. 

122) explica que "[...] muitos grupos que tinham entrado facilmente no Brasil, em larga 

escala, antes de 1930, foram apontados como perigosos para a sociedade brasileira.”. 

Se, por um lado, havia um reforço para o processo de branqueamento da população 

brasileira com imigrantes europeus, por outro, apontam Cogo e Badet (2013, p. 22), 

“[...] havia uma expectativa da integração desses mesmos europeus à cultura nacional 

através de seu ‘abrasileiramento’.”. 

Foi esse o ideário político durante o Estado Novo (1937)32, fortalecer uma 

identidade nacionalista. A Campanha de nacionalização instituída nesse período 

buscou diminuir a influência das comunidades de imigrantes e construir um país 

patriota, valorizando a cultura brasileira (SANTOS, 2010). Santos (2010, p. 92) elucida 

que os “governos entenderam que a escola podia contribuir para frear a autonomia 

 
31 Por seu longo período, ficou conhecido como Era Vargas: Governo Provisório (1930-1934), 

Governo Constitucional (1934-1937) e Estado Novo (1937-1945) (FGV, 2021).  
32 Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas, com apoio dos militares, fecha o Congresso Nacional 

e institui uma nova Constituição, decretando o período da história conhecido como Estado Novo (FGV, 
2021).  
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das culturas populares e imprimir a cultura dominante, selando-a como referencial e 

padrão hegemônico.”. A Constituição de 1937, que consolidou o golpe de Estado, 

surgiu desse projeto nacionalista, anulando direitos e deveres à educação e excluindo 

de seu texto o acesso à escola aos imigrantes aqui domiciliados (BRASIL, 1937).  

O uso da educação escolar como serviço de homogeneização da identidade 

nacional reforçou a invisibilidade das diferenças regionais, étnicas e de idiomas 

(SILVA, 2016). Invisibilidade essa que vem desde a imposição jesuítica e que assume 

uma nova forma com o projeto de nacionalização. O que antes afetava indígenas e 

negros também passou a afetar os imigrantes.  

Santos (2009, p. 514) lembra que:  

Durante o Estado Novo, decretos federais atacaram os direitos educacionais 
e linguísticos das populações de imigrantes. O Decreto-Lei nº 1006, de 30 de 
dezembro de 1938, normatizou sobre o livro didático e proibiu a utilização de 
publicações que não fossem escritas na língua nacional para o nível da 
escola elementar. 

 

As tecnologias da informação e comunicação, uma marca do final do século 

XX, alteraram o modo de viver das pessoas, em todas as esferas da sociedade, 

inclusive nas da educação e cultura. O crescente acesso e produção de informação 

deu voz às minorias, facilitando novas oportunidades de debates, antes sufocados. As 

minorias foram ganhando força e, gradualmente, das reivindicações foram surgindo 

políticas públicas. As ações afirmativas33 na educação, as cotas para acesso ao 

ensino superior, entre outras, são algumas dessas conquistas (ANDRADE, 2016). 

Soma-se à luta a ruptura da visão cultural etnocêntrica, que aflora a discussão e a 

busca pelas identidades culturais suprimidas ao longo da história brasileira. Candau e 

Russo (2010, p. 163) ressaltam que nos anos 1980 e 1990, países da América Latina34 

“[...] reconheceram em suas Constituições o caráter multiétnico, pluricultural e 

multilíngue de suas sociedades.”, e consequentemente, políticas públicas na área da 

educação precisaram se adequar às diferenças culturais.  

Mas, então, porque ainda precisamos debater sobre diversidade cultural? E o 

que a diversidade cultural tem a ver com as representações sociais, a escola e a 

biblioteca escolar?  

 
33 São medidas especiais voltadas a grupos excluídos da sociedade, no passado e/ou no presente, 

com intuito de eliminar as desigualdades e segregações (BRASIL, 2021b).  
34 Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, Paraguai, Peru e 

Venezuela (CANDAU; RUSSO, 2010).  
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Mesmo após lutas e algumas conquistas em relação a diferenças culturais, 

temos arraigado em nossa sociedade representações que podem fortalecer a 

discriminação ao outro. Candau (2016, p. 804) argumenta que no âmbito da educação 

é possível detectar uma sensação de impotência, de não saber como lidar 

positivamente com as questões de diversidade. Parece, segue dizendo a autora, que 

há uma única maneira de se pensar a escola, onde tudo concorre para afirmar a 

homogeneização e padronização.  

Dentre tantas questões que atualmente abarcam a educação, precisamos 

ainda pensar em um contexto educacional que possibilite a partilha de experiências 

por meio das nossas diferenças. A educação intercultural é uma abordagem que vem 

sendo considerada em diferentes países, e é indicada pela própria Unesco (2019, p. 

31) como uma forma de “[...] ajudar os estudantes a aprender não apenas sobre suas 

culturas, mas sobre as barreiras estruturais nos países de acolhimento que perpetuam 

as desigualdades.”. Para isso, é preciso que toda comunidade escolar esteja aberta e 

sincronizada com os conceitos relacionados à intercultura, para que seja possível a 

construção de uma educação que forme cidadãos críticos em uma sociedade cada 

vez mais plural.  

  

3.3 EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: CAMINHO AO ACOLHIMENTO 

 

A escola pública, gratuita e obrigatória é herdeira de concepções 

ultrapassadas, nas quais tinha-se a tendência de equiparar igualdade à 

homogeneidade. Candau e Russo (2010, p. 154) apontam que no processo de 

homogeneização cultural imposto no continente latino-americano, a educação escolar 

foi instrumento chave, “[...] tendo por função difundir e consolidar uma cultura comum 

de base ocidental e eurocêntrica, silenciando e/ou inviabilizando vozes, saberes, 

cores, crenças e sensibilidades.”.  

A ruptura à imposição cultural e a inserção do tema diversidade cultural 

começaram a ser discutidas nos anos de 1970, a partir do fluxo de migração das ex-

colônias para o continente europeu, gerado pelo processo de descolonização dos 

continentes africano, asiático e latino-americanos (MOURA, 2005). Candau e Russo 

(2010) afirmam que o reconhecimento das diferenças culturais incorpora a perspectiva 

intercultural, seja como um dos eixos articuladores dos currículos escolares, seja 

introduzindo questões relativas às diferenças culturais como temas transversais.  
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Ao se falar em diversidade cultural, diferentes termos são utilizados pelos 

autores que debatem sobre o assunto. Na área da Pedagogia, Reinaldo Matias Fleuri 

e Vera Candau, estudiosos dessa área, adotam o termo interculturalidade, e no âmbito 

da Biblioteconomia, a própria IFLA faz referência ao termo multiculturalismo. 

Multiculturalidade ou interculturalidade são formas de se referir a diferentes culturas 

em um mesmo espaço. Fleuri (2003) indica que apesar da polissemia terminológica 

dificultar a interpretação correta dos conceitos e uso das palavras, esse “[...] constitui-

se um campo de debate que se torna paradigmático justamente por sua complexidade 

[...].” (FLEURI, 2003, p. 17).  

Em um comparativo, a abordagem multicultural reconhece as coexistências e 

considera válida a cultura de cada povo e/ou grupo social. Reconhecer esse conceito 

é importante por promover discussões acerca de uma sociedade caracterizada pela 

pluralidade étnico-cultural. Tomando por base a América Latina, o debate multicultural:  

[...] 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.” 
(CANDAU, 2008, p. 17).  
 

No entanto, esclarece Canclini (2005), sob as concepções multiculturais 

frequentemente são reforçadas as segregações. Em contrapartida, o autor afirma que 

a interculturalidade vai além,   

[...] remete à confrontação e ao entrelaçamento, àquilo que sucede quando 
os grupos entram em relações e trocas. Ambos os termos implicam dois 
modos de produção do social: multiculturalidade supõe aceitação do 
heterogêneo; interculturalidade implica que os diferentes são o que são, em 
relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos35. (CANCLINI, 
2005, p. 15). 
 

O termo interculturalidade, usado desde os anos 1980, foi adotado como forma 

de contrapor o conceito de pluri e/ou multiculturalismo, visto que não só reconhece a 

coexistência de grupos culturais, mas promove a interação entre pessoas de culturas 

diferentes (FALTERI, 1998).  Na América Latina, o conceito de intercultura surgiu a 

partir da reivindicação das comunidades indígenas por um Estado pluricultural e 

plurilinguístico, que posteriormente passou a ser discutido no meio acadêmico 

(ESTERMANN; TAVARES; GOMES, 2017).  

 
35 Tradução de: En cambio, interculturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que 
sucede cuando los grupos entran en relaciones c intercambios. Ambos términos implican dos modos 
de producción de lo social: multiculturalidad supone aceptación de lo heterogéneo; interculturalidad 
implica que los diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y prestamos 
recíprocos. (CANCLINI, 2005, p. 15). 
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De acordo com Munsberg e Silva (2018), a interculturalidade implica no diálogo 

cultural, nas relações entre as diferenças de grupos distintos, rompendo com a 

perspectiva única de uma ou outra cultura. O tema adquire centralidade com os 

estudos decoloniais sob a ótica da linguista Catherine Walsh. A pesquisadora 

compreende que o conceito de intercultura é amplo e difuso, visto que é empregado 

muitas vezes em uma variedade de contextos, ou até com interesses sociopolíticos 

opostos. Para explicar o uso contemporâneo e o significado da interculturalidade, 

Walsh (2009a) parte de três perspectivas diferentes: a relacional, a funcional e a 

crítica. 

A interculturalidade relacional é uma perspectiva que sempre existiu, e que se 

limita a uma forma mais geral de contato e troca entre culturas, seja sob condições de 

igualdade ou desigualdade. Seu problema é que normalmente invisibiliza ou minimiza 

conflitos e contextos de poder e dominação colonial. Já a perspectiva funcional 

reconhece a diversidade e diferença cultural, busca promover o diálogo, a convivência 

e a tolerância, porém não discute ou questiona as causas da assimetria e 

desigualdade social, e por isso é compatível com a lógica do modelo neoliberal 

existente. Já a perspectiva crítica é defendida como o caminho para a transformação 

das estruturas e relações sociais, e a construção de condições de se reconhecer o 

diferente (WALSH, 2009a; 2009b).  

Com a perspectiva da interculturalidade crítica, a autora acredita que não 

partimos do problema da diversidade ou da própria diferença, mas do problema 

estrutural-colonial-racial. A interculturalidade desperta formas que confrontam o 

colonialismo ainda presente e convida a criar posições, condições, relacionamentos e 

estruturas novas e diferentes. É, segundo Walsh (2009a; 2009b), um projeto social, 

político, ético e epistêmico, algo a ser construído, a ser entendido como um processo 

permanente de negociação, que afirma a necessidade de mudar não só as relações, 

mas, também, as estruturas, condições e dispositivos de poder que mantêm a 

desigualdade, inferiorização, racialização e discriminação.  

Trazer a perspectiva intercultural para a educação é promover esse diálogo 

político social e a reestruturação do pensamento colonial a partir da construção 

educacional do sujeito. Candau (2008, p. 52) defende que a educação intercultural 

propicia enfrentar os conflitos que foram causados “[...] 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 
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integradas.”. Para ela, a promoção de uma educação intercultural atinge os 

preconceitos e discriminações impregnadas, muitas vezes até veladas, nas relações 

sociais que configuram os contextos em que vivemos.   

Promover processos de desnaturalização e explicitação da rede de 
estereótipos e préconceitos [sic] que povoam nossos imaginários individuais 
e sociais em relação aos diferentes grupos socioculturais é um elemento 
fundamental sem o qual é impossível caminhar. (CANDAU, 2008, p. 53).  
 

Com a educação intercultural, Fleuri (1999, p. 280) afirma que se configura uma 

pedagogia complexa, em que “[...] o encontro/confronto de narrações diferentes 

configura uma ocasião de crescimento para o sujeito, uma experiência não superficial 

e incomum de conflito/acolhimento.”. Com acolhimento, aflora-se o sentimento de 

pertencimento, de fazer parte de algo, de estar inserido em um determinado grupo ou 

sociedade, e de assim poder transformar e transformar-se, gerando a noção de 

responsabilidade, identidade, participação e comunidade (JESUS, 2018). Promover a 

educação intercultural traz ao aluno imigrante o acolhimento e possibilita fortalecer o 

sentimento de pertencimento às novas cultura e sociedade em que ele está se 

inserindo.  

Fleuri (1999) propõe o desenvolvimento de estratégias que promovam a 

construção de identidades particulares e o reconhecimento das diferenças entre 

sujeitos e culturas. Já em 2016, Candau apontava para experiências com outros 

paradigmas escolares que permaneciam periféricas, e que não eram adequadamente 

visibilizadas, nem fortemente apoiadas (CANDAU, 2016). Cinco anos depois dessa 

publicação, mesmo com políticas públicas de acesso à educação para imigrantes, 

ainda não temos uma grande aderência à perspectiva intercultural nas práticas 

escolares. Falta de incentivo governamental, de estrutura das escolas, preparo dos 

profissionais da educação e o alto índice de alunos nas escolas são alguns fatores 

que dificultam que novas propostas educacionais possam ser implementadas.  

Mas mesmo diante de dificuldades cotidianas, algumas iniciativas podem ser 

percebidas e merecem ser destacadas. O projeto Semente, desenvolvido na escola 

estadual Lauro Muller, localizada em Florianópolis, é um caso a ser apresentado. Em 

sua pesquisa, Curci (2020) relata que a iniciativa partiu de duas professoras 

readaptadas, que se depararam com uma demanda na escola quando quatro alunos 

vindos da Síria foram matriculados no Ensino Médio. A proposta do projeto era o 

aprendizado da Língua Portuguesa, auxílio com as documentações ou até mesmo 
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passeios para conhecer espaços da cidade. Com o fechamento da escola em 2019 

não foi possível dar continuidade ao projeto.  

Ainda em Florianópolis, o Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM) Irmão 

Celso desenvolve ações de intercultura e acolhimento às famílias de alunos 

imigrantes. Por meio de informativos traduzidos em outro idioma pelo Google tradutor, 

e algumas vezes com auxílio de uma profissional haitiana que trabalha na escola, o 

NEIM cria uma ponte de comunicação e aproximação com os responsáveis pelas 

crianças imigrantes. (PORTAL EDUCACIONAL, 2021). 

 

Figura 7 - Informativo NEIM Irmão Celso às famílias de alunos imigrantes   

 
Fonte: Florianópolis, 2021a. 

  
Mesmo que pareça um pequeno detalhe, atitudes como essa fazem com que 

alunos e suas famílias se sintam pertencentes à comunidade em que estão se 

inserindo.  

Outra iniciativa interessante de se conhecer é o projeto Abraços Abertos: 

educação sem fronteiras, realizado na Escola de Educação Básica (EEB) Professora 

Maria Amin Ghanem, de Joinville. O projeto, formado por acadêmicos e professores 

voluntários, oferece aulas de português e acolhe estudantes imigrantes da Venezuela, 

Colômbia e Haiti, de forma presencial e online (SANTA CATARINA, 2021a).   

A pauta da educação intercultural focaliza as transformações das sociedades 

a partir de um caráter ético e político orientado à construção de democracias em que 

redistribuição e reconhecimento cultural são assumidas como imprescindíveis para a 

realização da justiça social. Trata-se de um enfoque global, que não se restringe 

apenas a atividades pontuais com grupos seletos, mas que deve afetar todo o 

processo educativo, abrangendo currículo, organização, práticas didáticas e, 
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principalmente, o papel de toda comunidade educacional (CANDAU, 2008; CANDAU; 

RUSSO, 2010).  

Nesse viés, Moraes (2018) aponta o quanto as bibliotecas, bem como outros 

ambientes na escola, são espaços privilegiados para a construção da democracia, por 

terem como matéria-prima de trabalho objetos culturais e a informação. E entender as 

crianças como sujeitos capazes e interessados no diálogo com a informação, como 

sujeitos do conhecimento, é questão essencial às bibliotecas comprometidas com 

processos de educação cultural (JESUS, 2018). 

Por fazer parte do sistema educativo, as bibliotecas escolares desempenham 

papel essencial para o diálogo e respeito entre culturas e para a interação de alunos 

imigrantes no contexto escolar e não escolar, seja os acolhendo por meio do acervo, 

dos serviços, seja pelo modo que os profissionais os recebem e se esforçam por 

entendê-los. 
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4 BIBLIOTECAS: ESPAÇOS DE INTERVENÇÃO  

 

A biblioteca é o último bastião da verdadeira democracia que temos 
(The Public, 2018) 

 

Sentada em uma confortável poltrona no segundo andar da biblioteca comecei 

a observar as pessoas ao meu redor. As crianças brincando no vão central, iluminadas 

pelo vitral do teto, o senhor ao meu lado lendo o jornal do dia, jovens estudando do 

outro lado da sala, concentrados em seus notebooks, vozes em diversos idiomas. 

Livros, conversas, cheiro de café! Era um lugar vivo, praticamente a extensão da praça 

que havia ali na frente, por onde eu acabara de passar.  

Nas palavras de Agnoli (2009), as bibliotecas são como uma “praça coberta”, 

espaços de encontros à disposição de todos, que tem pessoas como foco e não só 

uma coleção. Um lugar que fomenta iniciativas culturais e o desenvolvimento da 

cidadania. Essa visão remete ao senso público e democrático que esses espaços 

podem ser.   

Segundo Medeiros (2010), o conceito de público se transformou com o passar 

do tempo, assim como a percepção da biblioteca. Sendo uma das mais antigas 

instituições do mundo, as bibliotecas constituíram-se sob um caráter elitista e 

excludente, que se prolongou ao longo de milênios. Originadas no Oriente Médio 

como símbolos de poder e acúmulo de conhecimento, as bibliotecas eram restritas 

aos poucos que tinham o privilégio de consultá-las, e até o fim da Idade Média, eram 

depósitos de livros, um lugar em que mais se escondia o livro do que o fazia circular 

(MARTINS, 2001).  

Acompanhando a evolução da sociedade, a biblioteca sofreu grandes 

transformações ao longo dos anos. Foi somente no século XVI que ela passou a gozar 

do estatuto de instituição leiga e civil, pública e aberta, respondendo às novas 

necessidades da época (MORAIS, 2009). Ainda, conforme Morais (2009, p. 30), no 

século XVIII, a democratização da informação em diferentes áreas do conhecimento 

fez surgir categorias de bibliotecas, diferenciadas por seus conceitos, funções e 

objetivos. “As bibliotecas deixaram de ser tesouros escondidos para se tornarem um 

espaço de socialização.”. O avanço dos meios de comunicação no final do século XX 

motivou a reinvenção das bibliotecas. Conforme Flusser (1982), a função social da 

biblioteca não seria mais a de ser arquivo ou supermercado de livros, mas um espaço 

de diálogo entre os seus usuários.  
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A criação da Federação Internacional de Associações e Instituições 

Bibliotecárias (IFLA)36, em 1927, objetivou promover, em âmbito internacional, 

discussões e orientações em todas as áreas da atividade biblioteconômica, e trouxe 

novas discussões e perspectivas nas práticas bibliotecárias. Nos anos 1990 e 2000, 

a IFLA iniciou uma série de publicações de manifestos e diretrizes, como forma de 

orientar serviços, acervos e ações sociais às bibliotecas, como o Manifesto sobre a 

biblioteca pública (1994), Manifesto sobre a biblioteca escolar (1999) e Manifesto 

sobre a internet (2014). Essa organização, por meio de suas publicações, defende a 

biblioteca como agente essencial para o acesso à informação e ao desenvolvimento 

da cidadania.  

Reconhecendo a sociedade cada vez mais heterogênea e o aumento dos 

fluxos migratórios, em 2008, a organização lançou o IFLA/UNESCO Multicultural 

Library Manifesto, e como complemento, em 2009, o documento “Comunidades 

multiculturais: diretrizes para o serviço bibliotecário”. Em ambos, a diversidade 

linguística e cultural é vista como uma herança que deve ser preservada, e as 

bibliotecas, de todos os tipos, devem refletir, apoiar e promover serviços respeitando 

todos os membros da comunidade, sem discriminação alguma por origem cultural ou 

linguística (IFLA, 2008; 2009). Esses são documentos que indicam práticas desde a 

promoção de atividades que as bibliotecas podem oferecer a sua comunidade 

multicultural, até funções administrativas.  

 Organizações internacionais, como a ONU e a UNESCO, estão gradualmente 

investindo na implementação de ações educativas que aproximem as sociedades das 

novas ideologias do século XXI e o tema da diversidade cultural é um deles. Em 2015, 

junto a outras organizações, dentre elas a IFLA, a ONU criou a Agenda 2030, um 

plano de ação que se propõe a nortear trabalhos relativos à educação, à economia, 

ao meio ambiente e ao desenvolvimento social para 15 anos, ou seja, 2015-2030 

(ONU, 2019). Dentre os seus objetivos está a redução da desigualdade, na qual a 

IFLA acredita que as bibliotecas podem contribuir ao criar espaços que “[...] permitam 

a aprendizagem para todos, incluindo os grupos marginalizados, como os imigrantes, 

os refugiados, as minorias, os povos indígenas e pessoas com deficiência.” (IFLA, 

2015, p. 2).  

 
36 Tradução de: International Federation of Library Associations and Institutions. 
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Os manifestos, as diretrizes, ou iniciativas como a Agenda 2030, buscam 

propiciar às bibliotecas estratégias que fomentem igualdade de acesso a todos, 

possibilitando a democracia da informação. Embora haja discussões e ações 

relacionadas à democratização, o fato de as bibliotecas terem se perpetuado em uma 

estrutura elitista acarreta, até no tempo atual, déficits em investimentos para as 

bibliotecas públicas, escolares e universitárias (GOMES, 2016). Segundo Gomes 

(2016), compreender a trajetória da biblioteca na sociedade nos permite perceber 

fatores negativos que impedem que essas instituições desempenhem um papel na 

construção da democracia.  

Cardoso (2015) alerta que por ser uma instituição social, a biblioteca não pode 

ser pensada separadamente da sociedade, portanto é orientada por ideologias e 

relações de onde estiver inserida. Na visão de Civallero (2016, p. 9-15, tradução 

nossa), as bibliotecas são como trincheiras, como “um lugar de acumulação de forças 

e saberes, um território de mobilização, um espaço de intervenção.37”. Para o autor, a 

biblioteca desempenha uma função central no relacionamento do ser humano com 

suas ideias, identidades, costumes e memórias. E é exatamente por isso que se torna 

uma instituição cobiçada, “[...] sobre o qual os poderes [...] (econômicos, institucionais, 

políticos, ideológicos) procuram estabelecer um controle o mais rígido possível, às 

vezes velado, indiscriminado.38”.    

Diante de sociedades multiculturais, as bibliotecas podem contribuir para a 

construção de espaços de convivência interculturais e se constituir em um lugar que 

busca a valorização da diversidade cultural, lutando contra as várias formas de 

discriminação e desigualdades sociais, étnicas e culturais. 

Países do Hemisfério Norte, há anos, vêm desenvolvendo ações multiculturais 

em bibliotecas escolares (FERREIRA, 2012, p. 29). Nas bibliotecas brasileiras, sejam 

elas escolares, públicas ou comunitárias, ainda é tímido o desenvolvimento de 

publicações e projetos nessa temática.  

 
37 Tradução de: “[...] un lugar de acumulación de fuerzas y saberes, un territorio de movilización, un 

espacio de intervención.” (CIVALLERO, 2016, p. 15).  
38 Tradução de: “[...] sobre el que los poderes [...] (económicos,institucionales, políticos, ideológicos) 

pretenden establecer un control lo más férreo posible, velado a veces, indisimulado otras.” 
(CIVALLERO, 2016, p. 9).  
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Em uma revisão de literatura39 por estudos realizados no âmbito de bibliotecas 

relacionadas à interculturalidade e imigração, pode-se notar publicações com ênfase 

nas discussões sobre as práticas bibliotecárias com a inserção da cultura afro-

brasileira e indígena, políticas culturais e diversidades culturais nacionais.  

Entende-se que a visibilidade da temática afro-brasileira começou a ser 

discutida, com mais intensidade, a partir da implementação da Lei n. 10.639/2003, que 

torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos 

escolares. Como consequência dessa lei, pesquisas sobre cultura e diversidade 

cultural vigoraram nas áreas de CI e Biblioteconomia. Segundo Gomes (2016), os 

bibliotecários precisaram repensar as práticas sociais e pedagógicas aplicadas, a fim 

de contemplar e abarcar estudos a partir da perspectiva de uma educação 

afrocentrada. Somado a isso, os conceitos e discussões sobre multiculturalidade e 

intercultura foram agregados às pesquisas. 

No entanto, ao afunilar a análise para o cruzamento entre biblioteca e 

imigração, o retorno foi parco, tendo como resultado dois resumos do CBBD 2019, 

dentre eles o meu, já mencionado anteriormente. Destaco o resumo expandido 

“Perspectivas de acolhimento a refugiados nas bibliotecas comunitárias da cidade de 

São Paulo: um estudo exploratório”, de Maria Rosa Crespo (2019), no qual a autora 

explora, por meio de entrevistas com refugiados e com os gestores das bibliotecas 

comunitárias, qual/quais auxílio/s que essas instituições podem oferecer à população 

imigrante. Voltando para a biblioteca escolar, cabe trazer o relato de experiência 

“Projetos de leitura e escrita: parcerias, (in)formação e encantamento”, de Silva, 

Santos e Furtado (2019), as quais relatam o projeto “Culturas e saberes africanos e 

afro-brasileiros”, realizado em uma escola básica da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis (RMEF). Mesmo o foco não sendo a imigração, o projeto contou com a 

participação de estudantes africanos que frequentavam a escola, trazendo a narrativa 

desses como forma de troca de experiências e culturas.  

 
39 Revisão sistemática realizada no mês de abril de 2021, na Base de dados de Periódicos em Ciência 

da Informação (BRAPCI), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações (BDTD), e nos eventos Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Ciência da Informação (ENANCIB) e Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação 
(CBBD), com recorte temporal nos anos de 2000 a 2021. Para as buscas foram elegidos somente 
termos em português, e suas variações truncadas: biblioteca, intercultura, multiculturalidade, 
diversidade cultural, imigração e migração. Na revisão foram desconsideradas publicações que tinham 
como foco migrações históricas e que não fossem no âmbito da CI e Biblioteconomia.     
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Podemos perceber que há uma discussão nas pesquisas com enfoque na 

diversidade cultural. As discussões sobre culturas étnico-raciais nas áreas de CI e 

Biblioteconomia abriu portas para que surgissem cada vez mais a interferência de 

publicações sobre interculturalidade nas práticas bibliotecárias. Isso nos aponta para 

a necessidade de continuar esse debate e ampliar as pesquisas direcionando também 

o foco para diferentes grupos culturais. A crescente do fluxo migratório e os números 

de matrícula de alunos imigrantes nas escolas brasileiras reforçam a responsabilidade 

das bibliotecas, sobretudo as escolares, no que tange ao seu papel no ensino e na 

aprendizagem para todos, como indicado pela IFLA (1999; 2015). 

 Em relação às práticas, no Brasil, temos como exemplo o Projeto de extensão 

Mediações e Diversidade Cultural na Biblioteca Parque de Niterói, no Rio de Janeiro, 

realizado no período de 2019 a 2020. Com esse projeto, a Biblioteca abriu as portas 

para o ensino de aulas gratuitas de português para imigrantes, refugiados e 

moradores em situação de rua, além da realização de atividades como feiras sobre 

diversidade cultural, exibição de filmes e cursos de Competência informacional e 

empreendedorismo. O desenvolvimento do projeto está relacionado às disciplinas de 

Responsabilidade Social em Informação e Serviço de Referência e Informação do 

Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

(UFF, 2019).  

Outro exemplo é a biblioteca comunitária René Depestre40, localizada em Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul. A própria biblioteca é resultado de um projeto em 

parceria com a Biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). No espaço é disponibilizado 

acesso a obras variadas, incluindo literatura haitiana, e, além do empréstimo de livros, 

são oferecidas aulas de português à comunidade imigrante (UFRGS, 2021).  

Em Boa Vista, Roraima, o projeto desenvolvido “Mi casa, Tu casa” também 

conta com funcionamento de bibliotecas para imigrantes e refugiados na região. Com 

o apoio da ACNUR, AVSI Brasil41 e Fraternidade Sem Fronteiras, as bibliotecas foram 

implementadas em dois abrigos da cidade, e contam com o auxílio dos imigrantes 

como voluntários. Reúne-se nos espaços literatura infantil, juvenil e adulta, e, além de 

 
40 O nome da biblioteca é em homenagem a René Depestre, escritor e ativista político haitiano que ao 

longo da vida teceu fortes laços com o Brasil no combate às injustiças e desigualdades. (UFRGS, 2021).  
41 Associação Voluntária para o Serviço Internacional Brasil. 
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leituras coletivas, oferece rodas de conversa, apoios escolares, e incentiva a produção 

de textos e desenhos (GERALDO, 2021).  

Abarcar assuntos sobre imigração nas práticas das bibliotecas é firmar um 

posicionamento diante de uma realidade que cresce cada vez mais na sociedade. A 

contribuição dessas instituições deve refletir a diversidade cultural representada na 

comunidade, por meio de acervo, projetos e ações. Dessa forma, é cada vez mais 

necessário o constante exercício de pensar e conceber as bibliotecas como espaços 

que dialogam e acolhem a todos, oportunizando o acesso à informação. Afinal, se a 

biblioteca é um espaço privilegiado de construção e de vivência da democracia, como 

afirma Moraes (2018, p. 71), ela mesma necessita vivenciar essa condição, tornando-

se um “[...] espaço dialógico, que privilegie a fala, a discussão, o encontro, a 

pluralidade de ideias, e não o lugar da censura, do silêncio, da anti-democracia.”. 

 

4.1 BIBLIOTECA ESCOLAR PARA UMA CONDUTA INTERCULTURAL 

 

Por muito tempo a imagem da biblioteca escolar (BE) foi associada 

principalmente a lugar de silêncio e de castigo. Esse é um estigma que pode 

permanecer com o aluno mesmo após os anos escolares, visto que para muitos a BE 

é o único contato com o ambiente de leitura que se tem ao longo da vida. A biblioteca 

escolar, como afirmam Moro e Estabel (2011, p. 13) “perpassa a linha do tempo, seja 

na memória de quem por ela passou, seja no presente de quem dela faz uso, seja no 

futuro para a geração que virá ou que ainda não chegou à escola.”.  

No Brasil, a legitimação da BE, iniciada na década de 1990, trouxe fôlego para 

novas concepções de práticas como um espaço além dos livros. Não cabia mais o 

silêncio, “a biblioteca passou a acolher, além do ser humano, o ser social.”. Passou a 

ser espaço que se compartilha, troca e busca, passou a ser um espaço democrático 

(MORO; ESTABEL, 2011, p. 13).  

Foi nesse período, também, a partir de debates e consultas em vários países, 

que, em 1999, a IFLA publicou o Manifesto IFLA/UNESCO para a Biblioteca Escolar, 

e as Diretrizes, em 2002, tendo uma segunda edição em 2015. Nesses documentos a 

biblioteca escolar tem como missão promover serviços e acervo que estimulem o 

pensamento crítico e imaginação, habilitando os alunos à aprendizagem ao longo da 

vida e preparando-os para viver como cidadãos responsáveis (IFLA, 1999; 2015). Nas 

Diretrizes é destacado o acolhimento de populações diversas do ponto de vista 
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cultural, linguístico, étnico por meio do envolvimento da comunidade escolar, frisando 

que “as bibliotecas escolares devem reconhecer a importância das famílias na 

educação dos seus filhos e o valor da transmissão intergeracional de conhecimento.” 

(IFLA, 2015, p. 34).  

Ferreira (2012, p. 29) evidencia que “a relação entre as bibliotecas e a 

educação foi se desenvolvendo de acordo com as necessidades dos diferentes 

paradigmas, ao nível económico [sic], cultural, social e educativo.”. As diversidades 

culturais sempre foram presentes na história humana, mas a ideia de dar espaço a 

essa discussão no sistema educacional brasileiro é relativamente nova. Segundo 

Ferreira (2012, p. 52), na escola haverá diálogo intercultural somente quando “[...] toda 

a sua comunidade estiver sensibilizada para a relação dialética que atualmente se 

estabelece entre educação, comunicação e interculturalidade.”.  

No contexto das bibliotecas escolares, a conduta intercultural visa incentivar e 

resguardar a linguagem, a memória e a herança cultural, com uma perspectiva voltada 

à inclusão das minorias, e ao mesmo tempo proporcionar à comunidade a 

possibilidade de conhecer novas culturas, incentivando o respeito e a tolerância com 

o diverso e diferente. Para tanto, como afirma Ceccarelli (2003, p. 26, tradução nossa), 

é preciso mais investimento em publicações sobre essa temática e na “preparação de 

serviços multiculturais em paralelo com a formação dos profissionais da área por meio 

de cursos apropriados42.”. Quanto aos bibliotecários, pode-se afirmar que carecem 

pensar, pesquisar e aplicar ações de interculturalidade voltadas à integração dos 

imigrantes e nativos. A constituição de acervo não é suficiente para delinear um 

serviço estruturado que visa promover a inclusão.  

O crescimento do fluxo migratório conduz ao aumento de crianças e jovens 

imigrantes nas escolas públicas, tornando-as ainda mais diversas linguística e 

culturalmente. Assim, visa-se a necessidade de se adaptar à questão da 

interculturalidade, envolvendo diferentes profissionais, e nas escolas adotar a 

biblioteca como recurso base ao acolhimento e inclusão de todos.  

Como vimos, na seção 3.3.2, há em Santa Catarina uma crescente chegada 

de imigrantes nos últimos anos, e o aumento de matrículas de alunos de outras 

nacionalidades na educação expõem cada vez mais a necessidade da temática 

 
42 Tradução de: “[...] l’allestimento di servizi multiculturali sia realizzato parallelamente alla formazione 

di professionalità attraverso adeguati corsi di aggiornamento.” (CECCARELLI, 2003, p. 26).  
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intercultural no ambiente escolar e consequentemente nas bibliotecas que fazem parte 

dessas instituições. Mesmo com a Lei (federal) n. 12.24443, que dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino no país, em vigor, Santa 

Catarina é um estado em que há defasagem de bibliotecas escolares no sistema de 

ensino estadual. As escolas estaduais em que há esse espaço não contam com 

profissional da área.  

Por outro lado, na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, é designado um 

bibliotecário para cada uma das 29 bibliotecas instaladas nas escolas básicas do 

município. Capistrano (2019) aborda que os serviços realizados pelos bibliotecários 

da Rede devem estar muito além da organização dos livros, direcionando seus 

esforços, também, para atividades educativas e culturais, revelando as BEs como 

parte do sistema educacional. 

As 466 matrículas de alunos imigrantes, em 2020, nas escolas básicas da 

RMEF, apontam a demanda da discussão sobre imigração e de práticas de 

acolhimento e de intercultura nas escolas. Tal como incitam as bibliotecas escolares 

da Rede a promover o diálogo intercultural, contribuindo para que todos tenham a 

possibilidade de desenvolver competências que nos aproximem de um paradigma 

socioeducativo mais humanista. 

 

4.2 BIBLIOTECÁRIO ESCOLAR: ENTRE ATENDER E ACOLHER  

 

Meio dia era o horário mais movimentado na biblioteca, com a saída dos alunos 

da faculdade e entrada dos alunos do colégio. Era um vai e vem de pessoas que a 

animava nesse horário. Dos que circulavam por ali, os alunos da turma do terceiro ano 

do ensino fundamental eram os que mais se faziam presentes. Sozinhos! Sim, 

estavam na biblioteca por vontade própria, seja para jogar xadrez ou para pegar um 

livro ou, ainda, para ler um gibi, enquanto aguardavam o sinal do início das aulas. 

Nesse grupo havia uma aluna que gostava de conversar comigo sobre Harry Potter, 

ali mesmo, no balcão. Ela costumava comparar os livros com os filmes, perguntar qual 

o meu personagem preferido e o que eu mais gostava na história. Era uma conversa 

descontraída, que acontecia todos os dias antes de ela entrar em aula. E eu, recém 

 
43 A Lei n. 12.244, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino no 

país, com previsão de efetivação em dez anos (BRASIL, 2010).  
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formada em Biblioteconomia, preparada para ser uma bibliotecária de referência, 

conhecendo as técnicas de catalogação, classificação, indexação etc., me vi diante 

de uma usuária que procurava, na biblioteca, uma simples conversa sobre livros.   

Podemos entender que é além dos espaços da academia que o bibliotecário 

tem a possibilidade de entender que o seu trabalho, a sua profissão, pode transcender 

o sentido tecnicista e abranger também as singularidades dos usuários. Nas palavras 

de Lankes (2012), “[...] uma Biblioteconomia exemplar, daquela que todos queremos, 

deve ultrapassar fronteiras.”. Mas como desempenhar essa postura profissional diante 

de uma sociedade cada vez mais plural? Como acolher, especialmente na biblioteca 

escolar, onde há diversas singularidades de jovens e crianças?    

Essas são questões que permeiam o âmbito da educação e que desafiam o 

bibliotecário nesse contexto, podendo resultar uma sensação de impotência ao não 

saber lidar positivamente com as diferenças (CANDAU, 2008). Alencar (2015) alega 

que quando falamos pela perspectiva intercultural, o papel do bibliotecário ganha 

significado, visto que a imagem que se tem da biblioteca é determinada pelo 

atendimento ao usuário feito por intermédio do Serviço de Referência.  

O Serviço de Referência consiste no atendimento especializado ao usuário, na 

assistência prestada pelo bibliotecário na busca de informações, envolvendo a 

resolução de dúvidas. É o processo de comunicação que se dá entre a necessidade 

informacional do usuário e a informação que o atende/satisfaz. Pode ser considerado 

como a porta de entrada da biblioteca (ALMEIDA JÚNIOR, 2013).  

Para Santin (2020), o surgimento do Serviço de Referência promoveu a 

expansão das ações e serviços aos usuários, aproximando mais as bibliotecas da 

sociedade. Segundo Oliveira, Costa e Nunes (2020, p. 39):  

O Serviço de Referência e Informação nasceu da necessidade de um 
acolhimento do bibliotecário para com o usuário, com o objetivo de ajudá-lo a 
entender que o ambiente da biblioteca além de proporcionar conhecimento 
era composto por bibliotecários capazes de agir com cordialidade, 
proporcionando um diálogo saudável e confiável. 
 

Os autores reforçam que acolhimento e empatia são a base desse Serviço, e 

espera-se que essa seja a mesma conduta de um bibliotecário de referência, tendo 

como missão contribuir para o processo de apropriação da informação dos usuários 

(OLIVEIRA; COSTA; NUNES, 2020).   

Em contrapartida, Jesus (2018, p. 36) argumenta que as práticas de Serviço de 

Referência não devem ser consideradas como acolhimento do sujeito, pois são “[...] 
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metodologias que visam ensinar ou treinar os sujeitos para os usos de bibliotecas, 

adaptando-o ao serviço.”. Na visão da autora, o acolhimento vai além de técnicas, é o 

“[...] incluir o outro num espaço especializado, pautado por linguagens e códigos 

específicos, mas permitindo aos sujeitos sentirem-se pertencentes àqueles quadros.'' 

(JESUS, 2018, p. 36). 

Almeida Júnior (2013) também critica que nos métodos tradicionais 

empregados pelo Serviço de Referência, apenas a necessidade informacional é o 

ponto comum entre bibliotecário de referência e usuário, e nada se comenta ou se 

representa a respeito dos fatores humanos, suas implicações e problemas. O autor 

menciona que há uma visão, dentro da Biblioteconomia, de propostas para a biblioteca 

que se restringem à própria instituição, desconsiderando os problemas sociais, 

econômicos, políticos e culturais enfrentados ou vivenciados pelos usuários. 

Pouquíssimas são as análises que pelo menos aventam a existência de 
diferenças de classes sociais; de dificuldades de acesso às informações, 
considerando acesso como a possibilidade de entendimento e compreensão 
da informação recebida; de diferenças culturais baseadas no lugar de origem 
dos usuários, de raça, de cor, de credo, de convicções políticas, de profissão, 
de grau de instrução, de moradia, de uso de equipamentos culturais, etc. 
(ALMEIDA JÚNIOR, 2013, p. 97-98). 
 

Por mais que seja um dos pontos centrais da biblioteca, as práticas do Serviço 

de Referência ainda possuem uma grande influência técnica e tecnológica, com 

metodologias e processos.  

A questão é que o enfoque técnico não deve ser excluído ou desconsiderado 

na formação ou atuação do bibliotecário, pelo contrário, deve ser entendido como uma 

das partes que constroem esse profissional. Afinal, para que serve catalogar, 

classificar, entre outras normas, se não para atingir as demandas dos usuários e 

melhor atendê-los? É como alerta Garcez (2007, p. 27), instituições escolares sem o 

bibliotecário e seus conhecimentos técnicos ficam à mercê de serviços sem 

discussões e critérios adequados, “[...] deixando de atender de forma satisfatória às 

necessidades da comunidade escolar e de criar e/ou incentivar, nessa mesma 

comunidade, mudanças quanto ao hábito de leitura e de pesquisa.”. 

Para Vergueiro (1988), o bibliotecário deve se atentar a uma visão crítica em 

relação às mudanças sociais e tecnológicas que atingem a sua área de trabalho. O 

autor, na década de 1980, já questionava a quem essas mudanças atingiam e como 

o bibliotecário poderia contribuir para a integração da população em situação de 

vulnerabilidade social. Ainda hoje, o aperfeiçoamento da profissão aparece voltado às 
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técnicas e avanços tecnológicos, fazendo com que a pauta social seja muitas vezes 

esquecida. Os bibliotecários não podem deixar de lado, de forma alguma, “[...] a noção 

de que possuem uma responsabilidade social para com a população que, 

teoricamente, devem atender.” (VERGUEIRO, 1988, p. 212-213).  

Para Cunha (2010), o termo atender significa “esperar, aguardar”, “dar atenção, 

auxiliar”. De acordo com a IFLA (2015) na biblioteconomia, atender às necessidades 

dos seus usuários, no tocante aos recursos de informação, é um dos deveres da BE. 

Acolhimento, ainda de acordo com Cunha (2010), expressa “dar acolhida a”, 

“hospedar, recolher”. Esse não é um termo comum na área de CI e Biblioteconomia, 

entretanto, é o acolhimento que contribui para que a biblioteca seja um ambiente 

propício não só para pesquisas, leituras, mas também um lugar para conversas e 

interações.   

Conforme Jesus (2018), o acolhimento é categoria essencial à construção do 

sentido de pertencimento dos sujeitos em relação à biblioteca, implicando em 

diferentes dimensões, de ordem afetiva, cognitiva, cultural, institucional. Prado (2020, 

p. 9) indica que o acolhimento deveria constituir um princípio fundamental, quando 

pensamos na biblioteca como espaço público de socialização da diversidade humana. 

“Mas, para isso, é necessário que haja intervenções administrativas voltadas ao 

desenvolvimento de uma cultura organizacional comprometida e moldada por valores 

éticos.”.  

Lankes (2012) nos atenta que muitos de nós, bibliotecários, ao revivermos a 

História, podemos estar presos num conservadorismo profissional que favorece o que 

fazemos acima do porquê fazemos o que fazemos, ainda acreditando que nossos 

empregos dependem dos acervos e não da comunidade. Bibliotecas e bibliotecários, 

defende o autor, devem ser fontes de ruptura e formadores de um novo normal. 

O problema é que temos ainda algumas convicções arraigadas na visão 

tecnicista da profissão, e, por conta disso, o bibliotecário continua sendo identificado 

como um profissional apolítico, neutro, distante das questões sociais e das discussões 

políticas. A biblioteca pode e deve atuar como instrumento de mudança social, se 

direcionando para a modificação de alguns pressupostos filosóficos e éticos da 

profissão, a começar por aqueles que defendem a sua neutralidade. Afinal, 

precisamos em nossa sociedade de profissionais qualificados tecnicamente, mas que 

também sejam críticos o suficiente para exercerem sua profissão dignamente 

(MORIGI, VANZ, GALDINO, 2002).  
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Essa ruptura com a visão tradicional da biblioteconomia, e por extensão do 

bibliotecário, está desde a seleção de materiais para aquisição até o desenvolvimento 

de projetos que abarquem todos os alunos. Quando temos atitudes estritamente 

técnicas em detrimento do ser social acabamos por ter uma postura política, 

posicionando nossa profissão de maneira adversa às necessidades da sociedade.  

Alencar (2015, p. 54) aponta como dever da academia a reprodução de valores 

para a formação de identidade, com reconhecimento da diversidade cultural e respeito 

à diferença. A formação do bibliotecário, ressalta a autora, “[...] deve contemplar as 

discussões voltadas para sua responsabilidade na socialização com vistas à 

transformação social proposta pela Educação Intercultural.”.  

As universidades têm uma responsabilidade social diante de formações 

profissionais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Porém, mesmo essas instituições tendo tal consciência, promovendo seminários, 

cursos, disciplinas, ou outros espaços formativos, onde as temáticas da ética e da 

responsabilidade social estejam presentes, ainda não é suficiente para as 

transformações e desafios que se apresentam na sociedade contemporânea. As 

formações profissionais necessitam ser repensadas. Como no caso do bibliotecário, 

quando acredita que em seu trabalho não há interferências ideológicas, fazendo do 

seu local de trabalho uma espécie de “biblioteca sem partido.” (MORAES, 2018).  

De acordo com Mattos (2013), a valorização e respeito pela diversidade cultural 

perpassa pela escola e professores, assim como pela biblioteca e bibliotecário. Para 

a IFLA (1999), a biblioteca é parte integral do processo educativo e o bibliotecário 

escolar é o profissional com conhecimento e habilidades para responder pelo 

planejamento e gestão da biblioteca. Nas diretrizes da IFLA para BE, o papel desse 

profissional é definido por ensino, gestão e liderança, como forma de contribuir “[...] 

com conhecimentos e competências relacionadas com a disponibilização da 

informação e uso de recursos para atividades de ensino e aprendizagem.” (IFLA, 

2015, p. 33).  

A responsabilidade do bibliotecário é grande, enfatiza Caldin (2005. p. 164), 

pois dependerá dele, com seus valores e crenças, o resultado das ações efetuadas 

dentro da biblioteca. Se o profissional considerar a educação em um sentido amplo, 

não limitado, e voltada à formação de hábitos e atitudes do aluno, não ficará restrito à 

função técnico-administrativa, argumenta a autora.  
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Não só a visão de biblioteca deve ser voltada ao contexto social, como também 

a do bibliotecário, que deve entender-se como sujeito pertencente, que não oferece 

apenas um serviço, mas que tem uma relação de troca com os usuários. Rasche 

(2005, p. 25) considera que “pensar numa ética profissional bibliotecária é pensar no 

ser social do bibliotecário que se constrói no seu agir cotidiano, na sua participação 

social, política e econômica.”. Logo, as condutas e ações éticas praticadas pelo 

bibliotecário, no cotidiano, repercutem na sua postura profissional. 

A atuação do bibliotecário é definida por sua formação cultural e educacional. 

Conforme afirma Elias (1994), a consciência provém de um conhecimento adquirido 

na sociedade; convicções, ideias, afetos e necessidades são constituídos da interação 

com o outro. Assim, Morigi, Vanz e Galdino (2002, p. 141) indicam que os 

bibliotecários para irem além de técnicas, “[...] precisam buscar elementos teóricos 

ligados às ciências humanas, que fortaleçam a sua condição de cidadãos e 

profissionais.”.  

Portanto, para os desafios que envolvem as relações entre a formação 

profissional, o trabalho do bibliotecário e a cultura plural da sociedade brasileira, a 

Educação Intercultural revela-se primordial, como prática que intervém diretamente 

nos desafios provenientes das relações humanas de uma sociedade cada vez mais 

plural (ALENCAR, 2015). 
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5 FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA: UMA NECESSÁRIA 

ANCORAGEM  

 

Como forma de compor a pesquisa, de atingir os objetivos propostos e fornecer 

base à metodologia aplicada, foi adotada uma fundamentação teórico-metodológica 

que compartilhasse da visão humanista dentro da ciência. Nesta pesquisa foi proposto 

refletir sobre uma temática delicada que envolve o outro, buscou-se na escuta dados 

discursivos para conhecer e compreender o pensar e fazer do profissional no seu dia 

a dia. Sendo assim, a fundamentação teórico-metodológica que a norteia parte de 

uma abordagem fenomenológica, visando o mundo da vida, lugar do conhecimento 

do senso comum, da linguagem natural, permeados por representações sociais, tendo 

a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo como suporte para tratar os dados 

discursivos. 

 

5.1 ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA E SEUS DESDOBRAMENTOS  

 

Ao longo da história o saber científico foi tomando proporções inquestionáveis. 

A racionalidade, instituída pela ciência moderna, tinha como base a objetividade e a 

visão materialista do mundo, qualificando métodos e técnicas como única forma de 

conhecimento. Santos (2008, p. 30) afirma que a ciência moderna privilegia o 

funcionar das coisas em detrimento de para quem ou qual finalidade, e “É por esta via 

que o conhecimento científico rompe com o conhecimento do senso comum.”.   

A história da CI e da Biblioteconomia foram conduzidas pelo paradigma 

positivista, advindo da incorporação de teorias, conceitos e métodos de diferentes 

correntes e áreas. Conforme expõe Araújo (2009, p. 203): 

Tal paradigma partilha com o positivismo todas as suas características: a 

explicação como sinônimo de simplificação, a quantificação, a busca por 

regularidades e leis e o consequente apagamento das singularidades. 

Partilha, também, suas limitações – sendo a principal delas a incapacidade 

de capturar aquilo que o método não dá conta de apreender: a informação 

subjetiva, dotada de sentidos diversos e inserida no terreno da experiência 

histórico-cultural. 

 

Indo além das fronteiras da CI e da Biblioteconomia, deparamo-nos com 

distintas soluções que dão suporte a pesquisas de cunho social, como a abordagem 

fenomenológica e seus desdobramentos ao longo dos anos. 
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A fenomenologia consolidada pelo filósofo Edmund Husserl, no final do século 

XIX, veio como uma corrente de pensamento contrapondo à concepção positivista da 

ciência moderna e como um dos suportes às pesquisas da área de ciências sociais. 

Com a fenomenologia, Husserl trouxe a necessidade de entendimento das ações 

sociais, a partir das experiências que ocorrem no mundo real, no mundo vivido, na 

subjetividade daqueles que vivem nesse mundo, para o campo da ciência e da filosofia 

(DARTIGUES, 1973), e com a possibilidade de entendê-lo de forma objetiva. A 

fenomenologia, alega Sokolowski (2012, p. 10), “vai além dos antigos e modernos, e 

se esforça por reativar a vida filosófica em nossas circunstâncias presentes”, seja 

como ciência ou método, proporcionando o conhecimento a partir da essência. É um 

modo de fazer ciência que fornece subsídios para a reflexão e busca de 

compreensões dos problemas sociais do mundo cotidiano e da subjetividade dos que 

nele vivem.  

A abordagem fenomenológica influenciou diferentes campos científicos, e 

desponta nos últimos tempos como um viés de pesquisa na área da CI e 

Biblioteconomia. Apesar de ainda serem influenciadas pelo predomínio tecnológico e 

tecnicista, essas áreas vêm cada vez mais discutindo e demonstrando interesse pela 

percepção dos sujeitos relacionados ao uso da informação. Segundo Araújo (2003, p. 

25), “os sujeitos precisam, necessariamente, ser incluídos nos estudos sobre a 

informação e, sobretudo, precisam ser incluídos em suas interações cotidianas, 

formas de expressão e linguagem, ritos e processos sociais.”. 

Estudos sobre migração e suas consequências podem ser desenvolvidos sob 

diversos aspectos e à luz de diferentes teorias. Rezende e Siriano (2019, p. 4) afirmam 

que a pesquisa fenomenológica volta-se aos atos do sujeito, busca escutar, respeitar, 

conhecer e compreender o discurso dos participantes, “[...] tornando-a não de um ou 

de outro, mas de todos e todas.”.  

Schutz (1970, p. 54) alega que:  

Todas as ciências empíricas se referem ao mundo dado; mas elas próprias, 
e os seus instrumentos, são elementos desse mundo. Só a dúvida filosófica 
com respeito às pressuposições implícitas em todo o nosso pensamento 
habitual - científico ou não - pode garantir a exatidão dessa mesma tentativa 
filosófica e também de todas as ciências que tratam, direta ou indiretamente, 
das nossas experiências do mundo.  
 

Na compreensão do autor, o objetivo das ciências sociais é obter o 

conhecimento organizado da realidade social. Realidade essa, explica ele, procedente 

do mundo social, experimentado pelo pensamento do senso comum na vida cotidiana 
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e nas múltiplas relações e interações do homem com seus semelhantes. É o mundo 

intersubjetivo no qual nascemos, ou seja, um mundo comum a todos (SCHUTZ, 2008). 

A fenomenologia passou a servir às ciências sociais e como forma de conhecer, 

analisar e compreender a constituição desse mundo comum a todos, o mundo da vida. 

Para conhecer o que pensa o bibliotecário da RMEF em relação aos alunos 

imigrantes é preciso levar em conta o seu cotidiano escolar, suas práticas no dia a 

dia, e desvelar a partir de sua realidade no mundo da vida as representações 

associadas ao/s outro/s, que muitas vezes nem mesmo as percebemos.  

Sokolowski (2012) indica que o mundo da vida surge como questão filosófica 

que contrasta a ciência moderna. A visão positivista, crítica o autor sobrepôs o mundo 

descrito pelas ciências exatas em detrimento do mundo experienciado diretamente 

pelos atores sociais, ou seja, pelas pessoas. Na concepção de Schutz (2012), o 

mundo da vida cotidiana é o mundo intersubjetivo, no qual agimos e interagimos. É o 

mundo já existente, experimentado por nós na atitude natural e no conhecimento do 

senso comum como forma de compreender as ações do/s outro/s na sociedade. Esse 

mundo foi interpretado por nossos antecessores, antes de nosso nascimento, e será 

deixado por nós aos nossos sucessores, ou seja, há uma ordem social. Berger e 

Luckmann (2010) afirmam que esse é o mundo que já foi objetificado por meio da 

linguagem utilizada na vida cotidiana. E, como bem lembra Chagas (2017), é 

impossível que qualquer ser humano consiga desligar-se inteiramente da 

cotidianidade. Sendo assim, por meio de entrevistas, em tom de conversa relacionada 

à prática bibliotecária na RMEF, busquei captar a essência dos discursos de 

bibliotecários com foco na vivência com alunos imigrantes.  

Essência e fenômenos são dois termos base da fenomenologia. Quando algo 

se apresenta à consciência, captamos com ele uma essência. Essa é a maneira 

característica do aparecer do fenômeno (HUSSERL, 2000). Como uma figura 

geométrica retangular, vai sempre ter quatro lados, não importa o seu tamanho, 

mesmo sendo um objeto como uma mesa ou um livro, sua essência de retângulo 

sempre será a mesma (DORTIER, 2010).  

Dartigues (1973) elucida que as essências não existem fora da consciência, e 

que para não serem confundidas com os fenômenos de consciência que competem à 

psicologia, Husserl recorre à noção de intencionalidade. Cada ato de consciência ou 

experiência que temos é intencional. É essencialmente “consciência de” ou uma 

“experiência de” algo ou de outrem. É quando visualizamos em nosso pensamento 
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um objeto ou fato, isto é, quando pensamos em biblioteca escolar, determinados 

elementos, imagens, palavras, representações surgem em nossa mente.  

Para Schutz (2008), o termo “ação” designa o comportamento humano 

previamente concebido pelo ator, enquanto o termo "ato" designa o resultado, a ação 

realizada. Sendo assim, a ação entre sujeito e objeto é intencional, direcionada por 

motivações futuras, denominadas “motivos para”, com base em experiências do 

passado, chamadas de “motivos porque”. Schutz (1970) compreende que o motivo 

pode ter um significado subjetivo e um objetivo. Na medida em que vive a ação o 

sujeito não está consciente dos seus “motivos porque”, somente quando a ação é 

realizada (concluída) que ele se volta para o seu passado, podendo, assim, observar 

a si próprio e ser capaz de compreender seus atos e decisões.  

De acordo com Schutz (2012, p. 84): 

Toda interpretação desse mundo é baseada em um estoque de experiências 
prévias, nossas próprias ou transmitidas por nossos pais ou professores, 
essas experiências ‘na forma de conhecimento disponível’ funcionam como 
esquema de referência.  
 

Conforme Elias (1994), ao nascermos já carregamos conosco as relações e 

dependências da sociedade em que estamos inseridos. É necessária uma moldagem 

para nos transformarmos em um ser individualizado. Quer dizer, a individualidade é 

possível a partir das relações de um indivíduo com outro(s) e das conexões com a 

estrutura da sociedade onde vivem e crescem, interagindo, comunicando-se, trocando 

e assimilando conhecimento. Schutz (2012) esclarece que é a partir dessas relações 

que se formam os estoques de conhecimento, determinando o modo como o indivíduo 

se porta, definindo a situação biograficamente determinada do sujeito. Para Schutz 

(2012, p. 85): 

Dizer que uma situação é biograficamente determinada é afirmar que ela 
possui uma história; ela é a sedimentação de todas as experiências prévias 
do indivíduo, organizadas como uma posse que está facilmente disponível 
em seus estoques de conhecimento e, enquanto uma posse exclusiva, trata-
se de algo que é dado a ele e somente a ele. 
 

Do ponto de vista de Dartigues (1973, p. 78, grifo do autor), “[...] não somente 

a ciência fala deste mundo, mas o próprio cientista fala neste mundo”. É partindo do 

seu mundo da vida que o pesquisador encontra seus motivos-para e motivos-porque. 

Suas vivências, escolhas, pré-conhecimentos e intenções caminham com a pesquisa. 

Contudo, para seguir ele precisa se assegurar do conhecimento da ciência que 

fundamenta sua pesquisa. Sokolowski (2012, p. 12) informa que a fenomenologia 

possibilita a autodescoberta, e que “[...] não somente podemos pensar as coisas 
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dadas para nós na experiência, mas podemos compreender também a nós mesmos 

enquanto as pensamos.”  

O pesquisador deve despir-se de suas atitudes naturais, de seu conhecimento 

do senso comum e adotar a postura da dúvida, da reflexão e assumir a atitude 

fenomenológica (BRAGAGNOLO, 2014). Ainda quanto à condição de pesquisador, 

Zilles (2002, p. 23) indica que “a intencionalidade conduz à redução, ou seja, à 

colocação entre parênteses da realidade como a concebe o senso comum.” Isso é o 

que Husserl (2000) denominava epoché, ou redução fenomenológica, suspender o 

juízo e crenças originárias, fazendo com que o pesquisador repense a ideia de que 

existe uma verdade preestabelecida. Embora para a presente pesquisa não se utilize 

o método fenomenológico, compreender essas atitudes auxilia nos cuidados 

envolvendo a coleta e análise de dados. 

Na pesquisa fenomenológica, o pesquisador suspende conhecimentos e 

julgamentos prévios sobre o seu objeto e abre-se ao experiencial, à escuta, buscando 

uma aproximação com os participantes da pesquisa e significados revelados 

(SCHUTZ, 1970). Tal postura também tem relação em estar aberto a novas leituras e 

em conhecer os conceitos dessa ciência.  

Para conhecer e compreender a percepção e as ações de acolhimento da 

biblioteca escolar acerca do aluno imigrante, encontro o bibliotecário, que, como os 

seus usuários, possui suas histórias, cultura, seu estoque de experiências, sua 

situação biograficamente determinada. A fim de conhecer a experiência de vida dos 

sujeitos participantes da pesquisa, foi necessário suspender meus juízos e crenças 

do senso comum, inclusive enquanto bibliotecária. Isso me possibilitou conhecer como 

os bibliotecários escolares lidam com diversas situações na prática do cotidiano, suas 

ponderações e percepções sobre a temática de acolhimento ao aluno imigrante e os 

seus entendimentos relacionados ao papel social do profissional dentro da biblioteca 

escolar no mundo da vida. 

 

5.2 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS   

 

A Teoria das Representações Sociais (TRS), do psicólogo romeno radicado na 

França, Serge Moscovici, é adotada como fundamento metodológico da presente 

pesquisa. 
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 A TRS foi fundada em 1961, com a obra “A psicanálise, sua imagem e seu 

público”44, tendo suas raízes na sociologia de Émile Durkheim. Em seus estudos, 

Moscovici propôs o conhecimento do senso comum como uma teoria de pesquisa, 

possibilitando sua produção social e intelectual, refletindo na construção social da 

realidade (ARAYA UMAÑA, 2002). De acordo com Araya Umaña (2002), o uso da 

abordagem da TRS nos aproxima mais da visão de mundo do outro, possibilitando 

reconhecer os modos e processos de constituição do pensamento social, por meio 

dos quais as pessoas constroem e são construídas pela realidade social.   

Berger e Luckmann (2010) referem-se à construção social da realidade como 

resultado das ações e interações do indivíduo em sociedade, nos seus mundo da vida. 

É por meio dessa construção, quando passa a representar e atribuir significados às 

coisas do mundo, que o homem se torna um ser social.   

Para Moscovici (2007), representações é tudo o que temos, que conseguimos 

nomear, ou dar um nome. É aquilo a que nosso sistema perceptivo e cognitivo está 

ajustado. Segundo o autor, a realidade é reproduzida na forma de representações 

sociais, que são estabelecidas por um conjunto de valores, noções e regras, 

resultantes das interações que temos com o outro no mundo cotidiano. As 

representações sociais são o que compõem a vida em sociedade, sendo responsáveis 

pela nossa organização e orientação, e pelo modo de ser da comunicação entre as 

pessoas (JOHN, 2004), norteando comportamentos e ações, visando tornar familiar o 

não familiar, o desconhecido em algo assimilado e incorporado às construções 

sociais. Nas palavras de Moscovici (2007, p. 49), as representações “são fenômenos 

específicos que estão relacionados com um modo particular de compreender e de se 

comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o senso comum.”.   

Moscovici (2007) define o conhecimento do senso comum como um 

complemento ao conhecimento científico, no qual se constroem as representações e 

a incorporação do novo. O autor distingue dois processos que geram as 

representações sociais: a ancoragem e a objetivação.  

Ancorar é colocar algo que nos é estranho em um contexto familiar. É um 

exercício mental de classificar e dar nome a alguma coisa ou a alguém. Significa 

confinar esse objeto ou pessoa, não-familiar, a um conjunto de limites linguísticos, 

comportamentos e regras. É estabelecer um valor positivo ou negativo ao que foi 

 
44 Tradução de: La Psychanalyse, son image et son public. 
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classificado, não cabendo a neutralidade, mas, sim, uma definição em determinado 

lugar de uma escala hierárquica para cada objeto e pessoa. “Se a classificação, assim 

obtida, é geralmente aceita, então qualquer opinião que se relacione com a categoria 

irá se relacionar também com o objeto ou com a ideia.” (MOSCOVICI, 2007, p. 61). 

Essa classificação já vem de outrora, como afirma Schutz (2012), vem de um mundo 

já experimentado por nossos antecessores.  

Nossos hábitos e costumes são condicionados ao processo civilizador de cada 

época e sociedade. Elias (1994) indica que a construção desse processo é imbricada 

à realidade social, e à medida que os conhecimentos são socializados, legitimados e 

institucionalizados, os costumes e os valores que norteiam nossas ações vão se 

compondo. Para Moscovici (2007, p. 35), “Nenhuma mente está livre dos efeitos de 

condicionamentos anteriores que lhe são impostos por suas representações, 

linguagem ou cultura.”.  

Podemos visualizar esse conceito na temática da pesquisa. O imigrante, visto 

como o “outro”, o “estranho”, pode estar vinculado a representações negativas, 

acarretando estereótipos e práticas xenófobas e preconceituosas, ou, ainda, ser visto 

somente como um personagem de histórias tristes que causam pena. 

A objetivação, para Moscovici (2007), é a reprodução de um conceito em uma 

imagem. Explicitando com Araya Umaña (2002, p. 35, tradução nossa), “[...] refere-se 

à transformação de conceitos abstratos em experiências ou materializações 

concretas. Através dele [da objetivação], o invisível se torna perceptível.45”. 

Exemplificando, é quando pensamos no amor, sentimento abstrato, concretizado em 

algum símbolo, como coração, na cor rosa, ou em flores.  

Para Moscovici (2007, p. 73), 

Uma vez que a sociedade tenha aceito tal paradigma [representação social], 
ou núcleo figurativo, ela acha fácil falar sobre tudo o que se relacione com 
esse paradigma e devido a essa facilidade as palavras que se referem ao 
paradigma são usadas mais frequentemente. Surgem então, fórmulas e 
clichês que o sintetizam e imagens, que eram antes distintas, aglomeram-se 
ao seu redor. Não somente se fala dele, mas ele passa a ser usado, em várias 
situações sociais, como um meio de compreender outros e a si mesmo, de 
escolher e decidir.      
 

 
45 Traduzido de: “[...] el proceso de objetivación se refiere a la transformación de conceptos abstractos 

extraños en experiencias o materializaciones concretas. Por medio de él lo invisible se convierte en 
perceptible.” (ARAYA UMAÑA, 2002, p. 35). 
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Lefèvre e Lefèvre (2014), autores da técnica adotada para tratamento dos 

dados discursivos desta pesquisa, apontam que as representações sociais, na 

qualidade de conhecimento do senso comum, estão sempre presentes numa opinião, 

postura ou ação de um indivíduo em sua vida cotidiana. São consequências dos 

modos socialmente compartilhados de conhecer, representar e interagir no mundo 

social.  

Chagas (2017) atenta para o risco da construção de preconceito quando as 

representações se tornam padrões de referência que desqualificam o incomum, 

podendo modelar o pensamento do indivíduo e, em sequência, da sociedade. Esta é 

uma preocupação constante daqueles que trabalham com o tema imigração. Quais as 

representações sociais relacionadas aos imigrantes e refugiados no Brasil? Como 

essas representações sociais afetam as relações sociais entre os imigrantes e os 

brasileiros? E, mais, quais as representações sociais de alunos imigrantes dentro das 

escolas brasileiras?  

Conhecer as representações sociais partilhadas sobre a temática imigração, no 

contexto escolar, seria uma maneira de desconstruirmos o discurso cultural dominante 

e possibilitar práticas interculturais envolvendo a biblioteca escolar e o seu público.   
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5.3 OUVIR PARA ENTENDER: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA 

PESQUISA 

 

 

Para a realização de uma pesquisa, é necessária a utilização de método 

científico, técnicas, instrumentos e procedimentos que permitam ao pesquisador 

alcançar os objetivos e responder os problemas de pesquisa. O planejamento 

depende do problema a ser investigado, da natureza, situação espaço-temporal e do 

conhecimento de quem o investiga, podendo derivar inúmeras caracterizações ao 

longo do estudo (KÖCHE, 2011). Nesta seção serão descritos os preceitos éticos e a 

caracterização da pesquisa, seu universo e participantes, instrumentos para a coleta 

e tratamento dos dados.  

 

5.3.1 Ética na pesquisa 

 

Esta pesquisa seguiu os procedimentos éticos, estabelecidos na Resolução n. 

466, de 12 dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), e Resolução n. 510, de 7 de abril de 

2016 (BRASIL, 2016), ambas do Conselho Nacional de Saúde, as quais tratam das 

diretrizes e normas regulamentadoras para assegurar o respeito pela dignidade 

humana e a proteção aos participantes da pesquisa e aos pesquisadores.  

Além das resoluções, buscou-se compreender o que é ética e quais suas 

inferências para a pesquisa, o pesquisador, os sujeitos e as instituições envolvidas. 

Rios (2006) afirma que a ética se funda nos princípios do respeito, da justiça e da 

solidariedade, apontando para a necessidade de reconhecimento do outro. Quando 

inserida na ciência, deve proporcionar uma postura crítica sobre a finalidade da 

pesquisa e sujeitos envolvidos. A Resolução n. 466 reconhece as especificidades das 

pesquisas nas Ciências humanas e sociais e registra que “todo o progresso e seu 

avanço devem, sempre, respeitar a dignidade, a liberdade e a autonomia do ser 

humano” (BRASIL, 2012, não paginado). A ética perpassa por todo o processo 

investigativo, desde a coleta de dados até a divulgação dos resultados. Dessa forma, 

para a realização das entrevistas, o projeto desta pesquisa foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (CEPSH/Udesc), e integrando a autorização da Secretaria 

Municipal de Educação.  
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Consta na Resolução n. 466 que ser ético significa, dentre outros, respeitar o 

participante da pesquisa e reconhecer “[...] sua vulnerabilidade, assegurando sua 

vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de 

manifestação expressa, livre e esclarecida [...]” (BRASIL, 2012). Para tanto, o aceite 

dos bibliotecários participantes da presente pesquisa foi oficializado com a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo A) e aceite dos termos 

estabelecidos para a concessão da entrevista e autorização para gravação do áudio 

dessa (Anexo B). Entre outros aspectos, o TCLE assegura a preservação da 

identidade dos entrevistados, a livre escolha na participação, e a desistência em 

qualquer momento.  

As resoluções n. 466/2012 e n. 510/2016 trazem orientações gerais de direitos 

e deveres tanto dos pesquisadores quanto dos participantes. Apesar de diversos 

instrumentos e atribuições, a ética transcende manuais e códigos. Rios (2006) 

entende que conduzir o estudo sob uma perspectiva reflexiva constante, indagando 

para quem, o porquê e o como é o que consuma a ética na pesquisa. A atitude do 

pesquisador e a forma como empreende o seu trabalho determinará o andamento e o 

resultado dele. 

 

5.3.2 Universo da pesquisa e participantes  

 

Como universo de pesquisa foi selecionada a Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis (RMEF). Essa rede é formada por Escolas Básicas Municipais (EBM), 

Núcleos de Educação Infantil Municipais (NEIM) e Educação de Jovens Adultos e 

Idosos (EJA). No entanto, é nas EBM que encontramos biblioteca escolar e 

bibliotecário. A RMEF conta com 38 escolas básicas distribuídas nas cinco regiões da 

cidade (quatro na ilha e uma no continente), como visto no mapa (Figura 8).  
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Figura 8 - Mapa das Escolas Básicas Municipais de Florianópolis por região  

 
Fonte: Florianópolis, 2021b.   
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A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis indica que, em 2020, a 

RMEF possui 29 bibliotecas, sendo uma biblioteca central, instalada no Centro de 

Educação Continuada (CEC), uma biblioteca no Polo da EJA Silveira de Souza e 27 

bibliotecas escolares nas EBM. Para o atendimento nessas bibliotecas, a RMEF conta 

com 30 bibliotecários concursados, um por biblioteca escolar, um na biblioteca do EJA 

e dois na biblioteca central (FLORIANÓPOLIS, 2021c). 

A população estudada nesta pesquisa é composta por cinco bibliotecários 

atuantes nas bibliotecas escolares da RMEF. Como forma de abranger diferentes 

realidades, foram selecionados um profissional atuante em uma escola de cada região 

da cidade (central, continental, leste, norte e sul).   

Os cinco bibliotecários da amostra final foram selecionados segundo os 

seguintes critérios:  

a) atuar em biblioteca de escola básica da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis;  

b) atuar na escola, de uma das cinco regiões, com maior número de 

matrículas de alunos imigrantes.   

Para a testagem dos instrumentos foram selecionados dois bibliotecários 

também atuantes na RMEF, e em escolas com o menor número de matrícula de 

alunos imigrantes, para não coincidir com contextos da amostra final.  

No ano de 2020, com a pandemia decorrente da COVID-19, como em diversas 

cidades do mundo, Florianópolis veio a decretar quarentena, em 17 de março desse 

ano46, suspendendo atividades e serviços não essenciais47. Para evitar aglomeração 

de pessoas e a propagação do vírus, foram adotadas medidas de isolamento social 

e, aos profissionais, trabalho em home office. Por lei,48 as aulas presenciais nas 

escolas (municipais, estaduais e particulares) e universidades (federais, estaduais e 

particulares) foram interrompidas e ofertadas online.  

Com o ano letivo de 2020 sendo executado de forma totalmente remota, a 

interação presencial entre alunos e bibliotecários foi escassa. Por essa razão, para a 

 
46 Decreto n. 21.352, de 17 de março de 2020. Disponível em: http://leismunicipa.is/sxwgo. Acesso em: 

20 set. 2021.  
47 Foram considerados essenciais serviços da área da saúde e alimentação (mercado, padaria, coletas 

de lixo, hospitais, postos de combustível etc.).    
48 Decreto n. 21.637, de 8 de junho de 2020, dispõe sobre a prorrogação dos prazos referentes ao 

serviço especial de transporte escolar em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus 
(COVID-19). Disponível em: http://leismunicipa.is/pcdyg. Acesso em: 20 jul. 2020.  
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definição da amostra da pesquisa, o quantitativo de alunos imigrantes foi considerado 

pelos dados do ano letivo de 2019, mesmo porque os profissionais teriam mais para 

contar sobre suas vivências com esses alunos.  

Segundo a Secretaria de Estado da Educação49, das 38 escolas básicas da 

rede, 31 possuem ao menos uma matrícula de aluno imigrante. No ano de 2019, havia 

na RMEF um total de 248 desses alunos (conforme mostra a Tabela 1), oriundos de 

diferentes nacionalidades.  

 

Tabela 2 - Número de alunos imigrantes na RMEF, por Região em 2019  

Região 
Total de matrículas por 

região 
Matrículas de aluno 

imigrantes 

Central 3.037 27 

Continental 504 9 

Leste 2.839 58 

Norte 7.247 116 

Sul 3.383 38 

Total geral 17.010 248 
Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

Com base nesses dados, foram selecionadas as sete escolas (duas delas para 

fins de teste dos instrumentos de coleta de dados), a partir da autorização da 

Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, e do aceite de participação dos 

bibliotecários, de cada diretor dessas unidades escolares. Dos cinco convidados, para 

a coleta definitiva dos dados, somente um aceitou inicialmente, mas depois não 

retornou. Sendo assim, o convite para consulta e aceite foi repassado para a segunda 

escola da mesma região com o maior número de matrículas de alunos imigrantes.  

 

5.3.3 Caracterização da pesquisa  

 

Do ponto de vista da natureza, a presente pesquisa caracteriza-se como 

aplicada, ao que Marconi e Lakatos (2013) afirmam ser de interesse prático, quando 

os resultados podem ser utilizados na solução de questões que ocorrem na realidade. 

 
49 Dados do Educacenso 2019, fornecidos pela Gerência de Avaliação da Educação Básica e 

Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado da Educação, por meio do e-mail 
gaebe@sed.sc.gov.br, em 29 de junho de 2020. 
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Ou seja, a partir da análise dos discursos obtidos dos participantes, por meio de 

entrevista, e das respostas no questionário (Apêndice B), foi possível conhecer a 

relação entre biblioteca e alunos imigrantes, e com isso contribuir nas práticas dos 

profissionais envolvidos com esse tipo de público.  

Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como descritiva de abordagem 

qualitativa. É descritiva, visto que se pretende coletar, transcrever, tratar e analisar os 

discursos sem interferir neles. Köche (2011) caracteriza que a pesquisa descritiva 

constata e avalia relações entre duas ou mais variáveis, já existentes, de um dado 

fenômeno, sem manipulá-las. A pesquisa é de abordagem qualitativa, pois tem como 

fonte de dados o discurso dos participantes, os quais revelam ações e vivências no 

seu mundo da vida. Godoy (1995) aponta que abordagens qualitativas têm como 

preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente 

natural. 

Nesse sentido, a abordagem qualitativa torna-se ideal para compreender as 

representações sociais dos bibliotecários da RMEF acerca do acolhimento ao aluno 

imigrante, visto que possuem relação com a subjetividade. Esse tipo de abordagem 

muitas vezes se caracteriza por análises de informações que não podem ser 

mensuradas, mas que visam o entendimento da linguagem e seus significados em 

suas formas e contextos de expressão (ZERMIANI et al., 2021). Portanto, narrativas, 

e depoimentos são fontes ricas de informação para suscitar reflexões em pesquisas 

(SOUZA et al., 2014). 

 

5.3.4 A Técnica do discurso do sujeito coletivo (DSC)   

 

Compreender a relação entre sociedade e indivíduo, e as representações 

sociais a partir das interações auxilia o pesquisador na aplicação da técnica do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). A adoção da TRS como fundamentação 

metodológica, associada à técnica do DSC facilita a compreensão da aproximação do 

conhecimento do senso comum às ações dos bibliotecários praticadas no mundo da 

vida, no caso desta pesquisa, o ambiente escolar da RMEF.  

O DSC é uma técnica, dentre várias, que possibilita identificar as 

representações sociais obtidas em pesquisas que têm o depoimento como sua 

matéria-prima (LEFÈVRE, 2017). Esta técnica para tratamento dos dados discursivos 

foi criada na década de 1990 pelos pesquisadores brasileiros Fernando Lefèvre e Ana 
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Maria Cavalcanti Lefèvre, e considera como fonte de dados depoimentos verbais, 

como entrevistas, ou manifestações discursivas encontradas em textos e documentos 

escritos (SALES; SOUZA; JOHN, 2007).  

Segundo Lefèvre (2017), com a técnica do DSC é possível associar os 

conteúdos das opiniões individuais que apresentam sentidos semelhantes, formando 

um depoimento síntese, redigido em primeira pessoa, como se tratasse de uma 

coletividade. As falas submetidas a esse processo, sob a forma de depoimento 

coletivo, apresentam histórias ou narrativas a respeito de um dado tema ou problema 

pesquisado. No entanto, alerta o autor que 

Para conhecer as RS [representações sociais], é preciso descrevê-las e, para 
isso, reconstruí-las, o que é muito mais do que simplesmente o pesquisador 
constatar ou detectar a sua presença. A tarefa especializada própria da 
pesquisa de reconstituição das RS pressupõe um série de ações, opções e 
decisões envolvendo: o tema pesquisado, o recorte efetuado no tema, a 
seleção de perguntas ou estímulos indutores e todas as tarefas relativas a 
processamento da ‘matéria-prima’ […] da qual resultará, como produto final, 
o pensamento de uma dada coletividade. (LEFÈVRE, 2017, p. 19).  

  
  Para a composição do resultado, o DSC final, faz-se uso de quatro figuras 

metodológicas:  

● Expressões-Chave (E-Ch): são trechos literais do discurso que revelam 

a essência do depoimento ou do conteúdo discursivo;  

● Ideias Centrais (IC): são expressões que apresentam, de maneira 

sintética, sentido semelhante ou complementares dos depoimentos;  

● Ancoragem (AC): são manifestações linguística das crenças, teorias e 

valores que o autor do discurso expressa;  

● Discurso do Sujeito Coletivo (DSC): é a reunião das E-Ch presentes 

nos depoimentos, que têm IC e/ou AC de sentido semelhantes ou 

complementar de cada resposta, culminando no DSC final, que é a 

reunião dos DSCs de todas as questões.  

Lefèvre (2017) aponta que para o DSC o tamanho da amostra é variável e 

suscetível ao objetivo da pesquisa e nível pretendido de generalização do resultado. 

Nesse tipo de pesquisa prevalece mais que a quantidade a qualidade, com uma 

escolha criteriosa dos participantes como fontes de informação para o conhecimento 

de uma dada realidade. Deste modo, a amostra de cinco bibliotecários participantes 

da presente pesquisa se torna viável diante dos critérios apresentados e da seleção 

de profissionais por área geográfica, abarcando distintas realidades das escolas da 

REMF.   
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O DSC representa uma inovação nas pesquisas empíricas de opinião 

baseadas em depoimentos verbais. Diferente das metodologias de categorização, no 

DSC a opinião coletiva processada de forma discursiva é semanticamente mais rica, 

pois é plena de conteúdos significativos, fazendo emergir detalhamentos individuais 

de uma mesma opinião coletiva diante do tema pesquisado (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2005).  

Embora concebida no contexto relacionado à saúde pública, a técnica do DSC 

tem sido reconhecida como instrumento de pesquisa em diferentes áreas do 

conhecimento, inclusive na CI e Biblioteconomia. Abordagens fenomenológicas, 

associando a TRS e a técnica do DSC, estão gradualmente sendo desenvolvidas 

nessas áreas, possibilitando uma visão de diferentes coletivos profissionais sobre 

temáticas relevantes para o desenvolvimento de suas práticas e conhecimentos. A 

junção dessas abordagens vem de encontro ao objetivo desta pesquisa, que é ouvir, 

observar, tratar e analisar, discursos de bibliotecários da RMEF, sobre a relação da 

BE com os alunos imigrantes, coletados mediante entrevista. Possibilitando assim, 

conhecer e compreender quais as perspectivas dos bibliotecários no que diz respeito 

à acolhimento, intercultura e de alunos com esse perfil. 

 

5.3.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

Com a pesquisa tendo a fundamentação metodológica na TRS e o tratamento 

dos dados discursivos com a técnica do DSC, optou-se pela entrevista individual como 

melhor instrumento de coleta desses dados. Lefèvre (2017) entende a entrevista como 

uma possibilidade de resgate de uma opinião individual espontânea e sem 

interferência, possibilitando o entendimento de alguns comportamentos ou mesmo a 

percepção sobre temas que fazem parte do cotidiano do entrevistado. Para tanto, 

segundo o autor, é preciso a elaboração de perguntas que gerem depoimentos 

autênticos, ou seja, sem um pensar prévio, preparado, ensaiado.  

Portanto, optou-se por um roteiro semiestruturado (Apêndice A), ou seja, com 

perguntas abertas, como forma de orientação no momento da entrevista. Posterior a 

esse momento, foi aplicado um questionário (Apêndice B), como instrumento 

complementar, com o objetivo de conhecer o perfil dos participantes. 

Ambos os instrumentos foram readaptados após o teste desses instrumentos 

com os dois bibliotecários da RMEF, neste caso, de escolas com baixo índice de 
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matrículas de alunos imigrantes. Após ajustes, de nove, o roteiro ficou estruturado em 

oito perguntas.  

As perguntas abertas possibilitaram a interação e espontaneidade entre 

pesquisadora e entrevistados. Para Minayo (2008), perguntas abertas permitem ao 

entrevistado retomar sua vivência de forma retrospectiva, liberando um pensamento 

reprimido e que muitas vezes nos chega em tom de confidência. No relato dos 

entrevistados, afirma a autora, "[...] podemos encontrar o reflexo da dimensão coletiva 

a partir da visão individual.” (MINAYO, 2008, p. 59).  

Para o questionário foram formuladas 11 questões dentro de quatro eixos: 1) 

dados gerais; 2) formação profissional; 3) formação complementar; e 3) experiência 

profissional. Este instrumento foi elaborado no Google Formulário por ser uma 

ferramenta prática e de fácil acesso para o participante preencher/responder.   

 

5.3.6 A coleta em tempos de pandemia   

 

Como ideia inicial, a entrevista foi pensada na modalidade face a face, para ser 

realizada na biblioteca da escola onde o participante atua. Entende-se que isso 

poderia contribuir para que se conhecesse o ambiente profissional do entrevistado, e 

para que ele se sentisse mais à vontade no momento da entrevista, facilitando o 

rememorar de suas práticas, o resgate de lembranças.  

Havia uma expectativa de que o cenário epidêmico, da COVID-19 no mundo e 

no Brasil, estivesse regular, ou pelo menos, ameno até o momento da realização das 

entrevistas. Infelizmente, no início de 2021 o quadro de contágio e mortes por COVID-

19 em nosso país continuava severo e crescente. Com a campanha de vacinação 

caminhando lentamente, e muitos profissionais da área da educação testando positivo 

para o vírus, o retorno das aulas em Florianópolis foi suspenso. Como forma de 

pressionar o governo, professores, bibliotecários, e outros funcionários da RMEF, 

entraram em greve50 reivindicando segurança e vacinação, para assim poderem 

retornar às aulas presenciais em meio ao agravamento dessa pandemia.  

Diante desse quadro, sem previsão de término da quarentena, e a educação 

em situação de greve, o planejamento da coleta foi repensado de modo que, seguindo 

 
50 Após 67 dias de luta, no dia 28 de maio de 2021, foi aprovada em Assembleia a proposta entregue 

pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (SINTRASEM), 
garantindo equipamentos de segurança e vacinação a todos os profissionais da educação, e 
encerrando assim a greve dos servidores públicos da educação (SINTRASEM, 2021).  
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as recomendações da Secretaria de Saúde do Município de Florianópolis, não 

colocasse em risco a saúde dos participantes da pesquisa e da pesquisadora. 

Portanto, o contato com os bibliotecários participantes foi realizado de forma remota, 

e respeitando não só as condições já previstas na metodologia de entrevista, como 

também outros fatores que pudessem afetar o emocional, ou seu cansaço mental 

nesse um ano de pandemia.   

Outro diferencial na coleta de dados foi o uso exclusivo da tecnologia. Nessa 

realidade de quarentena, no qual estamos ainda mais dependentes da internet para 

trabalho, estudo e demais interações, as ferramentas tecnológicas tornaram-se o 

único meio para realização da coleta de dados. A entrevista face a face é uma 

modalidade que conta para compreensão e análise das informações, no entanto, a 

sua realização com o uso da tecnologia não deve ser desmerecida. Lefèvre (2017) 

indica até que pode ser uma vantagem adicional ao reduzir custos e dificuldades de 

deslocamento. 

Após consulta prévia, e aceite do TCLE (Anexos A e B) foram definidas as datas 

e horários das entrevistas com cada um dos cinco bibliotecários participantes. As 

entrevistas foram realizadas ao longo do mês de março e abril, e conforme dito, de 

forma remota.  

Antes de iniciar as perguntas, foram reforçadas as orientações do TCLE, 

enviado anteriormente por e-mail, e solicitado posterior preenchimento do questionário 

de caracterização dos participantes. Concluídas as orientações seguimos para a 

coleta de dados, ou como indicado aos participantes, para uma conversa. Com a 

questão tecnológica, alguns percalços, como conexão e áudio, fizeram os encontros 

durarem em torno de 20 a 40 minutos.  

As entrevistas online foram realizadas por meio do aplicativo Meeting51, 

gravadas em vídeos com captura de tela, e áudio por aplicativo no celular da 

pesquisadora. Além das gravações, foram feitas anotações ao longo das entrevistas, 

registrando palavras, expressões ou outros detalhes que me chamavam a atenção no 

momento da conversa. Para o tratamento de dados, esses recursos foram valiosos 

não só para a transcrição, como também para rememorar o momento de conversa 

com os participantes.  

 
51 Aplicativo do Google para videochamadas.  
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Assim como as entrevistas, o questionário também foi pensado para a situação 

remota. Após as entrevistas foi enviado e-mail para cada participante com o link de 

acesso do questionário no Google formulário, onde foram elaboradas as perguntas. 

Assim que respondidas, as informações eram elencadas automaticamente pelo 

sistema em uma planilha do próprio Google, com uma linha para cada respondente e 

uma coluna para cada resposta. Essa foi uma organização que auxiliou na análise do 

perfil dos participantes.   

 

5.3.7 Tratamento dos dados  

 

A transcrição dos dados foi realizada após a conclusão das cinco entrevistas. 

Essa foi uma etapa árdua, devido às falhas de conexão ocorridas durante as 

conversas, prejudicando alguns trechos de áudio das gravações. Em uma das 

entrevistas, inclusive, o acesso à internet chegou a ser interrompido, e retomado após 

alguns minutos. Mesmo com esses percalços, ao longo das transcrições foi possível 

reparar em mais detalhes nas respostas dos participantes, que enriqueceram a 

análise e discussão da pesquisa.  

Apesar do roteiro testado previamente, ocorreram diferentes interpretações 

para algumas perguntas, como nas questões dois e quatro. No mais, em duas 

entrevistas (2, 4, 5 e 8) apresentei perguntas fora do roteiro, a fim de obter 

esclarecimento à resposta dada. As minhas intervenções, ou seja, o acréscimo de 

novas perguntas, quando julguei necessário, são sinalizadas na transcrição (Apêndice 

C), e nos quadros da aplicação da técnica do DSC (Apêndices D e E), sublinhadas e 

entre colchetes.  

Como se tratou de uma entrevista livre, como conversa, foram mantidas na 

escrita as formas da língua falada, portanto podem ser encontradas ao longo dos 

textos transcritos conjugações e expressões que não estão de acordo com a 

gramática normativa. Com a coleta de dados realizada no ano de 2021, em um 

momento em que os profissionais entrevistados se encontravam em trabalho remoto, 

nos discursos pode-se notar menções às ações presenciais, vividas anteriormente. 

Sendo assim, em alguns pontos do texto há falas como: “Lá foram desenvolvidas 

atividades”, se referindo a biblioteca em que o entrevistado atua. Na transcrição foi 

incluída a palavra biblioteca entre colchetes como forma de indicar essa situação. O 
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recurso dos colchetes também foi utilizado para a inclusão de outras palavras, quando 

necessário para compreensão da fala.    

Durante esse processo foram identificados alguns trechos das entrevistas que 

faziam menção direta ao bibliotecário ou ao local do seu trabalho, à situações 

particulares, características pessoais ou, ainda, outras informações que poderiam 

comprometer o sigilo dos participantes. Sendo assim, essas partes foram subtraídas, 

como forma de preservar a identidade de todos e de suas instituições, conforme 

acordado no TCLE, mas cuidando para não serem retiradas informações importantes 

para composição do DSC e análise dos discursos. Para sinalizar essas subtrações 

optei pela representação por meio de reticências entre colchetes. Nos trechos em que 

não foi possível compreender a informação, por conta das falhas na tecnologia, optei 

por indicar entre colchetes a informação áudio perdido.  

Em alguns momentos das falas houveram frases não concluídas ou 

interrompidas por outros pensamentos dos entrevistados. Para uma leitura fluida da 

transcrição optei por incluir três pontos entre os trechos entrecortados. Já em outros 

momentos, os entrevistados usaram discurso indireto livre, ou seja, quando há uma 

reprodução da fala de outra pessoa, como forma de explicar situações ocorridas na 

biblioteca ou em relação aos alunos. Essas formas de expressão corriqueiras 

ocorridas durante as entrevistas, trouxeram ainda mais um tom descontraído nessa 

etapa da pesquisa, e para identificá-las, utilizei aspas no início e final das frases. 

Ainda durante a transcrição, outra forma escolhida para preservar a identidade 

dos cinco participantes e seus contextos profissionais, foi o uso de código 

alfanumérico para representá-los: B1, o bibliotecário participante 1, B2, o bibliotecário 

participante 2, e assim sucessivamente, até o quinto e último participante.   

Após os discursos transcritos, passei para a primeira etapa da aplicação da 

técnica do DSC, identificando as Expressões-chave (E-Ch) das respostas dos 

entrevistados. Para isso, foi elaborado o Instrumento de Análise de Discurso 1 (IAD1), 

como pode ser visto no apêndice D. O IAD1 foi elaborado em oito quadros, um para 

cada pergunta, compostos por três colunas (Entrevistados, Expressões-chave e Ideias 

centrais), e cinco linhas, uma para cada participante. As respostas foram incluídas na 

íntegra, e à medida que lia destacava as E-Ch dos discursos em negrito e as grifava 

na cor amarela, para uma melhor visualização.   

Lefèvre (2017) alerta que em pesquisa com perguntas abertas podem ocorrer 

diversos tipos de depoimentos, curtos ou longos, com respostas restritas às 
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perguntas, ou com divagações sobre a temática, ou ainda falas repetitivas. Sendo 

assim, afirma o autor, que para analisar esse material o pesquisador precisa estar 

atento aos trechos mais significativos, considerando sempre como parâmetro o 

problema proposto pela pergunta.  

Essas variações foram percebidas nos depoimentos coletados nesta pesquisa. 

Acredito que por se tratar de uma conversa sobre o cotidiano da biblioteca, e de uma 

prática profissional, os bibliotecários se sentiram à vontade para compartilhar diversos 

eventos e histórias, algumas vezes até em tom de confidência. Sendo assim, o foco 

nos depoimentos foi restrito ao objetivo das perguntas, mesmo que a resposta 

trouxesse outras informações. Na identificação de ideias com palavras repetidas, foi 

considerada apenas uma E-Ch para a composição do DSC. E embora resultando em 

longas conversas, esse se tornou um momento único para mim como pesquisadora e 

precioso de detalhes e complementos para a análise.   

Uma vez identificadas as E-Ch de cada depoimento, foi o momento de extrair 

as Ideias Centrais (IC) nelas, e incluir em cada quadro elaborado com a técnica do 

DSC. Lefèvre (2017) explica que as IC são como etiquetas semânticas que dizem 

respeito aos sentidos do depoimento, podendo assim serem frases ou palavras não 

literais ao texto transcrito. Essas identificações têm a função de agrupar os 

depoimentos individuais semelhantes, o que pode ser feito por uma letra ou qualquer 

outro identificador (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005). Essa parte do processo é singular 

para cada pesquisador. Para minha organização, elaborei uma listagem com as IC de 

cada resposta, sempre indicando de qual participante, que após colocadas em ordem 

alfabética possibilitou acompanhar quais as IC que se repetiam, e de quais os 

participantes. Esse foi apenas um recurso utilizado para possibilitar a elaboração do 

segundo quadro de análise.     

Cabe informar que na presente pesquisa não foram identificadas nos discursos 

ancoragens, portanto essa figura metodológica não foi aplicada no decorrer do 

tratamento de dados. Segundo Lefèvre (2017) todos depoimentos têm IC, mas só 

alguns respaldam-se na ancoragem.  

Após agrupar as categorias semelhantes identificadas nos discursos, a IC de 

cada resposta foi marcada por uma letra maiúscula. Esse procedimento é necessário 

para a segunda etapa de formação do DSC, a categorização dos discursos. Para essa 

etapa foi elaborado o Instrumento de Análise de Discurso 2 (IAD2), disponibilizado no 

apêndice E. Assim como na primeira etapa, o IAD2 foi constituído por oito quadros, 
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um para cada pergunta. Cada quadro foi composto por duas colunas: Grupamentos 

das Expressões-Chave por grupamento IC: constituído pelas E-Ch semelhantes nas 

respostas de cada participante; e IC: a IC que permite o agrupamento das E-Ch. A 

partir do IAD2 podemos ver a quantidade de vezes que as ideias se repetem. Como 

forma de marcar os trechos das respostas sem E-Ch, optei pelo uso de reticências 

entre parênteses.  

  Com base nesses grupamentos iniciei a composição dos Discursos do Sujeito 

Coletivo de cada uma das oito perguntas, disponibilizados também no apêndice E. A 

partir dos grupamentos foram utilizados as E-Ch na íntegra, aplicando conectores 

discursivos, sublinhados ao longo do texto, como forma de dar fluidez aos trechos 

selecionados.  

Com a conclusão do DSC de cada pergunta, foi o momento de elaborar o DSC 

final. Para essa construção foram incluídos novos conectores discursivos, quando 

necessário, e a sequência dos discursos montada de uma forma lógica, e na mesma 

ordem das perguntas do roteiro de entrevista, culminando na elaboração de um texto 

único. Mesmo que os trechos tenham sido resgatados na íntegra, entende-se que o 

DSC final é um discurso construído, falado na primeira pessoa do singular, e expressa 

pensamentos semelhantes de diferentes sujeitos individuais (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2005). Portanto, na representação gráfica do texto do DSC final, mantive em negrito 

(como nos DSC de cada pergunta) e os conectores (termos inseridos por mim), 

sublinhados, sem negrito.  

Lefèvre (2017) explica que a representação social na etapa de construção do 

DSC final parte da interpretação do pesquisador no que concerne ao sentido dado 

pelos participantes da pesquisa. Assim, a elaboração do DSC torna-se complexa, visto 

que mesmo com regras, quadros, e passo a passo, essa é uma técnica adaptável à 

pesquisa na qual é aplicada. Identificar as E-Ch, extrair delas as IC e culminar no 

DSC, é um trabalho que depende da profundidade e do objetivo da pesquisa, bem 

como do olhar do pesquisador.   
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6 DOS INDIVÍDUOS AO SUJEITO COLETIVO: AS FALAS INDIVIDUAIS E O 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO “BIBLIOTECÁRIO DA RMEF” SOBRE OS 

ALUNOS IMIGRANTES  

 

 

Para resgatar o pensamento, ou representações sociais, de uma coletividade, 

por meio de uma pesquisa social empírica, é preciso considerar as opiniões individuais 

dos que compõem determinado grupo, e entender que há narrativas diversificadas de 

cada indivíduo. Portanto, a construção do DSC não é emitida por um “nós”, mas sim 

por diferentes “eus” conectados por um fio ideativo (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005; 

LEFÈVRE, 2017).  

Sendo assim, além do discurso do sujeito coletivo, parte da análise dos dados 

se dá também nos discursos individuais dos cinco participantes desta pesquisa, e 

daquilo que apreendi como pesquisadora/entrevistadora, das histórias, angústias e 

situações nas quais o bibliotecário participante se encontrava no momento da 

pesquisa. Lefèvre (2017) explica que no momento posterior ao pensamento coletivo 

reconstituído, o pesquisador assume-se explicitamente como sujeito epistemológico 

eticamente responsável pela interpretação ou pela leitura do texto.  

Por isso, nesta análise dos dados, parto do eu, ou seja, dos indivíduos 

participantes para o sujeito coletivo. Apresento, primeiramente, o universo da 

pesquisa juntamente com o perfil dos participantes, seguindo para a análise de 

trechos relevantes dos discursos individuais, concluindo com a análise do DSC final.  

 

6.1 QUEM SÃO OS BIBLIOTECÁRIOS PARTICIPANTES? 

 

O indivíduo é definido pelo seu contexto social, pelo tempo e espaço em que 

vive. Suas escolhas, ideias, representações e funções vão depender das interações 

que estabelecem nesse contexto (ELIAS, 1994). Logo, para analisar o perfil52 dos 

bibliotecários participantes, bem como os discursos coletados, é preciso conhecer 

também um pouco do histórico da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF), 

visto que as histórias/vivências de seus profissionais fazem parte da construção das 

bibliotecas e das suas instituições de ensino.  

 
52 O perfil dos participantes aqui apresentado respeita o sigilo acordado nos TCLE, conforme as 
Resolução n. 466 e Resolução n. 510, vistas na sessão 6.1.  
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As bibliotecas da RMEF foram implementadas em 1984, sendo quatro anos 

depois coordenadas pelo, atualmente denominado, Departamento de Bibliotecas 

Escolares e Comunitárias (DEBEC). Capistrano e Unglaub (2018) expõem que foi a 

partir da criação do DEBEC, junto às reivindicações da categoria e dos cursos de 

Biblioteconomia da Udesc e UFSC, que se teve uma das conquistas mais 

significativas para as bibliotecas escolares da Rede Municipal, a contratação de 

bibliotecários por meio de concurso público. “O marco inicial de sua realização se deu 

em 1998 e desdobrou-se nos anos seguintes para suprir as lacunas de profissionais 

nas unidades educativas.” (CAPISTRANO; UNGLAUB, 2018, p. 177).  

 A questão de tempo se faz importante compreender, visto que todos os 

bibliotecários participantes da presente pesquisa atuam na Rede há pelo menos oito 

anos. Dentre os respondentes, um está na RMEF há 22 anos, tendo atuado como 

coordenador(a). Em outro caso, um participante, com mais de 15 anos de serviço na 

RMEF, já trabalhou nessa mesma rede, também como professor(a) no ensino 

fundamental. Os demais participantes estão há oito, 21 e 15 anos na Rede, e 

afirmaram não terem exercido outras funções além de bibliotecário. Dois destes 

informaram terem experiências em outros tipos de bibliotecas, como pública e 

especializada.   

Estar em um mesmo ambiente de trabalho por um período prolongado como 

esses profissionais faz com que tenham um maior conhecimento sobre a história e o 

funcionamento do sistema em que estão inseridos. O contato com os alunos ao longo 

dos anos e a parceria com os professores e demais funcionários da instituição são 

elementos que colaboram para o desenvolvimento de projetos e atividades que 

possam ser desenvolvidos mais facilmente pela biblioteca.    

Nesses quase 40 anos de BE na RMEF não só atividades, funcionários e 

alunos passaram pelo ambiente escolar, mas o próprio perfil dos usuários durante 

esses anos se modificou. A crescente presença de alunos imigrantes na rede pública, 

por exemplo, é um fator que esses bibliotecários participantes vivenciaram nas 

escolas em que trabalharam.   

Ao longo dos anos houveram também modificações no perfil da profissão 

bibliotecária. Inicialmente essa era uma profissão restrita à homens com 

conhecimento em línguas, literatura e demais áreas, mas passou a ter predominância 

feminina a partir da influência tecnicista norte-americana e aproximação com a 

Educação (PIRES; DUMONT, 2016). Em 2019 no Brasil, o percentual de mulheres na 
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profissão era de 82% (PEREIRA; MARTINS, 2019). Essa é uma característica 

também nas bibliotecas escolares da RMEF, como sinaliza Fontes (2019), e que 

reflete na presente pesquisa. Dos cinco bibliotecários participantes apenas um indicou 

ser do gênero masculino.   

Em um dos resultados da pesquisa de doutorado de Sousa (2014), que 

investiga o gênero na Biblioteconomia sob a percepção das/os bibliotecárias/os, a 

biblioteca escolar ainda é associada como a área mais adequada para o trabalho 

feminino. As demandas e competências de um bibliotecário escolar não se limitam ao 

gênero, porém o contraste dos números é perceptível e interessante de entender, 

quando discutimos ações nos ambientes escolares.  

O DEBEC tem como uma de suas funções oferecer formação continuada aos 

profissionais bibliotecários e auxiliares de biblioteca (FLORIANÓPOLIS, 2021c). Os 

cinco participantes demonstraram costume em participar desses cursos de 

capacitação oferecidos pela RMEF e em diversas áreas relacionadas à prática de BE. 

A especialização também é fator de destaque. Todos possuem uma pós-graduação 

ou mestrado, sendo nas áreas de Gestão da Informação, Ciência da Informação e 

Educação.  

Cabe trazer como exemplo aqui a dissertação de Fontes (2019), que investiga 

o entendimento dos bibliotecários atuantes na RMEF sobre a implementação da 

Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), e apresenta um índice considerável 

entre os bibliotecários dessa Rede, na participação em cursos de formação 

continuada para ERER. Isso demonstra o interesse que têm esses profissionais em 

se atualizar, mesmo, segundo Fontes (2019), tendo dificuldade de horário específico 

para participar de eventos dentro da própria Prefeitura. 

Específico para a presente pesquisa, foi interessante saber o local de 

nascimento desses profissionais. Se já haviam migrado internamente, de outros 

estados, ou de outras cidades de Santa Catarina, ou se são nativos de Florianópolis. 

Saber essa informação dos participantes me ajudaria a supor uma maior aproximação 

que eles poderiam vir a ter com a temática da pesquisa. Os cinco bibliotecários 

participantes são nascidos no estado de Santa Catarina. Três na cidade de 

Florianópolis, um em uma das cidades do entorno da capital, e outro em uma cidade 

do oeste. O fator de pertencimento a um local e cultura, foram falas que podem ser 

vistas nos depoimentos de alguns entrevistados. 
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Mesmo sendo uma pequena amostra, o grupo de bibliotecários participantes 

carrega consigo representações de uma comunidade e categoria. Como dito 

anteriormente, a amostra não deve ser caracterizada pelo quantitativo mas sim pela 

qualidade da escolha criteriosa dos participantes (LEFÈVRE, 2017). Por meio do perfil 

da amostra aqui selecionada, pode-se observar a longa relação dos profissionais com 

as bibliotecas escolares da Rede, bem como a dedicação e as práticas vividas nesse 

curso, e assim constatar a percepção desses participantes sobre a temática 

imigração. 

 

6.2 O QUE DIZEM OS BIBLIOTECÁRIOS PARTICIPANTES? 

 

Como mencionado, no período da coleta de dados os bibliotecários 

participantes desta pesquisa, encontravam-se em trabalho remoto. Sendo assim, as 

entrevistas ocorreram online em ambiente que não o da biblioteca escolar, longe do 

contexto diretamente ligado à temática da pesquisa, mas na casa de cada 

participante, ou Home Office, como cenário. Ao início de cada entrevista houve uma 

breve conversa despretensiosa. Percebi que esse momento deixou tanto eles quanto 

a mim mais à vontade para que não só as perguntas do roteiro fossem respondidas, 

mas também que menções às questões que permeavam aquele momento em que 

estávamos passando fossem abordadas.  

 

6.2.1 A pandemia e suas consequências no fazer do bibliotecário 

 

A pandemia foi um tema praticamente impossível de não ser mencionado ao 

longo das entrevistas. Preocupações acerca da contaminação e incertezas sobre a 

volta às aulas podem ser vistas nos trechos de alguns depoimentos.   

[...] parece que a escola é o lugar mais seguro. E a gente sabe que não. 
E que principalmente, o que mais me preocupa em voltar a trabalhar é as 
crianças de educação infantil. Que elas precisam desse acolhimento e que 
não vai ter. (APÊNDICE D, B5, questão 8, grifo nosso). 
 

 A quarentena imposta pela COVID-19 forçou uma reinvenção ou adaptação no 

processo de ensino-aprendizagem por parte de todos os profissionais da educação, 

entre eles o bibliotecário. Muitos tendo que lidar com novas ferramentas, dinâmicas, 

conteúdos e criações nunca vistas antes, como relata o participante B5:  

[...] com a pandemia a gente até trocou ideias, mas a gente também teve que 
aprender a utilizar essas ferramentas. Porque o ano passado foi bem 
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complicado para até aprender essas ferramentas.[...] E com poucos 
recursos! Porque a gente teve que dar conta do meu celular, do meu 
computador e de coisas assim. Que não teve investimento nenhum. 
(APÊNDICE D, B5, questão 8, grifo nosso). 
 

Como destacado por Estabel, Moro e Soares (2021, não paginado), nesses 

tempos de pandemia o protagonismo do bibliotecário se faz necessário “[...] para que  

as  portas  das  bibliotecas  permaneçam  abertas,  para  além  do espaço  físico,  

propiciando  a  mediação,  a  interação,  o  uso  das  ferramentas  tecnológicas,  a 

acessibilidade e o compartilhamento entre as pessoas.”. 

Nas bibliotecas escolares da RMEF a necessidade de adaptações e mudanças 

não foi diferente. Os bibliotecários desenvolveram diversas atividades no período de 

aulas remotas. E, ainda, agora, em 2021, com o sistema de ensino sendo híbrido53, 

esses profissionais buscam formas para que a biblioteca se mantenha ativa. Um dos 

relatos do participante B2 indica as ações desenvolvidas por uma das bibliotecas 

dessa Rede.   

Eu vejo agora na pandemia. A biblioteca está trabalhando em casa. A 
biblioteca precisou se reinventar. [...]. Então, eu já sei que em uma sala eu 
tenho que entrar em contato com os escritores para fazer lives. Aí, nesse 
eu já tenho o perfil dos alunos. Se tem um imigrante: "Olha ele vai ter 
dificuldade na língua.". A gente pensa nos alunos. Existe um aluno que vai 
precisar de libras, tem que contar... a biblioteca está a mil. A biblioteca não 
está parada. [...]. Cada sala de aula no Google Class existe o espaço 
biblioteca. (APÊNDICE D, B2, questão 8, grifo nosso). 
 

Nessa fala podemos ver, inclusive, o cuidado do profissional no que se refere 

à inclusão dos alunos no novo sistema de ensino remoto. Sem as aulas presenciais, 

as crianças perdem um espaço de interação, mantendo o contato com professor, 

colegas e demais profissionais, por intermédio da tecnologia. Para alunos nativos em 

outra língua, essa nova dinâmica torna mais difícil o processo de aprendizagem, seja 

da língua do local onde se encontram ou dos conteúdos. 

A crise de saúde pública afetou de maneira desigual diversos setores da 

sociedade, em especial a educação. E neste contexto, alunos imigrantes e/ou em 

situação de vulnerabilidade social foram os que apresentaram maiores dificuldades 

de se adaptarem aos modelos educacionais alternativos no período de quarentena. 

Martin e Galib (2021) afirmam que além das questões tecnológicas, a paralisação das 

 
53 A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis conta com o regime de aulas no sistema de ensino 

híbrido (presencial e online), desde o seu retorno em 10 de março de 2021. As turmas são divididas 
em grupos e fazem rodízios entre aulas presenciais e online (FLORIANÓPOLIS, 2021d).  
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aulas presenciais dividiu a responsabilidade sobre a educação entre as instituições 

educacionais e as famílias.  

Vale ressaltar, sobre essa questão, que a situação dos imigrantes em idade 
escolar é ainda mais preocupante, uma vez que, além  das  já  apresentadas  
características familiares  que  podem  influenciar  no  seu processo  de  
aprendizagem  durante  o modelo  de  ensino  remoto,  esses  alunos também 
podem enfrentar dificuldades em acompanhar  o  conteúdo  escolar  pela 
questão  do  idioma,  já  que  muitos  dos responsáveis    também    não    são 
completamente   fluentes   no   idioma português. (MARTIN; GALIB, 2021, p. 
107).  

   
Em vista disso, a biblioteca escolar pode auxiliar não só o aluno imigrante, 

como também se estender aos familiares que com eles chegam na cidade. O 

participante B2 inclusive, menciona ações que abarcam as famílias dos alunos 

imigrantes, como empréstimos e doação de materiais didáticos em português. “Nós 

temos as sobras de livros didáticos atualizados, porque não oferecer para essa 

família, para que eles tenham em casa como suporte?” (APÊNDICE D, B2, questão 

8), relata o participante.   

Montón Sales (2003) explica que para a integração do aluno imigrante é 

fundamental não só a aprendizagem linguística, mas também a comunicação e 

relação da escola com as famílias. Conforme o autor, trazer famílias para mais perto 

das escolas possibilita melhor compreensão ao funcionamento do ambiente escolar, 

e “quanto mais informações as famílias tiverem, mais fácil será o relacionamento e o 

acompanhamento dos alunos.” (MOTÓN SALES, 2003, p. 34). Para Costa (2016, p. 

43),   

Situar a escola dentro do contexto significa ultrapassar os muros da escola e 
compreender a mesma como uma instituição cultural inserida em uma 
comunidade multicultural, sobretudo em contexto de imigração, e que é 
marcada por fortes desigualdades sociais/culturais. Assim, criar estratégias 
pedagógicas adaptadas às condições sócio-culturais, focalizadas no 
contexto, no entendimento das expectativas/necessidades das famílias, na 
compreensão das suas crenças, dos seus valores, na análise dos seus 
projetos migratórios, no entendimento de suas representações sobre a 
escola, torna-se uma tarefa urgente para o sucesso da concretização de uma 
proposta intercultural no âmbito da escola. 
 

A biblioteca escolar, também inserida nesse contexto, é a ponte para o diálogo 

intercultural, proporcionando serviços e acervos em prol da interculturalidade e 

acolhimento de alunos imigrantes e seus familiares. 

Seguindo os relatos sobre as questões da pandemia do coronavírus, outra 

consequência mencionada pelos participantes, foi a greve no ensino municipal de 

Florianópolis. O retorno das aulas presenciais na RMEF previsto para março de 2021 
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foi suspenso devido ao crescimento de casos positivos de COVID-19, sobretudo nos 

profissionais da área da educação. Deste modo, professores, bibliotecários e outros 

funcionários da RMEF entraram em greve reivindicando segurança e vacinação. Esse 

cenário foi outro ponto mencionado pelo participante B5, que relata a situação vivida 

no momento, o desenvolvimento do trabalho enquanto bibliotecário na Rede, em meio 

a quarentena e greve, além das incertezas sobre as atividades futuras.   

E esse ano o que que aconteceu, a gente retornou. Eu já retornei ao trabalho, 
mas agora eu entrei em greve pelos professores. Porque eu sei que se 
voltar muito aluno, muito professor, vai dar muito mais caso na escola. Do 
que a gente vai ter o transporte... vai ter muita gente contaminada. Por isso 
que eu entrei em greve. Mas eu já retornei. Mas o retorno para nós, o que 
que ficou? Ficou mais nos livros didáticos e no processamento técnico. 
[...]. Porque nós não vamos poder trabalhar... a biblioteca não vai poder 
estar compartilhando material. Porque o material compartilhado nesse 
momento não é permitido. Os encontros que seriam a biblioteca também 
não vão acontecer. Se acontece uma turma de ir para a biblioteca aqui vai 
ter que ser higienizado todo o ambiente para vir outra turma. Então, não vai 
nem ter condições de atendimento, vai ser tudo agendado. E eu não sei 
assim, como que será esse ano... Então, vamos aguardar e vamos ver.  
(APÊNDICE D, B5, questão 8, grifo nosso). 
 

O assunto imigração e pandemia também não passou batido no depoimento do 

participante B5, demonstrando um entendimento sobre a situação migratória no país.      

[...] eu vejo que os argentinos e uruguaios é o que mais chega na minha 
escola hoje. Sempre todo ano. Agora esse ano eu não sei como é que vai 
estar. Porque também as fronteiras foram fechadas. Então, quem está 
está, quem não está não vai. Então, é isso. (APÊNDICE D, B5, questão 8, 
grifo nosso). 
 

Cavalcanti e Oliveira (2020b) confirmam que, no Brasil, a movimentação nas 

fronteiras e o registro dos imigrantes durante a pandemia foram bruscamente afetados 

por conta da decorrência do fechamento de fronteiras, das medidas restritivas, e das 

políticas de proibição de concessão de vistos. Os movimentos migratórios foram 

afetados, mas não interrompidos, visto que o número de matrículas nas escolas 

municipais de Florianópolis, em 2020, somando a educação infantil, ensino 

fundamental e EJA, teve um aumento de 198 alunos a mais do que nos dois últimos 

anos.  

 

6.2.2 Manifestação de consciência de práticas envolvendo interculturalidade e 

acolhimento 

 

Afora a alusão aos acontecimentos recentes, ao longo das entrevistas pude 

constatar a consciência dos participantes sobre a temática imigração à medida que 
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respondiam às perguntas. Alguns até questionaram, antes de iniciar as gravações, o 

quanto poderiam agregar à pesquisa. No entanto, enquanto conversávamos 

percebiam em suas práticas, ações e atividades ligadas à alunos imigrantes, 

interculturalidade e acolhimento. Na entrevista do participante B2, fica visível 

momentos como esse: 

Assim é tratar o usuário, acolher usuário, verificar as necessidades dele. Eu 
vou emprestar um livro... Ele sabe ler uma determinada língua? Ele está em 
processo de aprendizagem? Vamos ver as necessidades dele. Se ele 
necessita de um dicionário e nós temos na biblioteca da escola, mas o 
dicionário não se empresta... mas em determinados casos específicos a 
prioridade é o usuário. Esse...é um acolhimento... pensando agora é 
acolhimento.  (APÊNDICE D, B2, questão 5, grifo nosso). 
 

Além dos contatos iniciais com os alunos imigrantes, os entrevistados 

descreveram ações desenvolvidas na/ou junto à biblioteca, como rodas de conversa, 

com troca de informações sobre a cultura local e dos alunos imigrantes; oficina de 

dicionário; oficina de abayomi54 , além de projetos sobre África e afrodescentes. Foram 

atividades que tiveram não só intuito de falar de outras culturas, mas que também 

envolveram a participação e protagonismo de alunos imigrantes. O participante B1 

inclusive exemplifica o retorno de uma aluna sobre a participação no projeto:  

[...] eu lembro bem de uma menina que estava participando, que agora ela 
está no oitavo [ano]. Ela disse... ela é de Moçambique. Ela falou assim: 
“Nunca ninguém, fez um projeto que convidasse ela, para falar da 
cultura do país dela. Aí eu adorei [...].”.  (APÊNDICE D, B1, questão 7, grifo 
nosso). 
 

Dar autoria e protagonismo ao aluno imigrante é dar voz às suas narrativas e 

histórias. Martín-Barbero e Berkin (2017, p. 13) defendem que para entender a 

discriminação e hierarquização é preciso conhecer os olhares e os modos de ver do 

outro, o que os autores denominam de comunicação intercultural. Não podemos 

esquecer que migração é o migrante, como bem nos lembra Fazito e Martes (2004). 

Desta forma, alegam os autores, torna-se essencial para o entendimento do fenômeno 

migratório incorporar as vozes e narrativas pessoais desses migrantes “[...] porque 

essas narrativas pessoais revelam as ‘marcas’, aqueles ‘sinais’ que foram inscritos, à 

força do destino ou não, nos corpos desses indivíduos.” (FAZITO; MARTES, 2004, p. 

6).  

No contexto educacional, como no desenvolvimento das ações da BE, 

amplificar a nossa escuta e abrir o diálogo com crianças e adolescentes imigrantes 

 
54  Pequenas bonecas de tecido negro, feitas com cinco nós, sem cola e costura (VIEIRA, 2021). 
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garante uma relação mais horizontal, possibilitando a compreensão de suas visões de 

mundo, percepções, dificuldades e demandas. 

A questão cultural é um ponto bastante mencionado pelos entrevistados. O 

participante B4, descreve o desafio de estimular uma paixão pela cultura local.  

Porque, por exemplo, tem uma época que a gente tenta trabalhar o boi de 
mamão. E eles não conhecem, e como é que eles vão se apaixonar? E eu 
acho que justamente o maior desafio está aí, fazer ele se apaixonar por 
uma coisa que eles nunca viram, que não é deles assim. Pode até ser que 
tenha coisas parecidas, mas não é igual. Então, é fazer eles gostarem disso, 
eu acho. ((APÊNDICE D, B4, questão 8, grifo nosso). 
  

Por mais que o sentimento de pertencimento a uma cultura se apresente na 

fala do entrevistado, se questiona o quanto o fascínio pela cultura local deve ser 

trabalhado na biblioteca escolar. Seja ele imigrante ou nativo, esse seria um 

sentimento subjetivo a cada sujeito. Estratégias no que diz respeito a promover a 

diversidade linguística e cultural fazem parte das práticas bibliotecárias, sim. São, 

inclusive, mencionadas no Manifesto e Diretrizes para Biblioteca escolar (IFLA, 1999; 

2015). Todavia, devemos ponderar nossas práticas para não correr o risco de impor 

determinadas culturas.   

As imposições culturais são reflexos de embates e lutas por poderes que 

trouxeram consequências diretas para a Educação. No percurso histórico do sistema 

educacional brasileiro diferentes grupos que constituíram a sociedade buscaram, de 

alguma forma, se estabelecer como grupo dominante. Nestas relações de poder, a 

cultura sempre foi utilizada como forma de domínio sobre povos originários. 

Atualmente, o fenômeno da globalização por um lado acentua tais processos de 

imposições por conta dos países ricos, por outro, possibilita por meio das tecnologias 

a expansão do conhecimento de diferentes culturas (SILVA; DORZIAT, 2015).   

No contexto educacional Candau (2016, p. 53) manifesta que  

Parece que há uma única e verdadeira maneira de se pensar a escola, seus 
espaços e tempos, sua lógica de organização curricular, sua dinâmica e, até 
mesmo, sua decoração e linguagem visual. Tudo parece concorrer para 
afirmar a homogeneização e padronização. 
. 

 A partir da perspectiva da interculturalidade, Candau (2016) entende a 

diferença como riqueza. A autora ao falar dos sistemas de ensino, afirma que a escola, 

assim como a sociedade, constitui-se na multiculturalidade, logo, reconhecer as 

diferenças e diversidades é um passo para promover o diálogo, o respeito e a 

tolerância. E nas escolas é a partir das práticas desenvolvidas que se pode viabilizar 

essas propostas. 
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6.2.3 A imigração na realidade das bibliotecas escolares: desafios e formas de 

acolhimento  

 

No que se refere a alunos vindos de outros países houve maior tendência nos 

discursos dos profissionais aos alunos sul-americanos, argentinos e uruguaios. Essa 

propensão se dá muito pelo fato de Florianópolis ter uma forte imigração dessas 

nacionalidades, em especial argentina, desde os anos 1980 (ASSIS et al., 2018). 

Alemanha, Cuba, Moçambique foram outras nacionalidades citadas no decorrer das 

entrevistas também.  

Mas, mesmo que seja perceptível a manifestação de consciência em relação à 

temática, e que diferentes nacionalidades tenham sido referidas, nos depoimentos são 

vistas respostas divergentes, algumas vezes ditas por um mesmo participante da 

pesquisa.  

Ao serem questionados sobre a relevância da inserção de discussões sobre 

imigração e outras culturas nas bibliotecas, houveram participantes que justificaram a 

questão relacionando ao aumento do quantitativo de imigrantes em Florianópolis, 

como podemos ver no discurso do participante B3 que alega que, “particularmente no 

caso de Florianópolis, [...], a gente recebe muita gente de fora. A gente recebe gente 

de outro idioma, não só para morar, mas também para vir conhecer e tal, para vir 

fazer algum trabalho.” (APÊNDICE D, B3, questão 3, grifo nosso). Ou ainda no 

depoimento do participante B4 que acha relevante a inserção do assunto “[...] porque 

no nosso caso a maioria dos alunos não é daqui, no caso da minha escola.” 

(APÊNDICE D, B4, questão 3). 

Porém, na última questão da entrevista, ao sugerir que os entrevistados 

contribuíssem de maneira livre sobre a temática, podemos observar, discursos em 

que consideram baixo o índice de alunos imigrantes, e a presente pesquisa 

dispensável na escola. Na opinião do participante B3 a “[...] pesquisa não é uma 

demanda assim que a gente tenha com muita necessidade na escola.” 

(APÊNDICE D, B3, questão 8, grifo nosso). O participante B5 também menciona que  

[...] a quantidade que a gente tem também não é tão grande. Não chega a 
ser um por sala. Eu acho que no colégio todo, que eu tô lembrando, são 
uns 10, 12 alunos de outros países. É pouco até, né?! (APÊNDICE D, B4, 
questão 8, grifo nosso). 
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A soma de 248 alunos imigrantes, em 2019, diante do total de 17.010 matrículas 

nas escolas básicas da RMEF, nesse mesmo ano, representa um baixo índice de 

imigrantes na educação básica. A fala do entrevistado B4, acima destacada, é prova 

disso, pois conforme os dados informados pela Gerência de Avaliação da Educação 

Básica e Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado da Educação, na sua 

escola o percentual de alunos imigrantes é de 1.1%, da média total de alunos, 

aproximadamente 1.000. 

 Ainda que o quantitativo seja parco, os dados comprovam que esses alunos 

imigrantes também fazem parte de uma comunidade escolar, portanto não podem ser 

invisibilizados. Mas, muitas vezes, o que vemos nas práticas pedagógicas é o que 

afirmam Peroza e Santos (2021, p. 735), “[...] uma proposta que visa a assimilação da 

língua portuguesa como passaporte para a aprendizagem, um silenciamento de suas 

culturas e dos conhecimentos que as constituem.”.  

Questionamentos relacionados aos termos imigrante e emigrante também são 

vistos em algumas falas. O participante B4 indaga, “Eu não sei se seria um emigrante 

ou imigrantes, agora eu tô em dúvida.” (APÊNDICE D, B4, questão 8). E o participante 

B3 relaciona sua resposta à migração interestadual quando alega que “Quando tu fala 

imigrante parece que o aluno é idioma, outra coisa, né? Mas não pode ser outro 

estado? Ou, não é?” (APÊNDICE D, B3, questão 5, grifo nosso). 

Por mais que a temática imigração seja uma pauta em voga nos últimos anos 

no Brasil, esses (des)entendimentos e dúvidas, no tocante à terminologia e conceitos, 

ainda são perpetuados em diversos ambientes da sociedade. Delfim (2019, p. 8) 

afirma que “atualmente ainda se vê, com muita frequência, nos meios de comunicação 

a reprodução de conceitos e confusões que contribuem para gerar desinformação.”. 

Há uma tendência em nossa sociedade de reprodução do que vemos nos meios 

de comunicação. Silva e Góis (2017) alertam que os meios de comunicação podem 

dar visibilidade ou invisibilidade às questões de migração, e até criar, ampliar ou 

atenuar estereótipos e condutas de xenofobia, mediante divulgação de imagens 

positivas ou negativas sobre os imigrantes. Nesse sentido, as bibliotecas escolares 

despontam como recursos a serem utilizados para o acesso e a mediação da 

informação como forma de desenvolvimento das habilidades para o uso e produção 

de conteúdo informacional. Despertando, assim, o pensamento crítico e efetivo nos 

usuários da informação, em todos os formatos e meios, como previsto no Manifesto 

para Biblioteca Escolar da IFLA (1999).   
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Outros fatores ditos por esses entrevistados, são: a falta de comunicação da 

chegada de alunos imigrantes por parte da direção, indicada pelo participante B4; a 

carência da discussão da temática nas escolas, manifestado pelo participante B5; e, 

principalmente, a sobrecarga de atendimentos cotidianos, dito por mais de um dos 

entrevistados. Destaco aqui o depoimento do participante B4 no que diz respeito à 

rotina da biblioteca antes da pandemia.  

Então, no último ano, antes da pandemia, já estava um pouquinho 
complicado por isso. [...]. O número de alunos aumentou, e eu estou com 
carga horária reduzida. [...]. E aí, aumentou o número de alunos, 
principalmente de alunos dos anos iniciais, são os anos que as professoras 
levam as turmas inteiras. Nos anos finais não tanto. Então, nos anos finais, 
como não vai a turma inteira, vai só aqueles alunos que realmente já tem à 
disposição, já querem ser acolhidos, já querem ser atendidos, né. E aí, os 
anos iniciais não. E o negócio estava complicado por conta disso. Pouco 
horário, muito aluno. Era só... era o tempo todo com turma. Era 
complicadinho nesse sentido. De que as vezes quando tem mais tempo e 
que pode ficar mais do que uma aula com a turma, tu consegue fazer um 
trabalho melhor. Não precisa ser aquele... um reloginho, assim. Não 
consegue nem dar oi para o aluno, ele já tem que trazer o livro. E aí, fica 
mais complicado. [...]. (APÊNDICE D, B4, questão 8, grifo nosso). 
 

Falta de tempo e de recursos, inclusive humanos, somados à alta frequência 

de alunos e de atendimento de turmas, são realidades que fazem parte do cotidiano 

de algumas das bibliotecas escolares. Com a correria do dia a dia, muitas vezes é 

difícil para o bibliotecário ter tempo hábil para projetar e desenvolver diferentes 

iniciativas, mais ainda para perceber a individualidade e realizar acolhimento aos 

alunos que possuem demandas mais pontuais.  

Fundamentando nas palavras de Prado (2020), mesmo o usuário sendo 

prioridade nos ideais bibliotecários, a realidade do exercício profissional esbarra em 

outras instâncias da atividade bibliotecária que relegam o usuário à condição de 

segundo plano. “São fatores diversos da rotina bibliotecária que influenciam, 

consciente ou inconscientemente, o estabelecimento de atitudes determinantes para 

o afastamento do usuário às prioridades institucionais da biblioteca.” (PRADO, 2020, 

p. 10). 

Ainda que tenham relatos sobre sobrecarga de trabalho, dentre outras 

dificuldades cotidianas, foi interessante perceber ao longo das entrevistas as relações 

entre os bibliotecários e os alunos imigrantes. Não só a atenção e dedicação ao 

trabalho, mas também o contato com os usuários, muitas vezes em tons de carinho e 

amizade, o que não deixa de ser uma forma de acolhimento, como menciona o 

participante B1, referindo-se à dois usuários da biblioteca: 
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Eu tenho muita amizade com um menino que já se formou, um africano, a 
gente ficou muito amigo. [...] (APÊNDICE D, B1, questão 5, grifo nosso). 
 
Porque ela era uma assim, vamos dizer uma usuária, eu não gosto de dizer... 
ela era muito ligada na gente. Frequentava muito a biblioteca, perguntava 
muito e tal. E aí, a gente descobriu que ela era da Alemanha [...]. (APÊNDICE 
D, B1, questão 7, grifo nosso). 
 

E o participante B4 que relata a sua aproximação com um aluno argentino: 

Mas eu não sei em que momento eu consegui acessar ele. E ele começou a 
ir só para me dar abraço. Tipo do nada. (APÊNDICE D, B4, questão 8, grifo 
nosso). 
  

 Moro e Estabel (2011) entendem que as representações que ficam da relação 

do aluno com a biblioteca da sua escola, mesmo de forma subjetiva, podem 

potencializar o uso contínuo das bibliotecas. Daí a importância da biblioteca escolar 

na vida das crianças e adolescentes, indicam as autoras, e do posicionamento do 

profissional perante seus usuários.  

 

6.3 O QUE DIZ O SUJEITO COLETIVO 

 

Partindo para o coletivo temos a junção dos DSC das respostas às oito 

perguntas do roteiro de entrevista, culminando no DSC final, redigido em primeira 

pessoa, e seguindo a ordem das respostas dadas às perguntas do roteiro de 

entrevista. Cabe ressaltar que o uso da primeira pessoa se dá visto que com o DSC 

se busca a expressão direta do pensamento coletivo, “[...] o que o eu (coletivo) pensa 

e não o que ele (o pesquisador na terceira pessoa) pensa que eu penso.” 

(LEFÈVRE, 2017, p. 36, grifo do autor). Desta forma, na sequência apresenta-se o 

Discurso do Sujeito Coletivo “bibliotecário da Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis" sobre a temática imigração, biblioteca escolar, e acolhimento aos alunos 

imigrantes. 

 

Biblioteca escolar para mim seria mais espaço físico, onde se reúnem os 

materiais para os alunos. É um ambiente diverso, que tem múltiplos materiais, tem 

livros, mapas, globos, enciclopédias, dicionários e informação, circulação de 

informações. O acervo é direcionado, voltado para a comunidade escolar. É um espaço 

educativo, direcionado para o ensino e aprendizagem, um suporte pedagógico, no qual o 

bibliotecário tem um trabalho de cunho pedagógico em parceria com a escola, entre a 

bibliotecária e o professor. 
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A biblioteca faz parte de um todo, integrado com as ações pedagógicas da escola, 

com o currículo escolar, com a comunidade. É a primeira biblioteca do aluno, é o espaço 

para formação e construção do usuário. O bibliotecário deve estar atento às 

necessidades do seu usuário. É um espaço para inserir o aluno em um ambiente de 

leitura, de pesquisa, com incentivo à leitura e à pesquisa. De letramento informacional, 

orientação do uso da informação, de fazer com que o aluno consiga ler a informação, 

entender a informação. Sem esquecer toda a parte técnica, de catalogação, 

classificação, indexação e layout. É local de encontro para conversar, de lazer, para 

confraternizar, discutir as ações. Porque a biblioteca também é encontro de pessoas, 

de culturas diferentes, que proporciona troca de experiências. É um espaço dinâmico, 

acolhedor, mais para o aluno, para se sentirem confortáveis, prazerosos, que 

possibilita várias atividades, artísticas e culturais. Enfim, é um espaço essencial, 

fundamental naquele meio onde ela está. 

E na biblioteca há o atender e acolher. Atender não necessariamente vem da 

necessidade do usuário. Pensando bem, é atender as demandas informacionais dele e 

chega aí. Quando a gente atende é aquela coisa mais prática. É só aquela coisa da troca 

do livro, é um atendimento técnico, mecânico. 

Já acolher abrange o atendimento especializado, voltado para aquele aluno, para 

aquela necessidade que ele tenha. É ver o usuário como uma pessoa, com as suas 

necessidades específicas de onde ele vem. É mais afetivo. E às vezes tu só acolhe e 

não atende, porque às vezes o aluno vai na biblioteca só para ver a bibliotecária. 

Então, é estar interagindo mais com o aluno, com conversa, com recebimento do 

usuário. Acolhimento é um projeto com algum professor.  É acolher mais os alunos, 

saber o que que eles pretendem, o que querem, o que gostam, o que queriam que a 

biblioteca comprasse de livros, que investisse. É saber que a gente está ali à 

disposição, que está para ajudar, que a biblioteca pode ajudar. 

E para mim o atendimento está dentro do acolhimento, mas às vezes nem todo 

acolhimento tem atendimento. Porém, com a frequência de estudantes não se consegue 

acolher da maneira que deveria, às vezes nem atender da maneira que deveria. É bem 

corrido para a gente estar fazendo todo esse acolhimento. Não tem os recursos 

humanos necessários, e a gente acaba no atendimento. Acaba que perde essa parte 

humana. 

Portanto o acolhimento é mais feito na sala de aula com o professor, ou com os 

alunos que frequentam muito a biblioteca. Tem ainda o infantil, a gente é obrigado a 

acolher, direcionar muita coisa para eles, o espaço, o tempo, a indicação de leitura. Já 

os anos finais, dá para a gente atender, porque eles já têm autonomia. Acredito que a 

biblioteca deve ser um espaço de recebimento, de aconchego. Em que devo acolher 
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todos para que eles conheçam nosso espaço, onde conquisto o usuário e ele volta à 

biblioteca. E não podemos esquecer da cultura que ele traz, seja imigrante ou não. É 

bem relevante isso, para uma biblioteca se manter ativa. 

Quanto a palavra imigração me lembra o deslocamento de uma comunidade, de 

uma população para outra região. É o movimento de saída de um país, a mudança de 

local de residência, alguém indo para algum lugar. São novas pessoas, novos lugares. 

Pessoas vindo de fora para morar aqui, vindo de algum lugar para onde eu moro, 

chegando. Eu lembro de pessoas, de necessidades diferentes, ou ainda pessoas com 

necessidades culturais. Porque nem todas as pessoas migram por um mesmo objetivo. 

E eu acho importante a inserção de discussões sobre imigração e outras culturas nas 

práticas da biblioteca. Porque temos muita gente de outro idioma, vindo para morar, 

conhecer, para trabalho. E cada vez mais a vinda de estudantes, de outros continentes, 

de outros países para as escolas, especialmente, escolas públicas. A maioria dos 

alunos são de outras regiões do Brasil, mas tem também alguns alunos de outros 

países, principalmente, da Argentina e Uruguai. 

Esses alunos imigrantes vêm com uma carga cultural e de leitura muito forte, então 

eles procuram muito a biblioteca, e acabam trazendo alguma coisa, se inteirando na 

nossa cultura, tendo essa troca. Como uma das funções da biblioteca é promover a 

interação cultural, esse pode ser o espaço multicultural para pensar em ações e em 

acervos para inserir esse aluno da melhor maneira dentro da escola. A biblioteca pode 

apresentar a cultura do local, a língua, a arte, a música e a literatura da região. Bem 

como, continuar apresentando materiais na língua do imigrante, com livros, materiais, 

projetos, para que ele também não se distancie da sua cultura. Ser um espaço para a 

integração do imigrante, para ele se sentir acolhido e ter essa convivência. 

Mas não tem uma política nas escolas de trabalhar esse aluno. Ele chega e tem 

que se adaptar àquilo que tem. Apesar disso, o bibliotecário tem que ter habilidade de 

comunicação e entendimento de culturas, tem que estar preparado para essas 

mudanças. 

Apesar de que os alunos imigrantes utilizam a biblioteca da mesma forma que os 

demais, não tem essa diferenciação. Ele vem com a turma para empréstimo. Quando a 

gente atendia na biblioteca, no presencial em 2019, as turmas vinham, faziam 

empréstimo, a leitura. Procuravam aquele gênero que eles gostavam, terror, poema, 

aventura, drama, da faixa etária da turma. Eles iam realmente nos livros da modinha. 

Na biblioteca tem literatura em espanhol, mas tem pouca coisa em outros idiomas. 

Mas eles vêm com essa vontade do português, de estar entendendo a nossa língua. Eu 

sinto isso deles. De vez em quando eles procuram na sua língua materna ou na nossa, 

procuram literatura bilíngue. No começo, às vezes, ele só quer a língua materna, mas 
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depois de 15 dias, uma semana, a gente apresenta literatura bilíngue, e junto já leva o 

seu dicionário. Tem alguns que querem fazer pesquisas sobre o Brasil, sobre a região, 

sobre um pouco da cultura, onde eles estão. Mas não tem uma demanda para criar uma 

estratégia para atender esses usuários. Pelo menos o aluno não veio conversar comigo, 

o jeito que eles me abordam é igual aos outros, não tem nenhuma distinção. Eles não 

pedem nada específico, nada de especial, de língua, de nada assim. 

E para acolher esses alunos, o primeiro passo é a gente tentar se comunicar. Saber 

o que ele gosta, o que ele quer. Identificando anteriormente quem é o aluno, e tentando 

conversar com ele no particular, não expondo ele. Tentando ver o que necessita, 

perguntar de onde é que vieram, o que estão gostando aqui, ou do que que tem saudade 

no país de origem, quem é que veio junto, e ver o que ele entende por biblioteca. Desta 

forma, apresentamos a biblioteca, o funcionamento, as regras, o acervo. Mostrando que 

nós estamos ali para acolher, para ajudar, chamamos até a família. 

Fazemos roda de conversas, onde eles passam um pouquinho da cultura deles. 

São atividades para inteirar o aluno nesse ambiente. E alguns alunos daqui acabam 

falando um pouquinho da nossa cultura, também. Sempre em parceria com o professor, 

na maioria professor de português. Porque foi ele o primeiro que recebeu o aluno, então 

ele traz e apresenta o aluno. 

A biblioteca tem livro em francês, em espanhol, em inglês, encaminhado pelo 

MEC. A prefeitura comprou também e doações, mas não é um acervo direcionado, 

comprado ou adquirido para atender diretamente uma demanda. Mesmo assim, a gente 

tenta fazer com que ele leve o livro, consiga ler em português, para entender um pouco 

mais, já que ele está aprendendo um novo idioma. Se arruma um kit de livros dos 

componentes curriculares para emprestar para a família. Para que eles tenham uma 

forma de pesquisa em casa, para ter contato com a língua portuguesa, para também os 

pais lerem. É uma forma de chamá-los à biblioteca.  

Teve uma época que a biblioteca abria no recreio, foi quando mais se conheceu 

os alunos estrangeiros. Então, eu sempre tento conversar com os alunos e reparo 

sempre porque as respostas nunca são em português. Mas a direção nunca disse quem 

eram os imigrantes. Eu perguntava para o professor mais perto, as amigas contam, ou 

algum professor mais próximo, mas nunca a direção da escola. 

Mas tem o desafio que é a língua deles que talvez eu não entenda. É conseguir se 

aproximar. E parece que eles se preocupam mais em entender a gente, até porque as 

crianças e os adolescentes são muito rápidos em aprender a língua. Mas com a barreira 

da língua a aproximação fica mais complicada para inserir eles no nosso ambiente 

escolar. Como apresentar a biblioteca, mostrar que a biblioteca é importante, que está 

ali para auxiliar, para ajudar. Saber que ele pode usar como espaço de aprendizagem. 
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E também tem a questão cultural. Mostrar nossa cultura, e fazer ele se apaixonar por 

uma coisa que eles nunca viram. Ou ainda, entender a cultura deles. Como era a escola 

deles, como funcionava, para eles se adaptarem a nossa. Muitas vezes o aluno acaba 

tendo que se enquadrar nas regras da nossa cultura daqui. Afinal, cada um tem a sua 

cultura e a que está enraizada. Fica difícil eu mudar para atender. Eu posso é entender 

as necessidades dele para tentar atender da melhor forma possível. Para que ele possa 

sair com a informação que ele deseja.  

Outro desafio é tentar melhorar esse processo de aprendizagem a partir de 

projetos e atividades que envolvam todos os alunos. Não deixando de lado a língua 

deles, o país deles. Não desmerecendo de onde eles vieram. Investindo em acervo que 

a gente venha a disponibilizar, para eles terem esse espaço da escola como espaço de 

socialização. E são nos momentos conversando com o aluno que a gente faz as 

descobertas, daí surgem os projetos e atividades. Mas acontece que às vezes a gente 

tem ideias, mas não tem material, não tem tempo.  E acaba que a gente vai descobrir 

que ele é imigrante depois, muito depois. Porque quando o bibliotecário só atende o 

contato é bem menor. 

Eu acredito que nesse mundo globalizado a gente foi aculturado, são muitas 

informações de lugares diferentes. Mas o imigrante sempre traz alguma coisa pra gente 

aprender se ele vier aberto para poder ser aculturado, e a gente também. Assim eu posso 

me apropriar um pouco da cultura dele e ele se apropriar da nossa. Não negando as 

nossas raízes, mas sempre podendo aprender. Contudo, acho que a dificuldade maior 

seja mais a cultura, mas dos próprios brasileiros. Porque tem coisas da nossa cultura 

que são diferentes. E levar uma coisa totalmente nova é diferente. Apesar que, uma 

coisa que eu acho muito interessante é que independente da onde a pessoa veio, as 

histórias são iguais. Isso é a coisa que eu acho mais legal que acontece na biblioteca, 

e que é referente a outros lugares, com alunos imigrantes. 

Mas eu acho que a tua pesquisa não é uma demanda que tenha com muita 

necessidade na escola. Porque a quantidade que tem não é tão grande, no colégio todo 

são uns 10, 12 alunos de outros países. É pouco até né?! Digo de experiências 

internacionais, porque de outros estados Florianópolis está lotado. Mas mesmo assim, a 

gente acaba tendo esses alunos de outros países. Acontece que a gente conhece as 

nossas realidades. Cada região do município tornou-se uma realidade. Tem escolas que 

recebem outras culturas, e a gente acaba trocando ideias no intervalo de uma reunião. 

Mas a gente acaba não trazendo essa temática. E ninguém nunca ficou perguntando 

para a gente sobre isso. A Rede Municipal não fala muito, nunca teve essa temática. 

Não temos muita gente falando sobre esses imigrantes. Ninguém nunca pensou nesses 

alunos. Bom, na verdade a gente faz, mas a gente não para para escrever ou para montar 
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um projeto. A gente acaba fazendo no dia a dia. Eu vejo hoje o meu trabalho mais 

mecânico, mais na correria, tem pouco tempo para parar e conversar. 

Ainda que por vezes a gente já tenha a informação prévia, e já pode pensar como 

atender, ou o que poderia oferecer para eles. Os professores também colaboraram, e 

acaba a biblioteca trabalhando em parceria. Então, acho bem positivo esse acolhimento 

da escola com relação aos imigrantes. Eles nunca estavam deslocados, a própria 

turma, os colegas já acolhiam rapidamente. Nunca senti que eles tiveram algum tipo de 

discriminação. 

E eu sempre me senti muito à vontade no acolhimento quanto aos imigrantes. 

Procuro tratar cada usuário da sua forma individual, porque cada usuário tem uma 

experiência diferente. Tento receber da melhor forma na biblioteca. Conhecer o meio 

que o aluno imigrante vivia para trazê-lo para esse novo espaço. Porque a biblioteca é 

um espaço de acolhimento, de cultura, de conversa. De apresentar a leitura literária, a 

cultura de um povo através de um bate papo com os alunos, de um encontro com a 

comunidade, de um sarau literário. De fazer novas amizades, de apresentar a língua 

materna. Chamar as famílias, apresentar a cultura para família também. É o lugar para 

fazer uma conexão com o projeto ou com uma atividade. Antes da pandemia a gente fez 

algumas ações. As turmas tinham a oportunidade de conhecer a outra cultura que eles 

não conheciam antes. Às vezes não é um projeto, mas vamos inserir essa questão. 

Vamos inserir alguma coisa em algum momento para o aluno imigrante expor a sua 

cultura. Como uma oficina de dicionário, por exemplo. Eu vejo agora na pandemia que a 

biblioteca precisou se reinventar e a gente teve que aprender a utilizar essas 

ferramentas, celular, computador e de coisas assim. E ainda com poucos recursos! 

Porque não teve investimento nenhum. 

Então, a biblioteca vai além dos seus muros da escola. É uma biblioteca 

enquanto função social também para o imigrante, um agente social. A biblioteca agindo 

dessa forma, está formando e cativando leitores, e assim eles voltam. 

Então, pensando bem, eu acho importante essa discussão sobre imigração. Eu acho 

que deveria ser até um tema para um curso. 

 

6.4 O SUJEITO COLETIVO: SEU DISCURSO, SUAS PERCEPÇÕES 

 

O intuito da pesquisa foi buscar as concepções que os bibliotecários escolares 

participantes desta pesquisa, têm sobre a temática imigração, alunos imigrantes, 

intercultura e biblioteca escolar e, desvelando representações nas respostas 

coletadas por meio de entrevistas. Assim, compreendemos que no que diz respeito a 
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imigração os bibliotecários escolares da RMEF expressam percepções e reproduções 

incipientes, apresentando ainda dúvidas em relação à conceitos, termos e até mesmo, 

em alguns momentos, invisibilidade dos alunos imigrantes. Essas concepções 

refletiram na construção do Discurso do Sujeito Coletivo que teve algumas ideias 

divergentes ao longo do texto, como menções de aproximação e conversa com alunos 

imigrantes, e ao mesmo tempo expressa que não há demanda suficiente que exija 

estratégias para atender esses usuários. Mas, foram pontuadas, também, ações e 

projetos realizados nas bibliotecas da RMEF voltados à interculturalidade e 

acolhimento desses alunos.  

Para que essas representações pudessem ser compreendidas foram 

realizadas análises dos discursos individuais, como vistos anteriormente, e do DSC 

final, como veremos a seguir.  

 

6.4.1 Biblioteca escolar: encontro, conversa, cultura 

 

Para identificar as práticas dos bibliotecários entrevistados em relação ao 

atendimento e acolhimento aos alunos imigrantes, como proposto nos objetivos 

específicos desta pesquisa, foi preciso saber o que esse grupo entende por biblioteca 

escolar. Trazer tal concepção foi o ponto de partida para alcançar os demais objetivos 

sobre as temáticas debatidas.  

Afora menções à informação, incentivo à leitura e à pesquisa, sobressai no 

discurso do sujeito coletivo o entendimento de biblioteca escolar como espaço social, 

de troca, e culturas. 

É local de encontro para conversar, de lazer, para confraternizar, 
discutir as ações. Porque a biblioteca também é encontro de pessoas, 
de culturas diferentes, que proporciona troca de experiências. (trecho do 
DSC). 
 

A ideia de biblioteca escolar estática, na qual a guarda e armazenamento do 

acervo eram prioridades, já não cabe mais nos tempos atuais. A desconstrução dessa 

representação passiva da biblioteca já é debatida nas leituras da área, nos 

documentos e diretrizes relacionados a essa instituição e também está no 

pensamento do sujeito coletivo. Por quem, Inclusive, a biblioteca é mencionada como 

um espaço dinâmico e acolhedor, voltado para os alunos “[...] se sentirem 

confortáveis, prazerosos, que possibilita várias atividades, artísticas e 

culturais." (trecho do DSC).  
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 Percebemos que esse discurso, sobre biblioteca escolar do sujeito coletivo, 

vem ao encontro de noções de acolhimento à outras culturas, versando assim 

diretamente no recebimento e relação com o aluno imigrante.  

Na visão do sujeito coletivo uma das funções da biblioteca é 

promover a interação cultural, esse pode ser o espaço multicultural para 
pensar em ações e em acervos para inserir esse aluno da melhor 
maneira dentro da escola. A biblioteca pode apresentar a cultura do 
local, a língua, a arte, a música e a literatura da região. Bem como, 
continuar apresentando materiais na língua do imigrante, com livros, 
materiais, projetos, para que ele também não se distancie da sua 
cultura. Ser um espaço para a integração do imigrante, para ele se sentir 
acolhido e ter essa convivência. (trecho do DSC).  
 

Ao defender que bibliotecas escolares são espaços sociais, o sujeito coletivo 

reforça o senso de responsabilidade social desses espaços, assim como dos 

profissionais que neles trabalham.  

Para Moraes (2018), quando o bibliotecário deixa de centrar suas atividades na 

gestão dos documentos, passa a ter uma postura mais crítica e consciente de que seu 

trabalho é mais que organização e administração da informação. E percebe que, “[...] 

na realidade, ele é um mediador, um educador do acesso e do uso da informação 

[...].", ao que a autora denomina de visão crítica da responsabilidade social 

bibliotecária (MORAES, 2018, p. 60).  

Para além de um discurso retórico, vemos nos exemplos de práticas 

mencionadas, projetos e ações que refletem o discurso de profissionais de uma 

biblioteca escolar social, que apesar das dificuldades cotidianas, esforçam-se pelo 

acolhimento aos alunos.   

 

6.4.2 Acolher e atender  

 

O sentido dado às expressões acolhimento e atendimento serviu como 

complemento à descrição dada pelo sujeito coletivo sobre o que entende por biblioteca 

escolar.  

Em sua pesquisa de dissertação Jesus (2018), citada algumas vezes ao longo 

da presente dissertação, trata do acolhimento às crianças em bibliotecas do Centro 

Educacional Unificado (CEU), em São Paulo. Prado (2020, p. 6) também traz o 

acolhimento como objeto de discussão em seu artigo “O acolhimento como princípio 

da mediação da informação”. Esse não é um termo costumeiro de ser encontrado na 

área da CI e Biblioteconomia. Prado (2020) realiza um levantamento bibliográfico 
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sobre a temática, e considera escassas as pesquisas em nossa área que “[...] dão 

importância para o acolhimento ao ponto de evidenciar essa temática por 

terminologias adotadas pelos respectivos campos de título, resumo e/ou palavras-

chave.”.  

Mesmo sendo uma temática pouco explorada na área, o conceito de 

atendimento versus acolhimento é algo que os bibliotecários têm consciência na 

prática. Para o sujeito coletivo há diferença entre os termos. Atendimento, para ele, é 

algo mecânico e prático, rotineiro. Vem da necessidade do usuário, “[...] é atender as 

demandas informacionais dele e chega aí.” (trecho do DSC). É resultado de uma 

ação relacionada ao serviço técnico que prevalece mais por conta da correria do dia 

a dia. O sujeito coletivo reclama que diante da “[...] frequência de estudantes não se 

consegue acolher da maneira que deveria, às vezes nem atender da maneira que 

deveria.” (trecho do DSC).  

Já acolhimento é associado ao afeto. É, de acordo com o sujeito coletivo, “[...] 

estar interagindo mais com o aluno, com conversa, com recebimento do 

usuário.” (trecho do DSC). De acordo com Prado (2020, p. 9) "acolhimento pressupõe 

a disposição de ações voltadas para amparar e resguardar os direitos alheios visando 

estabelecer um relacionamento de respeito às diferenças individuais.”.  

Para que haja acolhimento ao aluno imigrante, o sujeito coletivo compreende 

que o primeiro passo é a comunicação.  

Saber o que ele gosta, o que ele quer. Identificando anteriormente quem 
é o aluno, e tentando conversar com ele no particular, não expondo ele. 
Tentando ver o que necessita, perguntar de onde é que vieram, o que 
estão gostando aqui, ou do que que tem saudade no país de origem, 
quem é que veio junto, e ver o que ele entende por biblioteca. Desta 
forma, apresentamos a biblioteca, o funcionamento, as regras, o acervo. 
Mostrando que nós estamos ali para acolher, para ajudar, chamamos até 
a família. (trecho do DSC). 
 

Seja no acolhimento, ou nas demais ações voltadas para o aluno imigrante, o 

sujeito coletivo afirma: 

E eu sempre me senti muito à vontade no acolhimento quanto aos 
imigrantes. Procuro tratar cada usuário da sua forma individual, porque 
cada usuário tem uma experiência diferente. Tento receber da melhor 
forma na biblioteca. Conhecer o meio que o aluno imigrante vivia para 
trazê-lo para esse novo espaço. Porque a biblioteca é um espaço de 
acolhimento, de cultura, de conversa. De apresentar a leitura literária, a 
cultura de um povo através de um bate papo com os alunos, de um 
encontro com a comunidade, de um sarau literário. De fazer novas 
amizades, de apresentar a língua materna. Chamar as famílias, 
apresentar a cultura para família também. É o lugar para fazer uma 
conexão com o projeto ou com uma atividade. Antes da pandemia a gente 
fez algumas ações. As turmas tinham a oportunidade de conhecer a 
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outra cultura que eles não conheciam antes. Às vezes não é um projeto, 
mas vamos inserir essa questão. Vamos inserir alguma coisa em algum 
momento para o aluno imigrante expor a sua cultura. Como uma oficina 
de dicionário, por exemplo. 
 

Como vimos anteriormente, na seção 4.3, experiências de acolhimento ao 

aluno imigrante, no Brasil, ainda são tímidas, mais ainda quando ligadas à biblioteca. 

O que não quer dizer que no cotidiano da biblioteca escolar não ocorra alguma forma 

de acolher esses alunos. O sujeito coletivo relata que na biblioteca escolar são 

realizadas  

roda de conversas, onde eles [os alunos imigrantes] passam um 
pouquinho da cultura deles. São atividades para inteirar o aluno nesse 
ambiente. E alguns alunos daqui acabam falando um pouquinho da 
nossa cultura, também. Sempre em parceria com o professor, na maioria 
professor de português. Porque foi ele o primeiro que recebeu o aluno, 
então ele traz e apresenta o aluno. (trecho do DSC).  
 

Essas atividades, muitas vezes, podem não estar associadas a algum projeto, 

mas não deixam de ser incluídas nas práticas da biblioteca escolar. Pensando em 

uma abordagem intercultural, Candau (2008) explica que a promoção do diálogo entre 

diferentes culturas não deve ser limitada a momentos pontuais ou apenas a projetos, 

mas sim desenvolvida com um enfoque amplo, em que afeta todas as dimensões do 

processo educativo, e todos que participam dele.   

A parceria do bibliotecário com professores no que tange o acolhimento aos 

alunos imigrantes é mencionada pelo sujeito coletivo, como vimos no trecho anterior 

do DSC. Aliás, no DSC, o professor é considerado como o principal contato do 

bibliotecário para o acolhimento a esses alunos, além de ser quem o informa sobre os 

novos alunos imigrantes. O sujeito coletivo comenta que “[...] a direção nunca disse 

quem eram os imigrantes. Eu perguntava para o professor mais perto, as amigas 

contam, ou algum professor mais próximo, mas nunca a direção da escola.” 

(trecho do DSC).   

O trabalho colaborativo entre bibliotecário e professor é primordial para que a 

biblioteca escolar seja utilizada enquanto instrumento educacional, contribuindo para 

a formação dos alunos. Essa parceria é evidenciada nas Diretrizes da IFLA (2015, p. 

16), como o recurso mais importante de uma biblioteca escolar “[...] para criar as 

melhores experiências de aprendizagem para os alunos em termos de construção de 

conhecimento e de significado.”. 
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6.4.3 Migração é movimento  

 

A migração, mesmo sendo um fenômeno social, que existe desde os tempos 

mais remotos, ainda hoje desperta dúvidas e inseguranças, sendo frequentemente 

considerada um problema ou ameaça para os nativos. Somado a esse pensamento, 

ainda vemos estereótipos e desinformações sobre essa temática circulando na mídia 

ou, até mesmo, nos ambientes educacionais, fortalecendo o preconceito e a xenofobia 

com os imigrantes no Brasil. Delfim (2019, p. 9) explica que “entender as migrações é 

uma das formas de compreender o mundo a partir de elementos humanos e das 

interações que esta mobilidade possibilita.”. Portanto, indagar qual a ideia os 

bibliotecários entrevistados têm sobre imigração é uma forma de compreender como 

se dá o acolhimento e respeito aos alunos que se encontram nesse contexto 

migratório.  

Movimento foi a palavra mais mencionada pelos participantes. Portanto, 

entende-se que, para o sujeito coletivo, a imigração  

[...] lembra o deslocamento de uma comunidade, de uma população para 
outra região. É o movimento de saída de um país, a mudança de local de 
residência, alguém indo para algum lugar. São novas pessoas, novos 
lugares. Pessoas vindo de fora para morar aqui, vindo de algum lugar 
para onde eu moro, chegando. Eu lembro de pessoas, de necessidades 
diferentes, ou ainda pessoas com necessidades culturais. Porque nem 
todas as pessoas migram por um mesmo objetivo. (trecho do DSC).  
 

Migração é movimento, como bem mencionado pelo sujeito coletivo. É o 

deslocamento de pessoas ou grupos de pessoas, independentemente da extensão, 

da composição ou das causas que as levaram a isso, conforme indicado no Glossário 

da OIM (2009). Mas, a migração vai além do deslocamento físico. É um processo que 

envolve diálogo interno entre as maneiras de ver o mundo e os hábitos anteriores, 

com a realidade da vida no país de origem, com o aprender novas convenções e novos 

modos de viver no país destino.  

Estar a par das nuances que englobam o processo migratório, assim como do 

respaldo jurídico, faz parte do acolhimento ao aluno imigrante. E a escola assume o 

papel de ponte na recepção e integração entre os alunos que chegam e a comunidade. 

Como frisa Curci (2020, p. 73), o acesso desses alunos, através da matrícula, é 

apenas uma das barreiras a serem enfrentadas, “Pois, há uma série de fatores que 

precisam ser considerados no processo de inserção escolar.”.  
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6.4.4 Biblioteca para além da escola  

 

Educação intercultural não é algo isolado, pontual a um momento, ou a um 

grupo, ou profissional da escola. Para a efetivação dessa abordagem é preciso 

envolvimento de toda comunidade escolar, e isso se estende à  família. Portanto, 

como afirma Costa (2016, p. 42), trazer as famílias imigrantes para as escolas implica 

em “[...] aprender a viver juntos, o que, por sua vez, implica viver experiência de 

contato com o diferente, experiência de solidariedade, de respeito, de tolerância e de 

diálogo.”. 

Essa prática já é realizada pelo sujeito coletivo que alega que uma das ações 

da biblioteca escolar é  

[...] fazer com que ele [o aluno imigrante] leve o livro, consiga ler em 
português, para entender um pouco mais, já que ele está aprendendo um 
novo idioma. Se arruma um kit de livros dos componentes curriculares 
para emprestar para a família. Para que eles tenham uma forma de 
pesquisa em casa, para ter contato com a língua portuguesa, para 
também os pais lerem. É uma forma de chamá-los à biblioteca. (trecho 
do DSC).  
 

A participação da família no processo educacional de seus filhos, não é só vista 

sob o ponto de vista legal, como também pode ser decisivo para o incentivo e 

desenvolvimento da aprendizagem das crianças e adolescentes. Assim como Costa 

(2016), questiono: como incentivar a relação entre famílias imigrantes e escola visto 

que há uma lacuna cultural entre ambas?  

Moreira e Candau (2003) afirmam que a educação, inevitavelmente, está 

imersa na cultura da sociedade, portanto as relações entre escola e cultura são 

inerentes a todo processo educativo.   

Quando menciono cultura, me refiro não apenas às tradições e costumes, pois 

o imigrante possui, como diria Schutz (2012), sua situação biograficamente 

determinada, ou seja, a sedimentação de todas suas experiências prévias. Traz 

consigo referências de educação, de estrutura escolar e de currículo, concepções do 

que é ser um bom ou mau professor, por exemplo, entre outros comportamentos, que 

influenciam a sua integração à cultura escolar do país receptor, podendo ser um 

facilitador e/ou dificultador no processo de acolhida no novo mundo escolar (COSTA, 

2016). 

Assim, ao imigrar, sob o ponto de vista educativo, as famílias, necessitam 
ressignificar o seu olhar educacional e tentar se inserir em outro sistema de 
ensino-aprendizagem formal que contém outras normas, diretrizes, leis, 
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propostas didáticas, assim como uma outra política para o processo de 
participação/comunicação entre família e escola. (COSTA, 2016, p. 41).  
 

Esse acolhimento à família imigrante, mencionado pelo sujeito coletivo, é uma 

ação que coloca a biblioteca como central na abordagem de uma educação 

intercultural. E assim, a biblioteca escolar, como o próprio sujeito coletivo diz, “[...] vai 

além dos seus muros da escola. É uma biblioteca enquanto função social 

também para o imigrante, um agente social.”, cria uma aproximação com esse 

público, possibilitando uma maior integração e acompanhamento do aluno imigrante.    

 

6.4.5 “Yo no te entiendo”: barreiras para entender, atender e acolher o aluno 

imigrante 

 

Quando se é imigrante há diferentes exigências de comunicação. Como afirma 

Curci (2020, p. 173),  

tem a comunicação atravessada pelo/s idioma/s aprendidos com a família do 
seu país de nascimento e pelos outros idiomas que se passa a ter contato 
nos novos países de moradia. Na migração, a utilização destes idiomas é 
colocada em negociação diariamente.  

Essa comunicação também interfere na convivência do ambiente escolar, 

sendo muitas vezes uma barreira para a aproximação entre aluno imigrante e 

profissional da educação. Para o sujeito coletivo a língua é a maior dificuldade no 

processo de acolhimento e inserção desses alunos na escola.  

Mas tem o desafio que é a língua deles que talvez eu não entenda. É 
conseguir se aproximar. E parece que eles se preocupam mais em 
entender a gente, até porque as crianças e os adolescentes são muito 
rápidos em aprender a língua. Mas com a barreira da língua a 
aproximação fica mais complicada para inserir eles no nosso ambiente 
escolar.  Como apresentar a biblioteca, mostrar que a biblioteca é 
importante, que está ali para auxiliar, para ajudar. Saber que ele pode 
usar como espaço de aprendizagem. (trecho do DSC).  

   
A linguagem é constituída a partir da cultura, e ambas são a base para o 

desenvolvimento do acolhimento ao aluno imigrante.  

Nesse contexto, o embate entre a cultura do aluno estrangeiro com nossa 
realidade local entra no campo de negociação ou tradução na escola e será 
o caminho inicial para a compreensão dessa nova realidade que estará 
vivendo. (DAVEL; BUSSMANN, 2017).  
 

A cultura foi outro ponto mencionado pelo sujeito coletivo como desafio.  

[...] entender a cultura deles. Como era a escola deles, como funcionava, 
para eles se adaptarem a nossa. Muitas vezes o aluno acaba tendo que 
se enquadrar nas regras da nossa cultura daqui. Afinal, cada um tem a 
sua cultura e a que está enraizada. Fica difícil eu mudar para atender. 
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Eu posso é entender as necessidades dele para tentar atender da melhor 
forma possível. Para que ele possa sair com a informação que ele 
deseja. [...].  (trecho do DSC).  
 
[...] o imigrante sempre traz alguma coisa pra gente aprender se ele vier 
aberto para poder ser aculturado, e a gente também. Assim eu posso me 
apropriar um pouco da cultura dele e ele se apropriar da nossa. Não 
negando as nossas raízes, mas sempre podendo aprender. (trecho do 
DSC).  
 

Davel e Bussmann (2017) explicam que no processo de acolhimento dos 

alunos imigrantes é recorrente o estranhamento entre culturas. Muitas vezes, 

reproduzimos estereótipos produzidos a partir da nossa cultura sobre a cultura do 

outro, julgamos determinados comportamentos ou imaginamos determinadas 

vivências do aluno imigrante. Precisamos entender que os imigrantes não deixam de 

ser quem eram antes de emigrar. E isso nos “implica em um sair de si e tentar entender 

o outro sobre a lente da aprendizagem e da tolerância e, sobretudo, do respeito e da 

valorização ao diferente.” (COSTA, 2016, p. 41).  

Como vimos anteriormente, os termos utilizados pelo sujeito coletivo para se 

referir à imigração também merecem atenção. A palavra aculturar significa processo 

de mudança cultural em detrimento de outra (HOUAISS, 2001). Ou seja, um sujeito 

aculturado é aquele que foi doutrinado. Retomando nossa discussão sobre imposição 

cultural, esse é um termo que pode soar equivocado e não só ao falarmos de 

imigração, mas de diversidade cultural no geral. Lembramos que ainda hoje temos 

reflexos das imposições culturais dos grupos dominantes, que tanto influenciaram na 

educação. Por tanto, devemos estar atentos às reproduções que ainda fazemos em 

relação a cultura do outro e as nominações que damos. Candau (2016) acredita que 

somente avançaremos na construção de uma qualidade educacional se 

questionarmos essas imposições e rompermos com esses vícios arraigados em nossa 

sociedade.  

Outra dificuldade dita pelo sujeito coletivo é  

[...] tentar melhorar esse processo de aprendizagem a partir de projetos 
e atividades que envolvam todos os alunos. Não deixando de lado a 
língua deles, o país deles. Não desmerecendo de onde eles vieram. 
Investindo em acervo que a gente venha a disponibilizar, para eles terem 
esse espaço da escola como espaço de socialização. (trecho do DSC). 
 

Práticas de educação intercultural, por mais que sejam necessárias, muitas 

vezes tornam-se desafiadoras diante das demandas burocráticas, da rotina, ou ainda 

da falta de verba ou recursos humanos.  Como mesmo afirma o sujeito coletivo,  
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[...] às vezes a gente tem as ideias, mas não tem material, não tem tempo.  
E acaba que a gente vai descobrir que ele é imigrante depois, muito 
depois. Porque quando o bibliotecário só atende o contato é bem menor.  
(trecho do DSC).  
 

Esse contato com o aluno imigrante, mencionado pelo sujeito coletivo, decorre 

muitas vezes do modo como o aluno imigrante utiliza a biblioteca. Conforme o DSC 

“[...] os alunos imigrantes utilizam a biblioteca da mesma forma que os demais, 

não tem essa diferenciação. Ele vem com a turma para empréstimo.”.  Quando 

atendemos de forma mecânica, seja por conta do tempo, por falta de recursos 

humanos ou pela quantidade de alunos que temos que atender, corremos o risco de 

considerar todas as crianças e adolescentes como iguais, invisibilizando a 

singularidade de cada um e suas demandas. 

O sujeito coletivo menciona que   

não tem uma demanda para criar uma estratégia para atender esses 
usuários. Pelo menos o aluno não veio conversar comigo, o jeito que 
eles me abordam é igual aos outros, não tem nenhuma distinção. Eles 
não pedem nada específico, nada de especial, de língua, de nada assim.  
(trecho do DSC). 
 

Mas depois afirma que mantém contato com o aluno imigrante, como vemos 

no DSC:  

[...] eu sempre tento conversar com os alunos e reparo sempre porque 
as respostas nunca são em português. [...] E são nos momentos 
conversando com o aluno que a gente faz as descobertas, daí surge os 
projetos e atividades. (trecho do DSC). 
 

Seja por conta da falta de comunicação da direção escolar, ou do tempo 

escasso para atendimento aos alunos, a inclusão de alunos, seja imigrante ou com 

outra demanda específica, fica à mercê de momentos informais, para serem notados, 

momentos que podem até não acontecer.  

  

6.4.6 Ninguém nunca nos falou: sobre a escassez da temática imigração na 

RMEF  

 

Mesmo o assunto ganhando certa visibilidade na mídia e nas pesquisas de 

áreas como Educação, Psicologia e Direito, a migração contemporânea e suas 

nuances ainda está longe de ser devidamente discutida na educação.     

O sujeito coletivo aponta a escassez do assunto imigração dentro da RMEF, 

mesmo sabendo da realidade de alunos imigrantes em outras escolas. Por mais que 

haja troca de informações entre os colegas bibliotecários durante as reuniões sobre 
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esses alunos, o sujeito coletivo relata que nunca teve essa temática na formação 

oferecida pela Rede Municipal. Afirma que tal discussão é importante, inclusive propõe 

a ideia de um curso, como podemos ver neste trecho do DSC, “[...] pensando bem, eu 

acho importante essa discussão sobre imigração. Eu acho que deveria ser até um 

tema para um curso.”  

A carência de pesquisas, formação e informação sobre a temática imigração 

nas áreas de CI e Biblioteconomia refletem na prática da profissão. Por mais que 

possamos perceber ações de acolhimento e intercultura com alunos imigrantes, o 

sujeito coletivo externa dificuldades e confusão acerca dos termos, que poderiam ser 

amenizadas e/ou sanadas com mais pesquisas e publicações sobre o tema nessas 

áreas.    

Novamente chamo a atenção para a agitada rotina dos profissionais que estão 

no cotidiano das escolas da RMEF. O sujeito coletivo, inclusive, menciona que há uma 

dificuldade em conciliar a rotina de trabalho à escrita de projetos.  

[...] na verdade a gente faz, mas não para para escrever ou para montar 
um projeto. A gente acaba fazendo no dia a dia. Eu vejo hoje o meu 
trabalho mais mecânico, mais na correria, tem pouco tempo para parar 
e conversar. (trecho do DSC).  
 

A inserção de crianças imigrantes no ambiente escolar é mais que a 

aprendizagem curricular, é também uma questão de socialização e reconhecimento 

de novas regras (ARAÚJO; CONTRERAS, 2017). Como vimos anteriormente com 

Berger e Luckmann (2010), é nesse contexto, por meio da aprendizagem secundária, 

que a criança e/ou adolescente entra em contato com pessoas fora do seu contexto e 

cultura familiar. Os autores afirmam que os processos formais da socialização 

secundária são determinados por seu problema fundamental, a suposição de um 

processo precedente de socialização primária, entendida como a socialização iniciada 

na infância, no ambiente familiar, sendo o primeiro contato do indivíduo com o outro 

significativo, portanto, é a base da sua formação. A aprendizagem da língua e da 

cultura são assimiladas nesse ambiente, envolvendo uma forte ligação de 

identificação e de afeto. Como apontam Berger e Luckmann (2010, p. 174) “é por esta 

razão que o mundo interiorizado na socialização primária se torna muito mais 

firmemente entrincheirado na consciência do que os mundos interiorizados nas 

socializações secundárias.”. 

Por esses motivos a imigração não deve ser tratada de forma superficial. Cada 

aluno que chega na escola é constituído por diferentes contextos sociais e culturais 
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que influenciam na sua vivência escolar. Cabe aos profissionais que atuam na 

educação, incluindo os bibliotecários, estarem preparados e conscientes para a 

integração e socialização desses alunos, por meio de formações e informações que 

apoiem o desenvolvimento dos seus trabalhos. Contudo, vemos na fala do sujeito 

coletivo, que  

[...] não tem uma política nas escolas de trabalhar esse aluno. Ele chega 
e tem que se adaptar àquilo que tem. Apesar disso, o bibliotecário tem 
que ter habilidade de comunicação e entendimento de culturas, tem que 
estar preparado para essas mudanças.  (trecho do DSC). 
 

Por meio das representações sociais do sujeito coletivo “bibliotecário da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis”, verificou-se que a temática de acolhimento ao 

aluno imigrante está contemplada, mas ainda carece de ser discutida e inserida nas 

propostas escolares, de forma a facilitar as práticas bibliotecárias e construir uma 

integração efetiva do aluno imigrante.  

 Conversar com bibliotecários escolares, que em suas práticas têm contato com 

alunos imigrantes, nos permite ver não só o que pensam ou como acolhem esse 

público, mas também entender as lacunas e necessidades que essa categoria 

profissional tem para aprimoração do seu trabalho. Sendo assim a ação entre sujeito 

e objeto é intencional, direcionada por motivações futuras, denominadas “motivos 

para”, com base em experiências do passado, chamadas de “motivos porque”. Schutz 

(1970) compreende que o motivo pode ter um significado subjetivo e um objetivo. Na 

medida em que vive a ação o sujeito não está consciente dos seus “motivos porque”, 

somente quando a ação é realizada (concluída) que ele se volta para o seu passado, 

podendo assim observar a si próprio e ser capaz de compreender seus atos e 

decisões.  

Com os resultados da pesquisa expostos no DSC final, podemos ver a carência 

desses profissionais por mais formação e informação a respeito da temática. A 

confusão conceitual e a falta de comunicação da escola com os bibliotecários sobre 

esses alunos geram uma demanda por formação profissional em relação a esse tema 

e maior difusão do assunto na escola entre todos os profissionais que nela trabalham. 

Bibliotecas são espaços de informação e socialização, essas não podem ser 

apenas palavras que ilustram conceitos, devem ser vividas nas práticas. Para isso, os 

profissionais responsáveis por esses espaços precisam estar preparados e dispostos 

a se aprimorar cada vez mais, se capacitando, como forma de acompanhar as 

demandas sociais, como a dos alunos imigrantes.   



120 

 

7 EDUCAÇÃO INTERCULTURAL, BIBLIOTECA E O ALUNO IMIGRANTE: UMA 

PROPOSTA DE OFICINA 

 

 

Além de qualificar profissionais e viabilizar o desenvolvimento de pesquisas, o 

mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da 

Udesc (PPGInfo/Udesc), prevê a elaboração de projetos ou produtos resultantes da 

dissertação. Desde 2013, início do Programa, foram inúmeras as propostas 

apresentadas e desenvolvidas.  

Para a presente pesquisa foi elaborada uma proposta a partir da escuta dos 

discursos de cinco bibliotecários, junto aos conceitos e dados analisados. Assim, foi 

pensado uma oficina, tendo rodas de conversa sobre as temáticas imigração, 

intercultura, literatura e alunos imigrantes, com os bibliotecários, equipe das 

bibliotecas e professores da RMEF, como forma de introduzir o assunto no cotidiano 

dos profissionais, e dinâmicas que propiciam ideias para a inserção da temática nas 

práticas bibliotecárias. 

 

OFICINA:  A LITERATURA COMO ROTA: CONVERSANDO SOBRE ALUNOS 

IMIGRANTES 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Trazer à luz discussões sobre a temática imigração para as bibliotecas 

escolares se justifica cada vez mais pelos números significativos de matrículas de 

alunos imigrantes nas escolas brasileiras. Só em Florianópolis foram registradas 

1.49955 matrículas, envolvendo mais de 62 nacionalidades, nas escolas públicas e 

privadas. Na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF), somando a 

educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

contabilizam 466 matrículas. Esses números representam o aumento de alunos 

imigrantes, e consequentemente a demanda por atenção a esse público. Com a 

oficina aqui proposta objetiva-se contribuir para a interação entre os profissionais, 

 
55 Dados de matrículas nas escolas da RMEF fornecidos pela Gerência de Avaliação da Educação 

Básica e Estatísticas Educacionais, da Secretaria de Estado da Educação, através do e-mail 
gaebe@sed.sc.gov.br.  



121 

 

proporcionando construções de práticas bibliotecárias relacionadas a essa temática, 

visto que discussões e publicações relacionadas ao tema migração ainda são 

escassas na área de CI e Biblioteconomia.   

 

OBJETIVO GERAL 

 

Introduzir a temática imigração e intercultura na biblioteca escolar e nas 

práticas dos bibliotecários da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF). 

 

ESTRUTURA 

  

A oficina foi estruturada para oito horas, podendo ser desenvolvida em um 

encontro, ou dois de quatro horas. Para o/s encontro/s foram pensados: 1) 

apresentação de dados de imigrantes no Brasil, Santa Catarina e Florianópolis; as 

matrícula de alunos imigrantes em Santa Catarina e Florianópolis; e o Discurso do 

Sujeito Coletivo “bibliotecário da RMEF de Ensino de Florianópolis" sobre a temática 

imigração, biblioteca escolar, e acolhimento aos alunos imigrantes, resultado na 

dissertação “Biblioteca escolar, um cais para a diversidade cultural:  a percepção do 

bibliotecário escolar da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis sobre imigração”; 

2) duas rodas de conversa;  e 3) dinâmicas.    

 

Quadro 1 - Atividades da oficina A literatura como rota: conversando sobre alunos 
imigrantes 

CARGA HORÁRIA  ATIVIDADES  METODOLOGIA 

2 horas Introduzir a discussão sobre imigração a 
partir do conhecimento do senso comum 
dos bibliotecários da RMEF.  

● Dinâmica: 
Solicitar que os participantes 

escrevam palavras 
associadas à imigração e 
discutir  conceitos sobre a 
temática a partir disso.  

1 hora Apresentar os resultados da pesquisa. ● Apresentação em slide   

1 hora Discutir com os bibliotecários da RMEF 
sobre a temática a partir dos dados 
apresentados. 

● Roda de conversa 1 

1 hora Apresentar livros de literatura infantil, 
infantojuvenil e juvenil relacionados à 
imigração, e intercultura, relacioná-los a 
essas temáticas e possíveis práticas na 
biblioteca escolar.  

● Apresentação em slide; 
● Roda de conversa 2 
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CARGA HORÁRIA  ATIVIDADES  METODOLOGIA 

3 horas  Incluir a temática em práticas da 
biblioteca escolar.  

● Dinâmica:  
Construir coletivamente possíveis 
ações que podem ser realizadas 
no âmbito da biblioteca escolar 
em relação à temática. 

Enviado 
posteriormente 

Avaliação da oficina por parte dos 
participantes  

● Questionário enviado via e-
mail 

 

Para a realização das atividades o ideal seria encontros presenciais, 

possibilitando, assim, uma maior troca de experiências e incentivando a participação 

de todos. Porém, com o cenário de distanciamento social, ainda em vigor, devido a 

COVID-19, o desenvolvimento da oficina pode ser adaptado ao formato online, com 

encontros em plataformas de videochamada.  

Após a oficina, propõe-se o envio de questionário de avaliação para os 

participantes como forma de aperfeiçoar as atividades e os debates sobre a temática. 

 

LITERATURA SOBRE A TEMÁTICA  

 

Para poder dialogar sobre imigração e alunos imigrantes na biblioteca, partimos 

do acervo disponível nesses ambientes. Em julho de 2021, foi realizada uma pesquisa 

no catálogo integrado das bibliotecas escolares da RMEF utilizando os termos 

imigração, imigrantes e refugiados. Diante do número reduzido de livros de literatura 

sobre a temática, viu-se a oportunidade de apresentar e discutir obras de literatura 

infantil, infantojuvenil e juvenil sobre a questão migratória, como forma de despertar a 

atenção dos bibliotecários para a inserção do assunto no acervo e nas atividades 

oferecidas no fazer da biblioteca. Para isso, foi realizada uma seleção de livros de 

literatura relacionados ao tema, como podemos acompanhar no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Literatura infantil, infantojuvenil e juvenil sobre a temática imigração 

OBRA  RESUMO  PÚBLICO  

AVELAR, Andréa. O quintal 
de Aladim. São Paulo: 
Paulus, 2021.  

O quintal de Aladim é a emocionante história de 
um garoto sírio cuja família veio para o Brasil na 
condição de refugiada. Por meio do olhar sensível 
da autora, o leitor poderá experimentar os 
sentimentos de Aladim, que representa tantos 
meninos e meninas que estão na mesma 
situação. Eles sentem medo, tristeza, 
insegurança, saudade e, como o protagonista, 

Infantil  
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fazem bonitas descobertas, o que inclui amigos, 
costumes e muitas experiências. Uma história 
para tocar o coração dos leitores acerca dessa 
situação real e tão difícil que milhares de famílias 
enfrentam não apenas aqui, no Brasil, mas 
espalhadas pelo mundo, longe das suas próprias 
histórias.  

CARARO, Aryane; SOUZA, 
Duda Porto. Valentes: 
histórias de pessoas 
refugiadas no Brasil. São 
Paulo: Seguinte, 2020.  

A questão dos refugiados tem ganhado holofotes 
pelo mundo inteiro, mas o preconceito, a 
xenofobia, as fake news e o medo 
frequentemente atrapalham a discussão. Para 
auxiliar na compreensão desse tema tão 
complexo e combater a desinformação, as 
jornalistas Aryane Cararo e Duda Porto de Souza 
reuniram histórias de vida emocionantes, de 
pessoas de mais de quinze nacionalidades, que 
vieram para o nosso país pelos mais variados 
motivos ― desde dificuldades financeiras até 
perseguição baseada em raça, religião, 
nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
gênero ou opinião política ―, todas em busca de 
um lugar onde pudessem de fato viver. Com uma 
linguagem acessível, a obra também traça um 
panorama histórico do refúgio no Brasil e no 
mundo, apresentando conceitos e dados, e traz 
infográficos sobre os principais conflitos que 
geraram esses fluxos migratórios. O resultado é 
um material humano e sensível, que dá voz a 
quem precisa ser ouvido e celebra as diferenças 
que tornam nossa nação tão plural. 

Juvenil  

CARRARO, Fernando. Kalil o 
menino refugiado. São 
Paulo: Editorial, 2021. 

A questão dos refugiados em nossos dias. 
História: Essa é a história de refugiados que, para 
fugir da guerra, da pobreza e das brigas políticas 
e religiosas, tiveram que deixar tudo para trás em 
busca de algum lugar onde pudessem encontrar 
abrigo, paz e condições de sobrevivência. Mas, 
acima de tudo, é a história de Kalil e seu amigo 
Samir, que tinham um sonho em comum. Projeto 
Pedagógico: Sobre a realidade dos refugiados no 
Século 21, elaborado para o professor 
 

Infantil  

DANTAS, Ana. Deixando 
Para Trás: uma História de 
Esperança e Futuro Para uma 
Criança Refugiada. São 
Paulo: Franco Editora, 2017.  
 

Kiara e seus colegas terão que fazer uma 
apresentação para a professora sobre xenofobia. 
A turma vai receber um colega refugiado da Síria, 
Zayn. Nessa trajetória de inúmeras descobertas, 
o que os dois não consideram é que se tornarão 
melhores amigos e que descobrirão na prática o 
que é xenofobia. Trata-se de uma história de 
esperança e futuro para uma criança refugiada no 
Brasil 

Infantil  

DREGUER, Ricardo. O 
homem-pássaro: história de 
um migrante. São Paulo: 
Moderna, 2014.  

O livro conta a trajetória do menino Pedro desde 
as origens de seus antepassados indígenas e 
africanos. O foco principal da narrativa é sua 
migração da região do Cariri, no Ceará, nos anos 

Infantil  
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1950, para São Paulo, Paraná, Brasília e 
Amazonas nas décadas seguintes. Entre as duas 
pontas de sua história estão relatos de seu modo 
de vida no Ceará, os motivos da migração, as 
dificuldades da viagem, os sofrimentos e as 
alegrias nos locais onde se estabeleceu, 
desânimo e esperança, derrotas e conquistas. 
Ingredientes que fazem parte da vida de todos os 
brasileiros que um dia partiram em busca de um 
canto em que pudessem ser felizes. 

GARLAND, Sarah. Um outro 
país para Azzi. São Paulo: 
Pulo do Gato, 2012. 

Azzi e seus pais correm perigo e precisam fugir 
às pressas, deixando para trás sua casa, seus 
parentes, seus amigos, seus trabalhos e sua 
cultura. Ao embarcarem rumo a um país 
desconhecido, levam, além da pouca bagagem, a 
esperança de uma vida mais segura. Azzi terá de 
enfrentar a saudade que sente da avó e muitos 
desafios: aprender outra língua, compartilhar a 
preocupação dos pais, adaptar-se à nova casa e 
cidade, frequentar a nova escola e fazer novas 
amizades.  

Infantojuvenil  

GUIMARÃES, Telma. Todo 
mundo junto. São Paulo:  
Editora do Brasil, 2020.  

A professora de Geografia tem um desafio: Fazer 
a turma do quinto ano integrar os quatro novos 
alunos estrangeiros, que vieram de Angola, Peru, 
Bolívia e Síria. Eles são tão diferentes que a 
galera acha graça de suas roupas, nomes e 
sotaques, fazendo-os se sentirem mal. Ainda bem 
que a professora é atenta e sensível, e coloca em 
ação um projeto para transformar a curiosidade 
das crianças em aprendizado e respeito. Neste 
livro, não há lugar para o preconceito, e o leitor 
vai viajar para outros países e culturas através 
das ricas ilustrações. 

Infantojuvenil  

LAURITO, Ilka Brunhilde. A 
menina que descobriu o 
Brasil. São Paulo: FTD, 2001.   

São Paulo, bairro da Liberdade, rua Tamandaré. 
No começo do século, essa rua é um reduto de 
imigrantes italianos. Exatamente onde 
desembarcam Fortunata e Caetaninho, vindos 
da Calábria, para se juntarem à mãe, ao 
padrasto e aos novos irmãozinhos. 
Aos poucos, a nova vida toma forma e sabor. A 
novidade das cadeiras na calçada nas noites de 
verão e a velha tradição dos casamentos 
arranjados. O lema de trabalho duro, economia e 
prosperidade. As alegrias e tristezas de cada 
família italiana. No meio de tanta vida e tanta luta, 
Fortunata cresce e se torna uma moça forte e 
determinada. Ela enfrenta a mãe e o padrasto, 
recusando o noivo conveniente; quer estudar, 
saber do mundo. Na saga da família Laurito, 
Fortunata está pronta para fazer sua história.  

Infantil  

MATEOS, Mariana Chiesa. 
Migrando. São Paulo: Editora 
34, 2015.  

Já lançado em diversos países, o livro sem 
palavras Migrando foi criado pela ilustradora 
argentina radicada na Itália Mariana Chiesa 
Mateos, em uma colaboração com a Anistia 

Infantil  
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Internacional. Abordando com beleza e 
sensibilidade um tema candente nos noticiários 
de hoje, o da imigração, a autora elaborou um 
livro com duas capas e dois inícios, com duas 
histórias paralelas que se cruzam no seu interior: 
a dos imigrantes europeus que vieram à América, 
e a dos imigrantes africanos que buscam chegar 
à Europa. Uma questão cada vez mais presente 
em nosso cotidiano, tendo o Brasil se tornado 
destino recente de bolivianos, haitianos e outros 
povos à procura de uma vida melhor.  

PARAGUASSU, Fernanda. A 
menina que abraça o vento: 
a história de uma refugiada 
congolesa. Belo Horizonte: 
Vooinho, 2017.  

A menina que abraça o vento conta a história de 
Mersene, uma garotinha que teve que se 
separar de parte da família para fugir do triste 
conflito vivido na República Democrática do 
Congo. Enquanto se adapta à nova vida no 
Brasil, ela cria uma brincadeira para driblar a 
saudade. 

Infantojuvenil  

REDONDO, Susana Gómez. 
No dia que Samira chegou. 
São Paulo: Roda & Cia, 2016.  

No dia que Samira chegou, eu senti como se 
tivesse perdido todas as palavras. Então, tentei 
procurá-las por todos os cantos para ver se as 
encontrava. Assim, eu poderia apagar as suas 
lágrimas, como também o seu profundo silêncio. 
No dia que Samira chegou, meu pai me disse que, 
provavelmente, minha amiga não tinha perdido 
suas palavras, mas que talvez não quisesse 
trazê-las por serem tão diferentes das que temos 
por aqui: –No Marrocos – ele disse –suas 
palavras também não teriam o menor sentido. Foi 
assim que eu descobri que no país de Samira eles 
falam um idioma diferente do nosso: o árabe. Um 
dia, Samira e eu viajaremos, de barco, ou de 
tapete voador, ao país das palmeiras, camelos e 
desertos. A caminho da África, iremos procurando 
palavras para ver se, juntas, conseguimos juntar 
todas as que fazem soltar risos, vozes, cabelos e 
amizades. Nesse dia, Samira e eu apagaremos a 
palavra “FRONTEIRA”. 

Infantil  

SANNA, Francesca. A 
viagem. São Paulo: VR 
Editora, 2016.  

Como deixar tudo para trás e viajar quilômetros 
rumo a um lugar desconhecido? Essa é a jornada 
de milhões de refugiados ao redor do mundo. Nas 
malas, poucos pertences. No coração, o medo do 
desconhecido e a esperança. Inspirado em 
relatos reais de pessoas que foram forçadas a 
sair de sua terra natal e narrado pelo olhar de uma 
criança, esta história ultrapassa todas as 
fronteiras. Um sensível voo cheio de significados 
para o nosso tempo. 

Infantojuvenil  

SANNA, Francesca. Eu e meu 
medo. São Paulo: VR Editora, 
2019.  

Quando uma garota tem de se mudar para outro 
país e começar em uma nova escola, seu medo 
diz a ela para ficar sozinha. Como é possível 
entrar em um grupo sem conseguir entender 
ninguém? Da mesma autora e ilustradora do 
premiado internacionalmente A viagem, 

Infantojuvenil 
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Francesca Sanna conta uma emocionante 
história sobre como fazer amizades e encontrar 
conforto quando compartilhamos nossos medos.  

TAN, Shaun. A chegada. São 
Paulo: editora SM, 2011.  

Graphic novel experimental que narra as 
peripécias de um homem, separado de sua 
esposa e filha, chegando a uma terra totalmente 
estranha, à qual terá de se adaptar. Ali buscará 
moradia, sustento e condições para trazer a 
família para junto de si. Conhecerá também a 
história de outras pessoas que, como ele, tiveram 
de recomeçar a vida após um doloroso processo 
de desenraizamento. Livro inspirado em histórias 
de imigrantes de diferentes países e períodos 
históricos, que consumiu quatro anos de 
pesquisa, envolvendo consulta a diversas fontes 
(biografias, fotos e quadros de imigrantes, filmes 
etc.). Os desenhos são a lápis, monocromáticos, 
em tons de sépia. 

Infantojuvenil  

TOULMÉ, Fabien. A odisseia 
de Hakim. v. 1. tradução 
Fernando Scheibe. São Paulo: 
Nemo, 2020.  

Nunca pensei que isso pudesse me acontecer. 
Mas me dei conta de que qualquer um pode virar 
um ‘refugiado’. Basta que seu país desmorone. 
Ou você desmorona junto, ou você vai embora. A 
história real de Hakim, um jovem sírio que teve de 
deixar tudo para trás: sua família, seus amigos, 
seu negócio próprio, seu país. Tornando-se assim 
um “refugiado”. Porque a guerra estourou, porque 
o torturaram, porque o país vizinho parecia capaz 
de oferecer-lhe um futuro e segurança. Um 
testemunho poderoso e comovente sobre o que é 
ser humano em um mundo, muitas vezes, 
desumano. 

Infantojuvenil  

TOULMÉ, Fabien. A odisseia 
de Hakim. v. 2. tradução 
Fernando Scheibe. São Paulo: 
Nemo, 2020. 

Na continuação da história real de Hakim, este 
segundo volume aborda com emoção a 
dificuldade de uma família em permanecer unida 
enquanto todos tentam sobreviver, e a terrível 
perspectiva de atravessar o Mar Mediterrâneo. No 
exílio e longe de sua terra natal, Hakim encontra 
alguma esperança no nascimento de um filho. 
Mas entre subempregos e inúmeras dificuldades, 
a complexidade do mundo o alcança mais uma 
vez e separa sua família. Abandonado à própria 
sorte e com uma criança a tiracolo, Hakim tentará 
sobreviver, apesar dos obstáculos e da 
precariedade de sua situação, até que considera 
o pior: embarcar em um bote improvisado em 
busca da salvação. 

Infantojuvenil  

TOULMÉ, Fabien. A odisseia 
de Hakim. v. 3. tradução 
Fernando Scheibe. São Paulo: 
Nemo, 2021.  

Após o resgate no Mar Mediterrâneo, Hakim e seu 
filho pequeno chegam ao território europeu com 
muita esperança. No entanto, para chegar à 
França, a dupla terá de enfrentar uma nova série 
de desafios, entre centros de detenção, polícia de 
fronteira e xenofobia. A coragem e a 
solidariedade providenciais de estranhos serão 
suficientes para permitir que eles cheguem ao seu 

Infantojuvenil  



127 

 

OBRA  RESUMO  PÚBLICO  

destino e finalmente reencontrem sua família? A 
conclusão da trilogia A odisseia de Hakim, 
aclamada pelos leitores e pela crítica, que a 
descreve como “cativante”, “avassaladora”, 
“inteligente” e até “salutar”. Série vencedora do 
prêmio Franceinfo dos quadrinhos de reportagem 
e atualidades. 

 
VENTURA, Susana. Um 
lençol de infinitos fios. São 
Paulo: Gaivota, 2019.  

Maria é uma garota boliviana que vive em São 
Paulo com sua família. Ela tem um caderno onde 
escreve histórias e pensamentos, pois pensa em 
ser escritora um dia. Com seus amigos Juan, 
Manoela e Jun, vive o dia a dia da grande cidade 
e prepara um trabalho para a escola sobre os 
países da América Latina. Num dia de pesquisa 
na Biblioteca Mário de Andrade, os amigos 
conhecem Ludmi, uma jovem haitiana que está na 
cidade em busca de seu pai. Um lençol de 
infinitos fios é uma delicada narrativa sobre o 
valor da amizade e a descoberta do poder e da 
solidariedade. 

Infantojuvenil  

Fonte: Elaborado pela autora (2021).   
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8 NOVAS ROTAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A migração é um processo que envolve diversas camadas sociais que refletem 

a sociedade. Trata-se de um fluxo plural que abrange todos os âmbitos e relações 

sociais, atingindo os que chegam e os que os recebem. E é por isso que deve ser 

vista e debatida por todas as áreas. 

Os dados de registros de imigrantes que chegam no Brasil revelam uma 

urgência para que este assunto entre em pauta nas mais diversas frentes, como a 

educacional. Mesmo tendo políticas públicas que assegurem alguns direitos aos 

imigrantes e refugiados, não há garantias que sejam assegurados, vide o quadro 

político atual, e que haja um acolhimento à eles na vida diária.  

Crianças e adolescentes imigrantes encontram-se em meio a esse cenário, 

como podemos ver no quantitativo de matrículas de alunos imigrantes, no Brasil, em 

Santa Catarina e em Florianópolis. Muitas vezes são percebidas apenas em números, 

ou apenas no todo, como se tivessem uma única identidade, ser imigrante. Mas são 

elas, crianças e adolescentes imigrantes, dentro do processo migratório, que mais 

transitam em espaços sociais onde as culturas se encontram, como a escola e, 

consequentemente, a biblioteca escolar. 

Portanto, a inserção de crianças e adolescentes imigrantes no ambiente 

escolar deve ser mais do que legislação e aprendizagem curricular. Afinal, é na escola 

que se promove a socialização, o reconhecimento de novas regras, onde há o convívio 

de diferentes culturas. Logo, este pode ser o ambiente propício para a valorização e 

integração do aluno imigrante. Assim como as bibliotecas escolares, integrantes 

desse espaço, que desempenham papel essencial para o diálogo e respeito entre 

culturas, para o acolhimento de alunos imigrantes no contexto escolar e na 

comunidade em que esses estão inseridos, seja por meio do acervo, dos serviços e, 

sobretudo, pelo modo que os profissionais os recebem e se esforçam por entendê-

los. 

Mas para isso precisamos estar preparados para o reconhecimento de outras 

culturas, o respeito ao que nos é diferente e, principalmente, não correr o risco de 

impor ou silenciar o que não faz parte da nossa cultura. Essas são atitudes que mexem 

com nossas essências, com pensamentos que podemos nem perceber que temos, 

com representações que muitas vezes estão enraizadas nos nossos costumes.  
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Discutir sobre diversidade cultural é basilar para uma sociedade democrática. 

E a CI e Biblioteconomia não podem fugir dessa responsabilidade, visto que são áreas 

sociais que têm a informação como base da profissão. Contudo, como vimos, a 

temática imigração na CI e Biblioteconomia ainda requer atenção, tendo escassas 

publicações e tímidas iniciativas na prática.  

Nisso chegamos a presente pesquisa e no questionamento: Como o 

bibliotecário da RMEF percebe o atendimento e acolhimento nas suas práticas 

dedicadas ao aluno imigrante? Partindo dessa premissa busquei ouvir os 

bibliotecários da RMEF e perceber o que eles tinham a dizer sobre o assunto 

imigração e alunos imigrantes.  

Para chegar ao objetivo proposto foi preciso percorrer caminhos, muitas vezes 

ir e vir, me reconstruindo a cada leitura, conversa e escuta. Assim, posso dizer que 

essa dissertação também foi um movimento, não um movimento físico, mas de 

concepções e construções que se fez ao longo do processo. 

Nesse percurso, além de entrevistar, ouvir e transcrever discursos, foi preciso 

ter um olhar atento para identificar nas falas as representações sociais ditas pelos 

bibliotecários participantes e atingir os objetivos propostos.  

A partir do DSC elaborado com a coleta de dados das cinco entrevistas, foi 

possível perceber que o sujeito coletivo entrevistado ainda tem uma percepção 

questionável sobre o acolhimento aos alunos imigrantes. O conhecimento, alcançado 

por meio do DSC, sobre a temática imigração ainda é incipiente, o que acarreta a 

reprodução de dúvidas e termos dúbios e até mesmo em alguns momentos a 

invisibilidade dos alunos imigrantes para ele.  

Há no seu discurso menções de aproximação e conversa com esses alunos, 

ao mesmo tempo em que define que não há demanda suficiente que exija  estratégias 

para atender esses usuários. O curioso é que mesmo tendo esse pensamento, 

podemos identificar no DSC do sujeito coletivo exemplos de ações e projetos 

realizados nas bibliotecas escolares da RMEF voltados para a intercultura e 

acolhimento de alunos imigrantes. Como por exemplo, o acolhimento às famílias dos 

alunos imigrantes, com empréstimos especiais e doação de materiais em português. 

Ou ainda, a inclusão das narrativas de alunos imigrantes nos projetos relacionados à 

diversidade cultural.    

A falta de incentivo, comunicação e principalmente tempo, são fatores que não 

podemos deixar passar despercebidos no que tange o desenvolvimento das práticas 



130 

 

bibliotecárias, fora o atendimento habitual. Foram questões mencionadas nas 

entrevistas pela maioria dos participantes. A rotina técnica e burocrática, somadas à 

falta de comunicação com a direção da escola e de informações sobre o assunto 

afastam a biblioteca escolar da possibilidade do desenvolvimento de propostas 

sociais.  

Para isso, seria interessante que não só a academia estivesse atenta a essas 

necessidades contemporâneas, incluindo a imigração, diversidade cultural, 

intercultura e acolhimento como temas em seu currículo abrangendo mais o lado 

social, ético e crítico da profissão. Como também poderia-se incluir essas temáticas 

em eventos das áreas de CI e Biblioteconomia, ou ainda criar formações continuadas 

por meio dos movimentos associativos como a Associação Catarinense de 

Bibliotecários (ACB), o Grupo de Bibliotecários da Área Escolar de Santa Catarina 

(GBAE/SC)56, ou o mais recente Grupo Especializado em Relações Étnico-Raciais na 

Biblioteconomia (GEREB)57. Podendo assim trazer para as práticas bibliotecárias 

mais serviços que prezem pela diversidade e individualidade dos usuários;  

A iniciativa de uma formação foi inclusive proposta pelo sujeito coletivo, quando 

declarou que por mais que se soubesse da realidade dos alunos imigrantes pelas 

escolas municipais, esse assunto não era abordado na RMEF. Então, podemos ver a 

necessidade de trazer à luz a temática. Até porque, como salienta Sayad (1998), para 

que alguma temática nos desperte interesse ela precisa, de algum modo, estar visível.  

Assim como as sugestões dadas em outros trabalhos desenvolvidos com a 

RMEF, no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação (PPGInfo) da 

Udesc, como Martins (2018), falando de gênero e sexualidade, e Fontes (2019), 

trazendo as questões étnico-raciais, a temática da imigração também pode ser 

acolhida pelas bibliotecas escolares da RMEF, por meio de formação de grupos de 

estudos, oficinas e debates. 

Na presente pesquisa foi proposta uma oficina voltada para os bibliotecários, 

equipe da biblioteca e professores da RMEF, com intuito de conversar com esses 

profissionais sobre o que entendem por imigração, expor os resultados aqui 

analisados, apresentar um levantamento de livros de literatura infantil, infantojuvenil e 

 
56 Instituído em 7 de julho de 1999, durante o 18º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina e o I 

Fórum Estadual de Bibliotecas Escolares, ambos promovidos pela ACB. (FIORAVANTE, 2020).  
57 Instituído em 21 de julho de 2021, de acordo com ata interna da ACB.   
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juvenil com os temas imigração e refúgio, e por fim em conjunto pensar propostas e 

ações de acolhimento aos alunos imigrantes.   

A intenção com essa pesquisa foi de conhecer sobre o acolhimento ao aluno 

imigrante e tentar entender o quanto a biblioteca escolar pode contribuir para esses 

alunos que chegam no Brasil, em SC e em Florianópolis. Com o DSC “bibliotecário da 

RMEF de Ensino de Florianópolis" foi possível ter um panorama geral, e visualizar a 

inserção do assunto dentro do recorte proposto aqui, cinco bibliotecas escolares da 

RMEF. Contudo, não podemos reduzir essas discussões apenas a essas bibliotecas. 

Fica aqui o convite, para que a partir do que vimos sejam despertadas novas 

pesquisas, discussões, formações e práticas, seja em bibliotecas escolares, públicas, 

comunitárias ou universitárias.  

A pouca visibilidade de alunos imigrantes, seja pela escassez de dados ou pela 

falta de comunicação das escolas, precisa ser rompida e essa batalha não pode ficar 

apenas nas mãos dos professores, mas deve ser abraçada por toda comunidade 

escolar. A biblioteca é um espaço de acolhimento a todos, no entanto, cabe ao 

bibliotecário estar atento às nuances e necessidades que cada usuário demanda. Ter 

o olhar aguçado para com as minorias demonstra a abrangência social que esse 

espaço pode ter. E compreender e acolher as individualidades de cada aluno é o que 

desponta como um posicionamento social, intercultural e político.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Fale livremente o que você entende por Biblioteca Escolar. 

2) Quando você escuta a palavra imigração o que te lembra? 

3) Você acha relevante a inserção de discussões sobre imigração e outras 

culturas nas práticas da biblioteca? Por que? 

4) Você vê diferença entre atender e acolher aos alunos na biblioteca? Por que? 

5) Como os alunos imigrantes utilizam a biblioteca, e quais os tipos de leituras e 

serviços que procuram? 

6) Como a biblioteca acolhe os alunos imigrantes? 

7) Para você quais os desafios no trabalho com os alunos imigrantes?   

8) Fique à vontade para falar mais alguma coisa sobre a temática, caso queira.  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO(A) 

BIBLIOTECÁRIO(A) ENTREVISTADO(A) 

 

1) Dados pessoais: 

1.1 Gênero: Masculino [   ]   Feminino [   ]  Outro [   ]  
1.2 Idade:______ 
1.3 Local de nascimento (cidade e UF):_______________________________ 
 

2) Formação profissional: 

2.1 Biblioteconomia [    ]  
Instituição: _________________________________ ano de conclusão:____ 
2.2 Outro(s) curso(s)? 
Sim [    ]   Não [   ] 
Se afirmativo, indique qual(is), universidade e ano de conclusão: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________  
 
3) Formação complementar: 

3.1 Possui especialização, mestrado e/ou doutorado?  
Sim [   ]   Não  [   ] 
Se afirmativo, indique qual(is), instituição, e ano de 
conclusão___________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3.2 Costuma participar de cursos de capacitação?  

Sim [   ] Não [   ] 

Se afirmativo, indique se gratuitos [   ] mediante pagamento [   ] 

Oferecidos pela: RMEF [   ] UFSC  [   ]  Udesc [   ]  IFSC [   ]  Outra(s) [   ]  

Qual(is)instituições:____________________________________________________

________________________________________________________ 

Em quais áreas:  

Educação/Pedagogia [   ] 

Gestão [   ] 

Leitura [   ] 

Literatura [   ] 

Processamento técnico [   ] 

Tecnologia [   ] 

Associação profissional [   ] 
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Outra(s):_____________________________________________________ 

 

4) Experiência profissional: 

4.1 Há quanto tempo atua da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis? 

_____________________________ 

4.2 Há quanto tempo é bibliotecário(a) dessa Rede Municipal de Educação? 

_______________________________________________________ 

4.3 Nesta rede, já ocupou outra função? (docente, direção, membro de App, sindicato, 

outros)  

Sim [  ]  Qual(is): ________________________________________  

Não [  ]  

4.4 Antes de ingressar nesta rede, já atuou em outra(s) área(s) da biblioteconomia?  

Sim [  ] Qual(is): _______________________________________  

Não [  ]  

 

 

Obrigada, pela colaboração.   
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APÊNDICE C - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 
ENTREVISTA 1: 17 mar. 2021. (43 min). 
Participante: B1 
 
PERGUNTA 1: Fale livremente o que você entende por biblioteca escolar.  
 
B1: Então, a biblioteca escolar é um espaço educativo que fica dentro de uma escola. É um espaço 

onde tem livros e informação, circulação de informações. É um ambiente diverso, que tem múltiplos 

materiais, e esses materiais podem ser utilizados de diferentes maneiras. É um espaço acolhedor, é 

um espaço de lazer, é um espaço de encontro, é um espaço de diálogo, é um espaço que proporciona 

troca de experiências em si. Que a gente pode orientar os alunos com o uso da informação. Pode fazer 

leituras, divulgar o que tem lá de diferentes maneiras, disseminar essa informação que contem nos 

livros, enfim, nos mapas. Enfim, em todo tipo de material que tem, globos, enciclopédias, dicionários. 

É um espaço... na verdade é um espaço extremamente importante dentro de uma escola. Existe alguns 

profissionais da minha escola, que consideram o coração da escola. Ali que as coisas brotam, que as 

coisas crescem, que a gente planta uma sementinha. Então, eu acho que é um espaço extremamente 

rico, dentro de uma escola, essencial. Assim que eu vejo a biblioteca escolar. Não sei se eu dei conta 

de tudo. Também, é um espaço de letramento, tem alfabetização, mas vem do letramento. Letramento 

especialmente o informacional [...]. Essa questão da orientação do uso da informação, de fazer com 

que o aluno consiga ler a informação, entender a informação e a partir dali colocar isso na prática da 

vida dele ou na escola, enfim, fora da escola. Então assim, é um espaço muito rico, maravilhoso! 

 
PERGUNTA 2: Quando você escuta a palavra imigração o que te lembra? 
 
B1: Vamos dizer... o deslocamento de uma comunidade, de uma população, enfim, para uma outra 
região. Não sei se é deslocamento a palavra, enfim... de uma... É o movimento de saída de um país 
para outro, de um continente para outro. É a mudança de local de residência, de um ambiente 
geográfico para outro. 
  
PERGUNTA 3: Você acha relevante a inserção de discussões sobre imigração e outras culturas nas 
práticas da biblioteca? Por que?  
 
B1: Muito relevante. Porque, eu acho que está se modificando cada vez mais a vinda de estudantes, 
de alunos de outros continentes, de outros países para as escolas. Especialmente, falo das escolas 
públicas, aqui de Florianópolis. Então, existe já esse movimento. Então, a gente tem que estar 
preparado para essas mudanças e pensar em ações e em acervos, enfim, para tentar inserir esse aluno 
da melhor maneira dentro da escola. Para ele se sentir acolhido, para se sentir... tentar também ter 
essa convivência... manter a língua pátria, enfim, com livros, materiais, projetos. Então, acho que seria 
um caminho. Então, eu não sei se respondi à pergunta. 
 
PEGUNTA 4: Você vê diferença entre atender e acolher os alunos na biblioteca? Por que?  
 
B1: Atender e acolher? Atender simplesmente é fazer um atendimento, não necessariamente vem da 
necessidade que ele tem. Acolher não, acolher já é uma palavra que mais... que abrange o 
atendimento, e o atendimento especializado, vamos dizer assim, voltado para aquele aluno, para 
aquela necessidade que ele tenha. Então, para mim o atendimento está dentro do acolhimento. E o 
atendimento é só um atendimento comum, sem pensar que ele é um aluno de outro país, que ele 
precisa de alguma atenção mais especial. 
 
PERGUNTA 5: Como os alunos imigrantes utilizam a biblioteca, e quais os tipos de leituras e serviços 
que procuram?  
 
B1: Então, os alunos imigrantes utilizam da mesma forma que os demais alunos. Quando a gente 
atendia na biblioteca, no presencial em 2019. Porque ano passado a gente nem teve a oportunidade 
de começar o atendimento, e esse início de ano a gente está envolvido com entrega de livro didático, 
vários outros serviços. Então, a gente não teve a oportunidade de atender. Até 2019 era um 
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atendimento como... comum. Que as turmas vinham, faziam empréstimo, a leitura e tal. Só que a gente 
sempre sabia quem eram os alunos que vieram de outro país, enfim. E aí a gente tentava conversar 
com ele, separadamente, para ver o que ele queria e tal. A gente teve... a gente tem vários alunos 
africanos que já tinham a convivência da língua e assim, não tiveram dificuldade nenhuma. Outras já 
tem um pouco. Então, a gente vai tentando se adequar, tentando conseguir material diferenciado para 
atender aquele público específico. Então, mas assim... de início não via nenhuma preocupação por 
parte dos professores, alguns sim, mas poucos. A biblioteca tentava conversar com ele, tentava 
entender se ele estava entendendo o que a gente estava falando. Se os livros que tinham disponíveis 
com o que a professora queria, para um projeto, para uma atividade X lá, ele tava entendendo. 
Normalmente, a gente teve respostas positivas. Agora a gente tem outros alunos que eu nem conheço, 
que entraram ano passado. Ontem eu ainda conversei com a minha diretora para confirmar assim, que 
países que a gente tem na nossa escola, que eu sabia de dois. Mas esses eu nem tive a oportunidade 
de conversar. A gente já teve de outras nacionalidades que já saíram da escola, enfim. Mas a gente 
sempre tentou ver se eles estavam entendendo. Só que assim, alguns os pais são brasileiros, então já 
tinham... eles já conheciam a língua. A gente não teve dificuldade. Agora esses três outros que estão, 
eu não posso falar nada porque não tive o contato, não conheço.  E antes eles já procuravam com 
aquele gênero que eles gostavam. Já com terror, com poema, com aventura, com drama, enfim, eles 
já procuravam nesse sentido. Que é da faixa etária mesmo daquela idade da turma, gostam desse tipo 
de literatura, então não tinha muita diferença de interesse, já a faixa etária que gostava de terror, pronto 
o aluno também. Não tinha nada diferenciado que eu tenha percebido. Pelo menos o aluno não veio 
conversar comigo, assim. Tanto que assim eles iam realmente nos livros da modinha. Eu tenho muita 
amizade com um menino que já se formou, um africano, a gente ficou muito amigo, [...]. E por ele eu 
conseguia saber, o irmão dele também estudava na escola. Então, era sempre... ele queria ler os livros 
que estavam circulando. “Diário de um banana”, esses livros que estavam uma febre, né?!... Meu Deus! 
Ficou uns três anos assim. Então, eles leram. Ele leu a coleção toda, de outros também, mas ele ia 
mais nesse caminho, nada de especial, de língua, de nada assim. 
 
PERGUNTA 6: Como a biblioteca acolhe os alunos imigrantes? 
 
B1: Olha, eu acho que a gente acolhe nesse sentido que eu falei antes, identificando anteriormente 
quem é o aluno, e tentando conversar com ele no particular, não expondo ele. Tentando ver o que 
necessita, se aquele material está de acordo com o que ele gostaria de ler, para ver assim o que ele 
entende por biblioteca. A gente tem situações que eles nem sabem muito bem como se comportar 
dentro da biblioteca. “Aí, [...] eu posso isso? Posso aquilo?”. É difícil alguma coisa que não possa dentro 
da biblioteca que eu trabalho. Só não gosto que fica correndo, enfim, dependendo da situação dá até 
para correr. Dependendo do que a gente vai fazer. Mas assim, eles... as vezes eles acham: “Aí 
biblioteca é lugar de silêncio! Biblioteca não sei o que”. Bem que eu já digo assim: “Gente não é lugar 
de silêncio, biblioteca escolar. Esquece isso, não existe.”. E como vai ficar em silêncio dentro de uma 
biblioteca escolar. Claro que tu não vai sair gritando, não vai sair fazendo bagunça. Mas assim, fale 
baixo, mas fale. Não tem como criança e adolescente ficar quieto, é impossível. A gente não consegue, 
imagina eles. Então, assim, meio que aos poucos, fazendo eles entender que aquele ambiente ali... 
Claro, não é aquela ideia: “A biblioteca silêncio, não posso isso, não posso aquilo! Não gente, oh, claro 
com respeito, com...”. Tem algumas regrinhas: “Ah não deixa celular tocar alto e tal”. Mas assim, não 
tem muito problema, assim. “Ah eu posso trazer cartas e jogar aqui? Pode, pode trazer carta e jogar 
aqui. Posso trazer um jogo? Pode, pode trazer um jogo. Posso vir no recreio?” Teve uma época que a 
gente abria. Na época que a gente abria no recreio, foi quando a gente mais conheceu os alunos 
estrangeiros, sabe. [...], e a gente abria no recreio de manhã, e no recreio a tarde. A gente deixava 
aberta a biblioteca direto. E a gente abria antes do horário, 15 minutos antes do sinal, e a tarde também. 
Então, assim era um movimento que tinha mais gente dentro da biblioteca do que fora, no recreio. Eles 
faziam lanche e corriam para a biblioteca. Era uma loucura! Aí, uma época eu falei: “Gente, agora vai 
ter que ser assim, já lotou, não tem como entrar.”. Não tinha mais lugar para sentar, tinha mais nada. 
Então, eles iam para conversar, eles iam para jogar, eles iam para ler, eles iam para conversar com a 
gente. Então, nesses momentos que eu lembro assim, agora que eu estou falando contigo, que foi os 
momentos que a gente mais conheceu esses alunos estrangeiros. Fora do horário fechado, de aula. 
Que eles tinham aquele horário para ir lá [na biblioteca], algum projeto, alguma leitura, enfim. Então, foi 
bem rico assim esse momento. E agora... na verdade eu não tinha me dado conta dessa situação 
passada. E a gente pretendia esse ano fazer uma nova roupagem para esses momentos de recreio, 
mas não sei se vai acontecer, não sei nem se... quando a gente vai voltar. 
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PERGUNTA 7: Para você quais os desafios no trabalho com alunos imigrantes? 
 
B1: Então, desafio é tentar inserir eles na nossa escola, no nosso ambiente escolar. Não deixando de 
lado a língua deles, o país deles. Não desmerecendo de onde eles vieram. Mas tentando melhorar esse 
processo de aprendizagem a partir de projetos, a atividades, e acervo que a gente venha a disponibilizar 
para ele. Eu acho que seria uma das formas. A gente tem... fiquei lembrando, a gente teve uma 
experiência extremamente rica, com alunos africanos, que a gente fez um projeto maravilhoso em 2019. 
[...]. Então assim, a gente fez um projeto [áudio perdido]. Acho que é mesmo essa coisa de processo 
de socialização dos alunos. A gente precisa fazer atividades que envolvam todos os alunos, mas 
especialmente esses, para eles se sentirem.... é eles terem esse espaço da escola como espaço de 
socialização. A gente teve um projeto em 2018 com os anos iniciais, com o terceiro ano, [...], a gente 
trabalhou... Como que era o nome do projeto... Era... a gente trabalhou a África e aqui os africanos no 
Brasil. A gente trabalhou o continente africano e os afrodescentes também. E na época a gente tinha 
cinco alunos, seis alunos africanos. Na verdade, é o que a gente sempre tem mais. E aí, nessa turma, 
inclusive tinha um africano, o que a gente pensou... a gente fez uma série de atividades, inclusive a [...] 
foi nossa parceira. O curso de história, que a gente tem vários estagiários na escola de vários cursos. 
E a gente tinha um estagiário, tinha dois. Mas eu fiz amizade com um estagiário, [...]. Eu falei para ele 
do projeto, ele ficou todo... adorou. Eu falei: “Podes fazer uma fala com os alunos sobre essa vinda dos 
africanos para o Brasil e tal.”. Aí, ele fez, maravilhoso! [...], a professora de história também fez uma 
participação falando das celebridades africanas, falando de alguns nomes de homens e mulheres. Eu 
sei que assim, a gente fez vários momentos com os livros de literatura, com o material que a gente 
produziu como marcador de texto, enfim. E a gente convidou os africanos que eram dos anos finais 
para participar do projeto, de turmas diversas, sexto, sétimo e oitavo ano. Inclusive, teve esse menino 
que virou meu amigo, ele estava nesse grupo também. E a gente convidou em vários momentos, acho 
que uns quatro momentos do projeto. Teve um outro momento da participação do pessoal da [...], 
indicado por esse estagiário, para eles trabalharem a questão da branquitude negritude. Para eles 
fazerem uma fala com o terceiro ano. Fizeram oficina de abayomi, também. Eles foram três, quatro 
vezes na escola. Até passou! A proposta era só uma, mas a menina e o menino que foram, eles foram... 
E aí, os africanos estavam participando de todos os momentos. Teve momentos que a gente pediu que 
eles falassem das diferenças dos países, da diferença das escolas, como que eram as bibliotecas. A 
gente fez vários questionamentos, e os alunos... eu fiz, e a professora e os alunos em uma roda de 
conversa, para eles saberem como que é as diferenças. Se eles gostavam mais de lá ou daqui, como 
que era telefone, como que era isso... olha assim, ficamos, acho que assim muito tempo. O único ponto 
negativo era que eles acabavam perdendo a aula, que eles tinham que sair no horário da aula para vir 
na biblioteca participar. Mas eles adoravam falar da cultura deles, assim. E aí, tinha que vir no 
contraturno também para participar do outro turno. A gente fez com 60 alunos, mais ou menos o projeto. 
Então, foi extremamente rico. Eles disseram... eu lembro bem de uma menina que estava participando, 
que agora ela está no oitavo. Ela disse... ela é de Moçambique. Ela falou assim: “Nunca ninguém, fez 
um projeto que convidasse ela, para falar da cultura do país dela. Aí eu adorei [...].”.  E várias assim... 
Eu meio que botei eles no projeto, sabe. E aí, eles queriam estar o tempo todo no projeto. Eles 
chegaram até a fazer uma leitura de um livro que eu ia fazer. Eles perguntaram se eles podiam ler 
aquele livro, que eles conheciam bem. Nem lembro qual era o título. Eles que foram o contador de 
história, o mediador da leitura. Então assim, virou uma coisa assim bem interessante, durou uns três 
meses esse projeto. [...]. Teve uma outra situação que eu lembro, de uma menina que era da Alemanha, 
mas ela nem é mais nossa aluna. Isso já tem... na última copa do mundo a gente fez um projeto grande 
da escola. A escola toda, e a biblioteca é claro que estava também. E aí, fez várias... e aí a gente 
destacou. Porque ela era uma assim, vamos dizer uma usuária, eu não gosto de dizer... ela era muito 
ligada a gente. Frequentava muito a biblioteca, perguntava muito e tal. E aí, a gente descobriu que ela 
era da Alemanha. Que a gente nem sabia. Aí a gente fez um trabalho grande. Foi quando o Brasil 
perdeu para a Alemanha, né? Naquela época. Que bonito! E aí, a gente fez um trabalho grande com a 
turma, conhecendo a Alemanha. A gente foi conhecer o país dela, a turma toda conheceu o país dela. 
Ela trouxe várias coisas da casa dela, vários símbolos de lá. Coisa dela com a escola, coisa que ela 
comprou lá... sabe... Ela trouxe... A gente fez uma amostra dos trabalhos que a gente fez desse projeto. 
O que mais tinha era material. Que daí eles produziram coisas sobre a Alemanha, a turma. E ela trouxe 
muitas coisas. Nossa, os pais adoraram. Mas foi porque de tanto... a gente não sabia na verdade. 
Porque ela falava normal português, nunca imaginaria, né? Daí na conversa, essas conversas fora do: 
“Ah tô querendo um livro, tal.”. Aí ela perguntou assim: “Tens um livro em alemão?”. Eu falei assim: “Aí 
tu lê? Tu fala alemão? Não, eu sou da Alemanha.”. E eu: “Ai meu deus!”. Então, quer dizer nesses 
momentos ali que a gente tá conversando com o aluno para ver o que ele quer, para direcionar para 
algum autor, algum gênero, enfim. Aí que a gente faz as descobertas. E a partir daí surgem os projetos 
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e atividades. E aí, pronto. Porque eu tenho, os professores têm, aquele click assim: “Pô seria uma boa 
oportunidade agora de a gente trabalhar isso!”. Às vezes a gente tem as ideias, mas não tem material, 
não tem tempo, não tem não tem não tem... Mas normalmente a gente... não deixa passar assim, sem 
fazer nada. Eu lembro assim desses dois grandes momentos com os imigrantes  
 
PERGUNTA 8: Fique à vontade para falar mais alguma coisa, caso queira.  
 
B1: O que eu posso te dizer agora, atualmente que a gente tem... Ah a gente teve um outro projeto que 
a gente envolveu um aluno que é canadense. [...]. Esse menino, ele também, jamais imaginaria que 
ele era canadense. Porque.... só porque ele é muito emotivo. Aí, a gente sempre queria ficar sabendo 
porque ele estava chorando, não tinha motivo. Ele tinha vindo fazia um ano. Tinha umas situações 
familiares ali que a gente acabou sabendo. E aí, a partir daí que a gente ficou tentando ajudar ele, e 
em algum momento que a gente descobriu que ele era do Canadá também. E aí, a partir daí a gente 
começou a conversar sobre ele. Falar o que ele fazia lá, como eram as escolas, a gente sempre tentava 
assim. Quando a gente descobria que tinha um aluno de outro país a gente tentava em algum momento, 
não necessariamente só com projeto grande e tal, mas tentava de alguma forma... “Ah esse livro 
também tem lá, tu já lesse? Tem inglês, tem não sei o que...”. Daí ele trouxe várias informações para a 
gente, para o convívio da turma dele mesmo. Naqueles momentos de roda de leitura, de empréstimo. 
Eu sempre questionava ele, para ele falar um pouco sobre a cultura do país que ele veio, sabe. Também 
foi bem interessante. Assim, a gente fez um projeto também com essa turma. Era esse projeto era... 
[...]... E aí, no final eles fizeram várias atividades, [...] E aí, ele fez das coisas dele de lá. Ele ligou muito 
ao Canadá. Então assim, de alguma forma a gente tentava fazer uma conexão com o projeto que estava 
acontecendo, ou com uma atividade que a gente ia fazer. A gente tentava inserir alguma coisa em 
algum momento para que o aluno pudesse expor a sua cultura. A gente tentou... A gente fez algumas 
ações assim, que eu acho que foram bem interessantes. Que aí não só a gente conhecia, mas a turma, 
ou as turmas, tinham a oportunidade de conhecer a outra cultura que eles não conheciam antes. Às 
vezes uma oficina de dicionário, por exemplo. A gente perguntava: “Essa palavra tu já conhecia? Tem 
uma outra palavra?”. Aí, ele falava uma palavra que associava para eles procurarem. Palavras para 
eles procurarem do livro que a gente está trabalhando, enfim. E aí, ele também trouxe várias palavras 
assim, que ele achava difícil. E aí, a gente tentou trazer para o nosso idioma, e procurar no dicionário. 
A gente fez assim uma dinâmica também. Foi legal! Lembrando de alguns momentos que as vezes não 
é um projeto, mas assim vamos inserir essa questão. Apesar que eu nunca senti que nenhum aluno 
estava deslocado até agora. Não sei esses três que entraram agora, que eu não conheço. Eles nunca 
estavam deslocados, a própria turma, os colegas já acolhiam rapidamente. Isso é muito interessante 
na nossa escola. É difícil um aluno ficar: “Ah ele é africano, então ele não está falando com ninguém. 
Ninguém está falando com ele. Ou ele é canadense, pronto ele fica lá.”. Não, assim muito rápido sabe. 
Acho que é da criança, do adolescente, eles já acolhem, sabe. Essa menina da Alemanha, no começo 
ela ficou receosa, mas pronto depois já se enturmou na mesma semana. Então, nunca senti que eles 
tiveram algum tipo de discriminação, algum tipo de... os alunos se distanciaram porque eles eram... 
falavam outra língua, sabe. Não, sabe. Foi muito rápido. Os professores também colaboraram, com 
certeza. Na verdade, todo mundo acabava... a gente acabava sabendo nas reuniões pedagógicas, 
assim oh: “Oh entrou um aluno, ele é africano, ele é isso ele é aquilo.”. Então, a gente já tem a 
informação prévia, a gente já pode pensar, como que a gente vai atender, ou o que a gente poderia 
oferecer para eles. Então, a comunicação na escola é muito boa. Se o professor quiser levar aquilo 
mais para frente... trabalhar ele consegue. Então, acho bem positivo esse acolhimento da escola com 
relação aos imigrantes.   

_________________________________________ 
 
ENTREVISTA 2:  19 mar. 2021 (30 min).  
Participante: B2 
 
PERGUNTA 1: Fale livremente o que você entende por biblioteca escolar.   
 
B2: A biblioteca escolar é um espaço muito dinâmico. Ele precisa ser um espaço vivo na escola, e um 
espaço integrado com as ações pedagógicas da escola, integrado com o currículo escolar. A biblioteca, 
ela não deve ser um espaço... um anexo da escola, ela é a escola.  Ela faz parte de um todo. A escola 
é a biblioteca e a biblioteca é a escola. Ela precisa trabalhar em parceria com a escola. O bibliotecário, 
a equipe da biblioteca, não pode trabalhar isolado, tanto integrado com a comunidade onde ela está, 
com a comunidade escolar, com a comunidade do bairro, do seu local, do seu em torno. Porque a 
biblioteca também é encontro de pessoas, de culturas diferentes. O bibliotecário, ele deve estar atento 
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ao seu usuário, as necessidades do seu usuário. Isso é muito importante! Para que a biblioteca também 
seja vista. Porque a gente que... as nossas bibliotecas..., mas principalmente a biblioteca escolar seja 
vista como fundamental naquele meio onde ela está. Que ela pode contribuir. Que ela está ali e ela é 
um espaço rico, é um espaço maravilhoso. Mas para isso precisa ser integrada com seu meio. 
 
PERGUNTA 2: Quando você escuta a palavra imigração o que te lembra?  
 
B2: Imigração? Eu lembro de pessoas, de necessidades diferentes. Porque nem todas as pessoas 
migram por um mesmo objetivo. Um exemplo, colonização de Santa Catarina, a maioria veio por um 
motivo, mas tem outros que vieram por outro motivo, com outras expectativas. Então, eu tento trazer 
para os dias de hoje, pessoas com necessidades culturais. As pessoas... é muito rico esse espaço. Eu 
vou falar voltando para biblioteca, pessoas com necessidades de... A biblioteca eu vejo como espaço 
de ajuda para essas pessoas, tanto para apresentar a língua, a língua para onde elas estão vindo. Um 
espaço para promover encontros, encontros de várias culturas, também da cultura materna. Para que 
elas tenham acesso as atrações até para um convívio de reuniões de comunidade para saber, para se 
inteirar, para criar amigos. Porque o imigrante ele precisa de amigos, precisa se inteirar na sociedade, 
ali no meio onde ele vive, precisa de ajuda social muitas vezes ou não. Mas de qualquer forma ele 
precisa porque é um espaço diferente. E a biblioteca é um espaço de multicultura para acolher. 
 
PERGUNTA 3: Você acha relevante a inserção de discussões sobre imigração e outras culturas nas 
práticas da biblioteca? Por que? 
 
B2: É muito importante! Vamos ver. Vamos pensar um pouquinho... Relevante é, isso porque é uma 
das funções da biblioteca promover a interação cultural. Isso não precisa nem... Porque a biblioteca 
ela, sendo um espaço multicultural, ela tem como seus objetivos incentivar, promover a cultura, e 
apresentar a... Porque através do seu acervo a biblioteca, ela pode apresentar a cultura do local onde 
o imigrante está chegando, a língua. E pode também continuar apresentando materiais na língua do 
imigrante, se for o caso, para que ele também não se distancie da sua cultura. Pode promover espaços 
culturais com a comunidade apresentando a literatura da região, apresentando a arte apresentando a 
música. É um espaço rico para a integração do imigrante a micro comunidade ali, para que dali ele seja 
apresentada à comunidade maior.  
 
PEGUNTA 4: Você vê diferença entre atender e acolher os alunos na biblioteca? Por que? 
 
B2: Atender é... vamos ver que... Atender é diferente, na minha concepção é diferente. Atender, o 
usuário chega... o aluno pesquisa ali no terminal, vai até a estante e pega, passa (que as nossas 
bibliotecas estão passando por um processo de informatização), verifica, pega e vai. Pega o seu livro 
e segue. Isso é atender. Atender as demandas informacionais dele e chega aí. E a outra é acolher. É 
isso que nós estamos falando? Acredito que a biblioteca deve ser um espaço de recebimento de 
aconchego, que ele chegue, que ele encontre as necessidades específicas dele. Porque todo usuário 
tem uma necessidade específica, mas a dele, eu acho que é uma necessidade diferenciada. Ele... não 
podemos esquecer da cultura que ele traz, o acolhimento, da cultura seja imigrante ou não. Das 
necessidades próprias dele de fazer investigação. “Olha do que que você gosta de ler?”. É as perguntas 
de referência. Apresentar o que a biblioteca tem, os serviços que a biblioteca pode oferecer para ele. 
“Não apenas olha vem, busca e empréstimo!”. Mas podemos oferecer outros serviços: “Procura a 
biblioteca, que a biblioteca pode ajudar.” Como eu costumo fazer isso? Como eu recebo os meus 
amigos na minha casa, eu recebo os usuários. E assim conquisto o usuário e ele volta na biblioteca. 
Porque muitas vezes ele chega na biblioteca com medo do bibliotecário. Mas ali com o acolhimento, 
com a conversa, com recebimento do usuário, ele vai quebrando aquele gelinho. “A biblioteca? Ah, eu 
posso procurar biblioteca.”. Então, o acolhimento é muito diferente do receber, do atender, vai muito 
além. Ver o usuário como uma pessoa, como ser humano, e com as suas necessidades específicas de 
onde ele vem, seja imigrante ou não. É bem relevante isso, para uma biblioteca se manter ativa.   
 
PERGUNTA 5: Como os alunos imigrantes utilizam a biblioteca e quais os tipos de leituras e serviços 
que eles procuram? 
 
B2: Olha na biblioteca que eu trabalho existe... acho que de usuários imigrantes uns [...]. Depende da 
faixa etária. Geralmente eles procuram, ou se for o caso imigrante, na sua língua materna ou na língua 
onde ele está chegando, no caso a nossa. Mas eles procuram os dois. Geralmente, eles procuram 
literatura bilíngue. Ali onde eu trabalho é o que eles procuram. A maioria procura bilíngue para... até 
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nós tivemos que mudar uma prática. Nós não emprestamos dicionários, mas nesse caso a gente 
empresta. É um empréstimo específico que você leva, você utiliza, cada caso é um caso. Como nós 
acabamos de falar.  Assim é tratar o usuário, acolher usuário, verificar as necessidades dele. Eu vou 
emprestar um livro... Ele sabe ler uma determinada língua? Ele está em processo de aprendizagem? 
Vamos ver as necessidades dele. Se ele necessita de um dicionário, e nós temos na biblioteca da 
escola, e o dicionário não se empresta, mas em determinados casos específicos. A prioridade é o 
usuário. Esse...é um acolhimento... pensando agora é acolhimento. E isso partiu da própria biblioteca. 
Então, vamos apresentar a literatura na língua materna dele. No começo, às vezes, ele só quer a língua 
materna, mas depois de 15 dias, uma semana, a gente apresenta literatura: “Olha, existe essa 
bilíngue.”. E leva a bilíngue. Aí, junto já leva o seu dicionário, ou um pouco depois leva o dicionário, 
mas o dicionário é apresentado e tem uma boa aceitação. 
 
PERGUNTA 6: Como a biblioteca acolhe os alunos imigrantes? 
 
B2: Bom, existe a rotina de ir até à biblioteca. A biblioteca, ela pergunta... muitas vezes precisa do 
professor de português, precisa do professor de inglês, da ajuda de um amigo. Para gente... nós temos 
o nosso entendimento. Nós apresentamos a biblioteca, apresentamos o funcionamento da Biblioteca. 
A gente apresenta as regras, apresentamos o acervo, que nós estamos ali para acolher, para ajudar, 
chamamos até a família. Às vezes ó:  "Podemos emprestar para a família de vocês.". Nós temos um 
caso de ingleses que os pais também pegam e foi chamando. Às vezes, até no corredor a gente: "Olha 
a gente pode emprestar livros para vocês também.". Nós temos livros didáticos que tem muitas obras 
nas escolas. Então, a biblioteca arruma um kit. São livros de penalidades anteriores. Pergunta se eles 
querem, para levar para leitura. Livros de geografia, de história, das áreas, dos componentes 
curriculares, para que eles tenham uma forma de pesquisa em casa, que não seja a internet, escrita. 
Para também os pais lerem e poderem conhecer a geografia do Brasil, a geografia do lugar onde mora, 
a história. E eles aceitam. Eu agora sou a pouco tempo [...], mas a minha prática sempre foi essa. 
Sempre foi de chamar a família. Já surgiu há um tempo atrás. Nós temos as sobras de livros didáticos 
atualizados, porque não oferecer para essa família, para que eles tenham em casa como suporte? E 
foi aceita, e teve até uma que eles até no caso vieram buscar mais, de história e geografia, que eu 
lembro. Porque, para que eles leiam, até para ter contato com a língua [portuguesa] em casa, e com a 
cultura local.  É uma forma de chama-los a biblioteca. 
 
PERGUNTA 7: Para você quais os desafios no trabalho com os alunos imigrantes? 
 
B2: A língua é o desafio. Apresentar a biblioteca, mostrar que a biblioteca é importante, que está ali 
para auxiliar, para ajudar. Bem, muito importante. Porque sabemos a dificuldade que é.... a importância 
de uma biblioteca, do usuário saber da importância de uma biblioteca. É apresentar a biblioteca, saber 
que ele pode usar, e que ele pode usar como espaço de aprendizagem, não como espaço de 
brincadeiras. Não difere muito, porque muitos dos nossos usuários é uma luta diária. Biblioteca não é 
um espaço de brincadeira. Não, quer dizer que a biblioteca está ali... é um espaço rico, é um espaço 
cultural, é um lugar de aprendizagem que está ali para ajudar, e que não é para ir brincar. Passando 
esse estágio tudo flui. E apresentar o que existe também na biblioteca, que tem coisas interessantes. 
Passando esse estágio de apresentar a biblioteca, mostrar o que a biblioteca tem e o que pode ajudar, 
flui.  
 
PERGUNTA 8: Fique à vontade para falar mais alguma coisa sobre a temática, caso queira. 
 
B2: Acho que no meu caso, eu falo do meu caso específico. Eu sempre me senti muito vontade no 
acolhimento quanto aos imigrantes. E sempre tento tratar cada um diferente do outro. E como eu falei 
tento receber da melhor forma na biblioteca. É o acolhimento, para que ele volte à biblioteca. E muitas 
vezes eu pergunto, a pergunta referência é: “Onde você estudava? Na cidade onde você morava, você 
frequentava a biblioteca? Existia biblioteca?”. Eu começo nessas perguntas de referência. Conhecer o 
meio que o aluno imigrante vivia para trazê-lo para o meio que.... nesse novo espaço. E tentar pegar o 
que eu posso adaptar, o que eu posso trazer para o meu meio. Também até para os nossos outros 
alunos, os nossos outros usuários. E receber bem, porque a biblioteca é um espaço de acolhimento, é 
um espaço de cultura, é espaço de conversa, é um espaço de apresentar a leitura literária, apresentar 
a cultura de um povo através de um bate papo ali, de uma conversa com os alunos, de um encontro 
com a comunidade, de um sarau literário. É de fazer novas amizades, de apresentar a língua materna. 
E acredito que a biblioteca agindo dessa forma, ela está formando leitores, está cativando leitores, e 
assim eles voltam.  Eu procuro tratar cada usuário da sua forma individual. Apresentando, porque cada 
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usuário tem uma experiência diferente. Então, vamos procurar individualmente. "Vamos ver o que tem? 
O que que a gente pode ajudar?". E geralmente flui bem. Eles voltam. Chamar as famílias é muito 
importante. Nesse caso do livro, de entregar kit de livros didáticos, funcionou muito bem para 
apresentar. Porque ali vai apresentar a cultura para a família também. Então, a biblioteca vai além dos 
seus muros ali da escola. É uma biblioteca enquanto função social também para o imigrante. Eu vejo a 
biblioteca assim como um agente social também. Agente social muito importante para os imigrantes. 
Para os nossos usuários, para os nossos alunos também, às vezes até para o professor. Eu vejo agora 
na pandemia.. A biblioteca está trabalhando em casa. A biblioteca precisou se reinventar. E a biblioteca, 
assim... é muito procurada, a bibliotecária é muito procurada. É a biblioteca trabalhando em parceria. 
Ontem foi dia de planejamento, a biblioteca planejou com todos os profissionais da escola o que a 
biblioteca vai colaborar com cada profissional. Então, eu já sei que em uma sala eu tenho que entrar 
em contato com os escritores para fazer lives. Aí, nesse eu já tenho o perfil dos alunos. Se tem um 
imigrante: "Olha ele vai ter dificuldade na língua.". A gente pensa nos alunos. Existe um aluno que vai 
precisar de libras, tem que contar... a biblioteca está a mil. A biblioteca não está parada. A biblioteca 
tem o seu prédio, tem o seu espaço na sala de aula. Cada sala de aula no Google Class existe o espaço 
biblioteca. Então, ali a biblioteca também direciona, é um espaço cultural direcionado aos usuários 
daquela sala. Se existe um imigrante naquela sala, vamos ver a língua e podemos postar uma dica de 
leitura naquela língua, porque é um espaço fechado. Sempre observando os direitos autorais. Então, a 
biblioteca flui. 
 
_____________________________________________________________ 
 
ENTREVISTA 3: 17 mar. 2021 (34 min). 
Participante: B3 
 
PERGUNTA 1: Fale livremente o que você entende por biblioteca escolar.   
 
B3: Boa pergunta, né?! Então, trabalho há bastante tempo com biblioteca escolar, na rede são [...]. [...]. 
Então, assim a biblioteca escolar é diferente de outras bibliotecas. O acervo é diferente, o acervo é 
direcionado. No caso da biblioteca escolar que eu trabalho, de ensino fundamental do primeiro ao nono 
ano, trabalho com alunos de seis até 15 anos no máximo, ou 16. Então, a biblioteca escolar é um 
espaço que possibilita várias atividades, artísticas, culturais, essas manifestações. E assim, como ela 
acontece? Acontece tanto através da literatura que a gente tem ali, como das atividades mesmo, de 
incentivo à leitura. Então, o que a biblioteca escolar é? Ela é um espaço para a gente inserir o aluno, 
no caso em um ambiente de leitura e um ambiente de pesquisa. Lá [na biblioteca] a gente desenvolve 
atividades [áudio perdido]. O que eu penso, desenvolver atividades ..., porque as vezes não é só um 
espaço de troca de livro. Vai lá pega o livro e volta. Não é só para isso! Isso é para outras bibliotecas. 
Tem bibliotecas que tem o usuário que já é formado, que meio que já sabe o que quer. Agora tu pega 
um aluno de seis anos, ele não sabe o que quer, ele vai lá para explorar o espaço, então a gente tem 
que... Biblioteca escolar é o espaço, assim, para formação, construção do usuário que vai estar 
utilizando outras bibliotecas, outras unidades de informação, semelhante a uma biblioteca. Então, eu 
tenho essa coisa muito dinâmica de trabalhar essa coisa do incentivo à leitura. Quando alguém me 
pergunta: “Ah trabalha em biblioteca? Com que tu trabalhas? Ah, eu trabalho com o incentivo à leitura.”. 
Não só isso. Tem toda a parte técnica que eu faço, que eu gosto, de catalogação, classificação, 
indexação e layout. E quando crio layout, [...], foi criar esse espaço, esse espaço dinâmico. Onde se 
promovem vários tipos de manifestações culturais, artísticas. Como falei na literatura, leitura de um 
poema, indicação de uma leitura, lá naquele espaço no cantinho da leitura. [...] ou abrir espaço para a 
professora de música fazer essa atividade na biblioteca. Então, eu posso dar várias definições, mas o 
meu conceito de biblioteca escolar é esse, um espaço dinâmico onde se cometa vários tipos de 
manifestações culturais e artísticas. O local de ensino e aprendizagem. Eu já tentei, às vezes em 
situação em que eu achava que não estava sendo valorizado, esse meu trabalho de cunho pedagógico. 
“Ah, mas tu não fez nenhum curso pedagógico.”. “Ah, mas eu já fiz colado à educação, né?”.  [...]. 
Então, é essa parte pedagógica? Mas a gente tem que abrir o espaço, a gente não, a biblioteca tem 
que abrir o espaço para esse momento de ensino e aprendizagem. Não é o momento só de troca de 
livro. Eu sei que às vezes pela demanda, por exemplo, a escola que eu trabalho tem quase [...] e um 
bibliotecário, então a demanda é muito corrida. Às vezes fica só naquela questão da troca de livro, é... 
isso... recebe a turma e arrumar as estantes. Organizar as estantes, recebe a turma. Por causa da 
dinâmica, é assim uma coisa muito rápida, entra uma turma atrás da outra. Mas quando tem uma equipe 
ou alguém, um auxiliar um estagiário, que pode auxiliar [áudio perdido]. O espaço é mais para o aluno, 
para realizar atividades. Não adianta ter um acervo mofado, fedido, cheirando mal, e não ter um espaço 
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assim para os alunos se sentirem confortáveis, se sentirem prazerosos naquele ambiente. Porque é a 
primeira biblioteca que eles vão ter. Aquele aluno lá de seis anos, ele tem que sair da biblioteca feliz. 
Claro, ele vai ter que seguir todas as regras da biblioteca, como do primeiro até o nono ano. Tem suas 
peculiaridades, mas não é espaço de armazenamento, de registro do conhecimento, não é aquele 
espaço. O acervo tem que ser direcionado, o acervo tem de ser voltado para aquela comunidade 
escolar. “Ah a minha biblioteca é bonita! Tem 20 mil livros.”. Dois mil servem para os alunos, os outros 
18 mil estão mofando e criando rinite, sinusite e asma e pó. Dando trabalho para um auxiliar de serviços 
gerais limpar. A gente mesmo, eu passei [...] em uma biblioteca, se eu tivesse acumulado [...] de livros 
e doações que eu recebi, eu não cabia, eu ia abrir a porta e ia bater. Então assim, biblioteca escolar é 
acervo direcionado, dinâmicas de incentivo à leitura, de incentivo à pesquisa, e também, de momentos 
até de conversas, de reuniões, mas no momento certo. Porque acaba... A biblioteca escolar tem que 
ter esse espaço, esse momento, até para confraternizar, dialogar, discutir as ações. Chega no usuário 
e explicar. Enfim, eu acho que já falei demais. Não sei se cheguei em um conceito ou definição. Esse 
é o meu conceito! Assim, eu tenho um projeto [...], é projeto de incentivo à leitura, e a música é uma 
linguagem. Chama [...], tem um projeto de contação de história... é a hora do conto, quando eu consigo 
desenvolver. Mas eu tenho toda parte técnica. Depois que eu passo toda a parte técnica, aquela do 
início do ano, ou aquele momento que eu tenho que estar catalogando os livros, organizando a 
biblioteca... eu já vou seguir esse caminho do incentivo à leitura, [...]. 
 
PERGUNTA 2: Quando você escuta a palavra imigração o que te lembra? 
 
B3: Imigração me lembra alguém vindo de algum lugar para onde eu tô, ... onde eu moro, [áudio 
perdido]. Mas assim, para dentro do contexto biblioteca escolar, é o que tu tá perguntando? [Não, a 
palavra, o que que a palavra te lembra?] Bom, lembra a saída de alguém para algum lugar, indo para 
outro lugar. Alguém que tá vindo de algum lugar, ou tá indo para algum lugar. Tá chegando, né? 
 
PERGUNTA 3: Você acha relevante a inserção de discussões sobre imigração e outras culturas nas 
práticas da biblioteca? Por que? 
 
B3: Eu acho bastante importante porque assim... particularmente no caso de Florianópolis, onde eu 
moro, [...], a gente recebe muita gente de fora. A gente recebe gente de outro idioma, não só para 
morar, mas também para vir conhecer e tal, para vir fazer algum trabalho aqui. A gente recebeu um dia 
desses uma... acho que ela era angolana e morava na Inglaterra, e veio fazer um intercâmbio. Aí, meu 
inglês é bem mais ou menos, e eu acabei falando português, e ela falava espanhol também. Mas a 
gente tem alunos que são uruguaios, argentinos. Teve um menino que falou assim, que ele até disse 
para mãe dele: “Ah, mas o moço da biblioteca falou comigo em espanhol, conversou e tal.”. [...]. E 
assim, a gente teve um aluno que era de onde?... Da Holanda! Acho que ele era holandês também. 
Mas ele falava um pouquinho de português, já estava aprendendo. E assim, a questão é das culturas, 
a gente tem que dar...O bibliotecário, não só o escolar, ele tem que ter essa habilidade de comunicação. 
Essa entrevista, para saber o que que o usuário vai querer no momento. Quando ele entra na biblioteca 
a gente tá ali para fornecer a informação que ele precisa. Independente se é uma coisa mais específica, 
ou alguma coisa mais de lazer, a gente tem que tá pronto para se comunicar. É o jeito, a gente tem que 
trazer para o usuário a informação que ele deseja. Então, como eu te falei, o acervo da biblioteca é 
diferente de um acervo de biblioteca pública e tal, de outras bibliotecas. Dentro daquele acervo que a 
gente tem... e poder levar o que a gente... conseguir se comunicar o suficiente para que ele possa 
entender que ali a gente vai dar a informação que ele precisa... ele vai levar o que ele vai ter que buscar 
em outro lugar. Então, a comunicação, entendimento de culturas, isso aí é importantíssimo na 
biblioteca. [...]. 
 
PERGUNTA 4: Você vê diferença entre atender e acolher os alunos na biblioteca? Por que? 
 
B3: E aí, tem que ver o [áudio perdido] da palavra. Atender, atendimento é... acho que atendimento, o 
conceito. O que eu penso é só aquela coisa da troca do livro. Ele pegou um livro, e aquela coisa dos 
anos assim, a gente aproxima mais do livro. A gente encurta o caminho. “Ah os alunos dos anos iniciais 
são quase bebes.”. O primeiro ano agora era a creche. Não sei como é o nome que eles falavam, acho 
que era infantil dois ou três, alguma coisa assim. E aí, o que acontece, esses que são os primeiros, a 
gente é obrigado a acolher. A gente tem que direcionar muita coisa para eles. O espaço que ele está, 
o tempo que ele vai ficar na biblioteca, a indicação de leitura. Qual é essa indicação? A gente vai dar 
um livro do quarto ano, cheio de palavras que eles nem sabem quais são? Não sabem nem ler! Só 
estão escrevendo o nome. Às vezes no primeiro ano, a professora já me explicou (porque eu não fiz 
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pedagogia), que eles sabem as letras, mas não sabem colocar no local certinho para fechar o nome. 
Então, tu é obrigado a ter esse acolhimento e explicar: “Oh a primeira letra tal, a segunda letra tal, a 
terceira letra tal”. Às vezes tu deixa tua mão parada e eles te pegam na mão. Então, precisa esse 
acolhimento. [...]. [...]. Então, a própria escola já está fazendo esse acolhimento. Já os anos finais... 
assim eles são mais independentes, eles passaram por todo esse processo de acolhimento e tal. E aí, 
dá para a gente atender. Porque até eles nem querem muito, eu percebi. Eles querem, mas de uma 
outra forma, não mais como bebes ou crianças, já querem mais como adolescentes. Então, é mais um 
atendimento mesmo, assim. A gente... é uma coisa mais prática. Porque eles já têm essa autonomia 
de querer escolher o livro que eles querem. A gente meio que, assim, indica: “Ah oh tal livro que fala 
de tal coisa.”. Para auxiliar, eles perguntam muito. Então nessa parte tem um..., mas o acolhimento 
mesmo acho que são mais nos anos...os primeiros anos. Nos finais, ali de sexta e sétima eles já querem 
ser eles mesmos. Estão querendo formar a personalidade deles. E acaba sendo mais o atendimento. 
Mas é como eu te falei, quando a gente não tem os recursos humanos necessários para fazer o 
acolhimento, a gente acaba no atendimento. Que é tu nem olha no olho do aluno, e tu perde essa parte 
humana, com o aluno. Aí o aluno não é mais aquele que passa no corredor e fala: “Ah o professor da 
biblioteca!”. Então sem recurso humano necessário, quando a quantidade de informação é muito 
grande, a gente acaba caindo no atendimento e esse acolhimento fica fora. Então, acolhimento é poder, 
no meu caso, o que eu penso, é ser mais... é estar interagindo mais com o aluno. Quando a 
gente atende é aquela coisa mais prática do... passa lá balcão de empréstimo e efetua o empréstimo. 
É estante e balcão de empréstimo, e ele sai no máximo dá "Obrigado! Oi! Bom dia!”.  É isso! Espero 
ter respondido, não sei se...  
 
PERGUNTA 5: Como os alunos imigrantes utilizam a biblioteca e quais os tipos de leituras e serviços 
que eles procuram? 
 
B3: Bom assim, aluno imigrante a gente não tem essa diferenciação: “Ah o aluno é imigrante.”. O que 
ele vem, ele vem com a turma. Ele é tratado igual. Assim quando a gente encontra uma diferença ou 
outra. Como profissional bibliotecário da unidade de informação, a gente tenta, como eu falei. Tenta se 
comunicar para levar a informação que ele deseja. Mas a gente não tem essa diferenciação assim: “Ah 
o aluno é assim, o aluno é de um jeito ou de outro.” Que ele tem que se enquadrar dentro do idioma da 
escola. Quando tu fala imigrante parece que o aluno é idioma, outra coisa, né? Mas não pode ser outro 
estado? Ou, não é? [Eu pergunto na questão de aluno que venha de algum outro país. Que tem outro 
idioma.] Só em espanhol. E aí, a gente tem literatura em espanhol também. Tem o menino, que eu te 
falei, ele não tinha... Aí ele até falou para a mãe dele que o bibliotecário falou em espanhol com ele. 
Enfim! Mas assim se a gente tem um... assim uma demanda que exigisse a gente criar uma estratégia 
para atender este grupo de usuário da biblioteca, mas nós não temos uma demanda assim. O que eu 
posso te falar é que tem casos isolados. Porque eu não tive assim nenhuma dificuldade de 
comunicação. Então, a gente não tem uma demanda para criar uma estratégia. Que exija a gente criar 
uma estratégia para atender esses usuários.  
 
PERGUNTA 6: Como a biblioteca acolhe os alunos imigrantes??  
 
B3: Como a gente acolhe? Então a gente tenta. Primeiro passo é a gente tentar se comunicar. Saber o 
que ele gosta, o que ele quer. E aí, a gente tenta fazer com que ele leve o livro, consiga ler. Porque 
tem vários tipos de livro, tem livro de imagem. Então, vai lá e leva esse livro de imagem. Porque não 
tem livro de imagem só para criança, tem livro de imagem que é para adulto também. Ou talvez livros 
em quadrinhos, que ele possa. Entender um pouco mais, já que ele está aprendendo um novo idioma. 
Então, a biblioteca tem livro em francês, tem livro em espanhol, tem livro em inglês [áudio perdido]. 
Esses são os idiomas que a gente tem para oferecer. [Acho que falhou um pouco, tá me ouvindo, [...]? 
Deu uma falhada grande, não ouvi o final. Não escutei bem o que você falou sobre a questão do acervo. 
Vocês têm acervo em outras línguas, é isso?] É isso, a gente tem encaminhado pelo MEC. A prefeitura 
comprou também e doações que... em francês a gente tem, [...]. [...]. A gente tem francês, inglês e 
espanhol. Então, a gente dá pra atender. Não é um acervo direcionado. Que a gente tenha comprado 
ou adquirido para atender diretamente uma demanda.  
 

***Entrevista interrompida por consequência da internet*** 
 
PERGUNTA 7: Para você quais os desafios no trabalho com os alunos imigrantes?  
 
B3: No caso o desafio seria mais a linguagem, o idioma. A língua deles que talvez eu não entenda. E 



164 

 

também tem a questão cultural às vezes. Porque tentei falar poucas vezes nas experiências que eu 
tive com os imigrantes. É mais o idioma, a cultura também. A gente [áudio perdido]. Tem a questão da 
cultura. O resto, como são [...], às vezes a gente vai descobrir que ele é imigrante depois, muito depois. 
E tem aquela coisa do acolhimento e atendimento. Quando acolhe acha... reconhece rápido, mas como 
tu só atende, quando o bibliotecário só atende. Aí acaba...porque o contato é bem menor. É uma coisa 
mais mecânica, no atendimento, no acolhimento é mais humana, mais... se aproxima mais, acaba... no 
caso do aluno. Então, é mais a comunicação, a cultura também. Às vezes a gente ouve muito assim, 
“Porque lá é desse jeito, da onde eu venho.”. Mas tem que entender que não dá para... se vem de 
lugares diferentes a gente mudar para cada cultura. A gente acaba procurando a cultura deles um 
pouco, mas eles têm que... o aluno acaba tendo que se enquadrar, assim no bom sentido, nas regras 
da nossa cultura daqui. E além disso [...]. Então, fica difícil ficar mudando a minha cultura e tal. A gente 
tem que seguir... Enfim, cada um tem a sua cultura e a que está enraizada. Então, acaba... fica difícil, 
assim, eu mudar para atender. Eu posso é entender as necessidades dele para tentar atender da 
melhor forma possível. Para que ele possa sair com a informação que ele deseja. 
 
PERGUNTA 8: Fique à vontade para falar mais alguma coisa, caso queira. 
 
B3: Era isso mesmo. A questão do imigrante, ele sempre traz alguma coisa pra gente aprender se ele 
vier aberto... Com essa coisa de lá de onde eu vim é melhor, ou de onde eu vim é diferente. E tem que 
ser daquele jeito lá. Se ele conseguir, se vier... para poder ser aculturado e a gente também. Me 
apropriar um pouco da cultura dele e ele se apropriar da nossa. Não negando as nossas raízes. Mas 
sempre podendo aprender. Porque o mundo globalizado...as tecnologias, as novas tecnologias... 
Então, informação, tudo em tempo real, a gente foi aculturado. A gente acabou tendo acesso a muitas 
informações de lugares diferentes. Mas se o aluno imigrante vier com essa mente mais aberta, de 
querer aprender, aí fica mais fácil, tanto pra mim quanto pra ele. Acho que no caso era isso, de falar... 
Porque como eu te falei, a tua pesquisa não é uma demanda assim que a gente tenha com muita 
necessidade na escola. E aí, quando é assim, imigrantes de outros estados, eu tô falando sempre assim 
como experiências internacionais. Mas de outros estados assim, Florianópolis está lotado. Então, a 
gente não tem essa coisa. Fica muito no comum. O que muda muito é só a forma de falar só, o sotaque 
tal.  Então, ali a gente... tudo é igual. Aí, o que acontece é um folclore lá na terra... Alguém que é um 
pouco diferente da nossa, mas no caso... um costume. Mas quando é Brasil mesmo, [áudio perdido]. É 
tudo muito diferente do norte do sul, ou de outras regiões. Mas a gente consegue se entender melhor. 
Consegue se enquadrar nas regras, no caso. Quando fala regra parece algo que a gente tá ditando, 
mas a regra é para beneficiar o coletivo. De criar um conjunto de regras na biblioteca para poder atender 
essa... para que todos sejam atendidos. Ser atendidos pelo serviço que a biblioteca oferece. Acho que 
é isso. Não é muito o tema que eu trabalho. Eu trabalho mais com esse lado do incentivo à leitura.  

_________________________________________ 

 
ENTREVISTA 4: 26 mar. 2021 (19 min). 
Participante: B4 
 
PERGUNTA 1: Fale livremente, o que você entende por biblioteca escolar. 
 
B4: Biblioteca escolar para mim é o espaço onde... seria mais espaço físico mesmo, onde se reúnem 
os materiais para ser disponibilizados para os alunos que estudam em alguma escola, mas também o 
local de encontro desses alunos para conversar, sobre temas relacionados a livros ou a cultura geral. 
Eu acho que isso que biblioteca escolar é para mim. 
 
PERGUNTA 2: Quando você escuta a palavra imigração o que te lembra? 
 
B4: Imigração pessoas vindo de fora para morar aqui. Isso que me lembra. 
 
PERGUNTA 3: Você acha relevante a inserção de discussões sobre imigração e outras culturas nas 
práticas da biblioteca? Por que? 
 
B4: E eu acho relevante, porque no nosso caso a maioria dos alunos não é daqui, no caso da minha 
escola. A maioria dos alunos... eles são de outras regiões do Brasil mesmo. Mas a gente tem também 
alguns casos de alunos de outros países fizeram morar aqui.  
 
PERGUNTA 4: Você vê diferença entre atender e acolher os alunos na biblioteca? Por que? 
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B4: Acolher é mais afetivo. Assim, enquanto tais acolhendo o aluno tu não passas simplesmente 
falando para ele: “Ah oh o livro tá ali, pega, te vira.”. Tudo bem, que atendendo a pessoa também não 
fala: “Pega, te vira!”. Mas a pessoa vai falar assim: “Oh então, tá em tal estante, em tal local, você 
encontra o livro ali.”. Acolher você vai perguntar para o aluno assim: “Tá, mas qual é o livro que tu 
gostas? Tu ficou feliz com esse que tu levou?”. E conversar também, porque às vezes o aluno vai na 
biblioteca só para ver a bibliotecária, não para pegar livro. Não vai para... enfim, para ter conhecimento 
ou para conhecer alguma literatura. Ele vai simplesmente para te dar um oi, ou para contar como é que 
ele está, ou para te dar um abraço, sei lá. Bom, agora parou. Vai parar, mas enfim. Antes era para isso, 
na maioria das vezes. Bom, então tem muita diferença. E assim, nem todo acolhimento tem 
atendimento. Às vezes tu só acolhe e não atende. E às vezes a frequência de estudantes mesmo, 
dependendo do dia, dependendo do caso e dependendo também da escola, que agora minha tá 
enorme, [...]. Então, quando não para de chegar e quando tem hora, tipo assim eu preciso ficar com a 
turma só até dez e meia, porque dez e trinta e dois vai ter outra turma. Tu não consegue acolher da 
maneira que deveria. Às vezes nem atender da maneira que deveria. Então, acolher mesmo às vezes 
não rola. Só quando... só em raras ocasiões. Então, no último ano, antes da pandemia, já estava um 
pouquinho complicado por isso. [...]. E aí, o número de alunos aumentou. E aí, eu estou com carga 
horária reduzida. [...]. E aí aumentou o número de alunos, principalmente de alunos dos anos iniciais. 
E aí, são os anos que as professoras levam as turmas inteiras, nos anos finais não tanto. Então, nos 
anos finais como não vai a turma inteira, vai só aqueles alunos que realmente já tem à disposição, já 
querem ser acolhidos, já querem ser atendidos. E aí, os anos iniciais não. E aí, o negócio tava 
complicado. Por conta disso, né? Pouco horário, muito aluno. Era só... era o tempo todo com turma. 
Era complicadinho nesse sentido. De que às vezes quando tem mais tempo e que pode ficar mais do 
que uma aula com a turma, tu consegue fazer um trabalho melhor. Não precisa ser aquele... um 
reloginho, assim. Não consegue nem dar oi para o aluno, ele já tem que trazer o livro. E aí, fica mais 
complicado. [...]. 
 
PERGUNTA 5: Como os alunos imigrantes utilizam a biblioteca e quais os tipos de leituras e serviços 
que eles procuram? 
 
B4: Na verdade, a maioria é para empréstimo mesmo, assim. E aconteceu um fato bem engraçado. 
Que nós temos uma coleção de livros em inglês, e nunca ninguém tinha pego esses livros. E aí, chegou 
uma menina que veio das Filipina, e ela começou a ler os livros. E eu fiquei tipo: “Uau, legal isso!”. Mas 
ela conseguia falar um pouco de português. E aí, ela sabia inglês. Era bem interessante. Então, ela 
pegava esses livros emprestados. No caso dela foi bem específico assim. Ela perguntou se tinha algum 
livro que fosse diferente daqueles. Mas a princípio ela olhou, viu o acervo e tal, aí ela não gostou de 
nada. Aí ela perguntou se tinha alguma coisa em inglês.  Na verdade, ela tentou levar um livro. E aí, 
ela devolveu porque ela não conseguiu ler. E aí, ela perguntou se teria em inglês. Mas de alguns outros 
países eles não pedem nada específico assim. Eles.... como é que eu posso dizer? O jeito que eles me 
abordam é igual aos outros. Não tem nenhuma distinção. Eles gostam dos mesmos livros. “Diário de 
um Banana”... são livros que são modinha. A impressão que eu tenho é que é moda em todos os países 
do mundo, não só aqui no Brasil. 
 
PERGUNTA 6: Como a biblioteca acolhe os alunos imigrantes? 
 
B4: Essa pergunta é difícil. Eu não sei assim. Quando eu acabo conhecendo. Ou até mesmo depois 
dos primeiros contatos. Aí, eu tento perguntar de onde é que eles vieram, o que estão gostando aqui, 
ou do que que tem saudade no país de origem, quem é que veio junto. Às vezes... eu tô me lembrando 
de alguns casos bem específicos. Eles vêm só para dar abraço. Tinha um rapazinho... é... a gente no 
começo era bem... a nossa relação era bem complicada. Porque ele não entendia, ele fingia que ele 
não entendia o que eu falava. E aí, ele gostava de fazer nesse sentido. Mas eu não sei em que momento 
eu consegui acessar ele. E ele começou a ir só para me dar abraço. Tipo do nada. E aí, eu comecei a 
ver que realmente era só fingimento, que ele sempre entendeu o que eu falava. E aí, ele ia depois para 
dar abraço, para contar... Aí ele começou a me contar das histórias que ele lia. Era fofinho. Eu reparo 
sempre porque eles não falam... as respostas nunca são em português. E eu sempre tento conversar 
com os alunos. Aí, esse falava: “Yo no te entendo!”.  A única resposta que ele dava era isso: “Yo no te 
entendo!”. E alguns outros eles tentam... dependendo se a pessoa tá falando inglês, eu tento falar 
inglês também. Apesar de não saber muito. O espanhol a gente dá umas tentadas também. Mas assim, 
a direção nunca disse. E aí, depois eu perguntava para o professor mais perto assim: “Ah fulano é de 
qual região, nasceu aonde?”. E aí, eu ficava sabendo. Essa menina das Filipinas foi a amiga dela que 
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falou para mim que era das Filipinas. E antes da gente formular um... algumas conversas assim. Aí, as 
amigas que contam ou algum professor mais próximo, mas nunca a direção da escola. 
 
PERGUNTA 7: Para você quais os desafios no trabalho com os alunos imigrantes? 
 
B4: Eu acho que é mostrar, tentar mostrar nossa cultura. Porque, por exemplo assim, tem uma época 
que a gente tenta trabalhar o Boi de mamão58. E eles não conhecem, e como é que eles vão se 
apaixonar? E eu acho que justamente o maior desafio tá aí, fazer ele se apaixonar por uma coisa que 
eles nunca viram, que não é deles assim. Pode até ser que tenha coisas parecidas, mas não é igual. 
Então, é fazer eles gostarem disso, eu acho. E também um outro desafio...E aí é o desafio já no começo.  
É conseguir se aproximar. É... mas esse desafio de se aproximar não é só para os alunos imigrantes, 
é com todos. Mas os imigrantes ainda têm a barreira da língua. Se eles não falam português, a 
aproximação que seria mais fácil em português fica mais complicada. Porque, como é que ele vai 
realmente entender o que eu tô falando? Como é que eu vou entender o que que ele tá falando, né? E 
eu tô pensando que nós temos também alguma... tínhamos, não sei se ainda temos... uma aluna que 
ela tinha deficiência auditiva e ela só se comunica em libras, e eu não sei falar LIBRAS. E aí? É a 
mesma situação, a língua dela é outra. Como é que eu vou conseguir acessar? É bem complicado 
nesse ponto, assim. Eu tô lembrando que teve um aluno que ele falava russo, mas eu acho que logo 
em seguida ele já falava... já começou a falar em inglês. Então, logo já ficou meio normal, assim, já 
dava de entender um pouquinho mais. É, nós temos uma sorte porque eles aprendem muito rápido o 
português. Então, uma ou duas semanas falando inglês, no caso dele, falando russo. Eu acho que foi 
só uma única vez que ele foi na biblioteca, falando russo, depois ele falou inglês. Logo um mês depois 
já tava falando português, pelo menos o básico. Então, dá para entender. Era engraçado na verdade. 
Talvez era até... não sei nem se será russo mesmo. Porque podia ser alguma outra língua. Mas era 
uma... era muito... era diferente assim, próprio sotaque. 
 
PERGUNTA 8: Fique à vontade para falar mais alguma coisa, caso queira.  
 
B4: Eu não acho que pensando que... é a dificuldade realmente é mais a cultura. Mas aí não nos de 
outros países, mas sim dos próprios brasileiros. Tem coisas da nossa cultura que são diferentes. Por 
exemplo assim, trabalhar com Pão por Deus59, quem mora aqui em Florianópolis e que é manezinho já 
ouviu falar ou conhece alguém que já participou, então já sabe. E aí, levar uma coisa totalmente nova 
é diferente. Agora eu me lembrei de situações assim: eu faço na biblioteca, uma vez por ano, a semana 
do mistério. E aí, nessa semana do mistério é aberto para os alunos contarem histórias. E uma coisa 
que eu acho muito interessante é que independente da onde a pessoa veio, as histórias são iguais. 
Isso eu acho que é a coisa mais bacana assim. “Ah porque a pessoa veio do Rio Grande do Sul, a 
pessoa veio de São Paulo, a pessoa veio lá da Bahia.”. Os três têm a mesma história sobre a mesma 
coisa. Isso é a coisa que eu acho mais legal assim, que acontece na biblioteca, e que é referente a 
outros lugares, com alunos imigrantes. Eu não sei se seria um emigrante ou imigrantes, agora eu tô em 
dúvida. [Não tem problema! E você lembra de alguma situação nesse exemplo de algum aluno de outro 
país?]  Não, eles não... nessas ocasiões eles não. É que na verdade a quantidade que a gente tem 
também não é tão grande. Não chega a ser um por sala. Eu acho que no colégio todo, que eu tô 
lembrando, são uns 10, 12 alunos de outros países. É pouco até, né?!  
_________________________________________ 

 
ENTREVISTA 5: 21 abr. 2021 (28 min). 
Participante: B5 
 
PERGUNTA 1: Fale livremente, o que você entende por biblioteca escolar. 
 

 
58 Manifestação folclórica típica do litoral do estado de Santa Catarina. É uma brincadeira com dança 

e cantoria que tem como elemento principal o boi; de armação de madeira e bambu, coberta com papel 
e pano, além de outros personagens para encenação da história. Em outros estados do país pode ser 
encontrado com o nome de Boi-Bumbá, Bumba meu Boi, Boi-pintadinho, Boi-Matraca (SANTA 
CATARINA, 2021b). 
59 Tradição de origem portuguesa que no Brasil passou a ser utilizada para pedir amor. Em bilhetes 

enfeitados em formato de coração são escritas mensagens em versos e entregues a namorados, 
parentes e pessoas amigas (PIRES, 2020).  
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B5:  A biblioteca é um espaço na unidade educativa. Ele é um suporte pedagógico de todas as 
atividades que tem, e também de incentivo à leitura. Principalmente à leitura e à pesquisa. Mas como 
a escolar, eu acho que a iniciação à leitura é muito importante. E a biblioteca é esse passo fundamental. 
Mas ela é um suporte, porque ela tem que ter parcerias entre a bibliotecária e o professor. Porque a 
gente não consegue dar conta de todas as turmas. Então, a gente precisa dessa parceria. Então, ela é 
parceria e um suporte pedagógico ao professor. 
 
PERGUNTA 2: Quando você escuta a palavra imigração o que te lembra? 
 
B5: Me lembra pessoas vindo. Pessoas chegando, novas pessoas, novos lugares. Pessoas de outros 
lugares que estão chegando, estão vindo para o Brasil. Estão nessa migração. É isso que entendo.   
 
PERGUNTA 3: Você acha relevante a inserção de discussões sobre imigração e outras culturas nas 
práticas da biblioteca? Por que? 
 
B5: Eu acho importante, não tem, mas eu acho importante. Porque hoje eu trabalho no [...] e eu 
recebo bastante alunos, principalmente, aqui da Argentina e Uruguai.  Esses são os mais próximos. O 
que já tive foi cubano, que foi mais diferente assim. Mas [...] vem muito daqui do Mercosul. Então, a 
gente acaba... bem eles acabam trazendo alguma coisa, mas a gente usa muito pouco da cultura 
deles.  Eles acabam se inteirando na nossa cultura. Só que eu acho assim, eu... esses meus alunos 
principalmente os argentinos, eles vêm com uma carga cultural e de leitura muito forte, então eles 
procuram muito a biblioteca. Então, a gente acaba tendo essa troca com eles. Então, eles vêm com 
ideias de clube de leitura, com ideias de troca de leitura, eles têm umas ideias. Principalmente os alunos 
argentinos que é o que o trabalho. Mas a gente não tem uma política para trabalhar esse aluno. Ele 
chega e tem que se adaptar aquilo que a gente tá tendo.  
 
PERGUNTA 4: Você vê diferença entre atender e acolher os alunos na biblioteca? Por que? 
 
B5: Eu não vejo diferenças. Eu vejo que a gente tem que acolher todos, independente de qual região 
do Brasil ou de outro país que ele venha. A gente tem esse acolhimento com todos os alunos, para que 
eles conheçam nosso espaço da biblioteca, que eles respeitem e que eles utilizem. Porque o que a 
gente quer é que mais gente chegue na biblioteca, né? Mais alunos que frequentem a biblioteca, então 
é isso. [Mas entre o ato... a palavra atender e acolher, você vê alguma diferença?]  Atender, ela se 
forma mais técnica. Eu acho que atender é um atendimento técnico, às vezes mecânico. Está 
entregando livro, registrando e já... e o acolhimento às vezes é uma conversa, é um projeto com algum 
professor.  É que a gente... acolher mais os alunos, de saber o que eles pretendem, o que eles querem, 
o que eles gostam, o que que eles queriam que a biblioteca comprasse de livros, que investisse. Então, 
eu acho que esse é o acolhimento. E também quando eles chegam de outros países para saber que a 
gente está ali à disposição, que a gente está para ajudar. Eu acho que essa é a diferença do 
acolhimento para o atendimento. Porque às vezes eu tô no atendimento, e o atendimento para mim é 
bem mecânico. É fazendo fichinha, entregando os livros, e na loucura. Porque hoje eu atendo da 
educação Infantil ao nono ano sozinha, no período da manhã. À tarde eu tenho uma auxiliar. Mas é 
bem corrido para a gente também, estar fazendo também todo esse acolhimento. Eu vejo diferença 
sim. A gente tenta fazer com alguns alunos, mas são aqueles que mais chegam próximos da gente. 
Porque eu acho que esse acolhimento é mais feito na sala de aula com o professor. Na biblioteca a 
gente atende as turmas. Mas tem alguns alunos que frequentam muito a biblioteca e que tem esse 
acolhimento da gente. E tem outros que não frequentam, não... utilizam só naquele horário, mas depois 
não utilizam mais. Tem essa diferença assim.  
 
PERGUNTA 5: Como os alunos imigrantes utilizam a biblioteca e quais os tipos de leituras e serviços 
que eles procuram? 
 
B5: Os que eu tenho, que eu te falei... eles do Mercosul aqui... eles... é literatura. Literatura, e também 
bastante... alguns que querem fazer pesquisas sobre o Brasil, assim sobre a região do Brasil, sobre um 
pouco da cultura, principalmente a cultura onde eles estão. Se é aqui em Florianópolis, eles querem 
saber daqui de Florianópolis. Santa Catarina e Florianópolis. Mas o que vejo assim... a maioria é 
literatura, mesmo. E eles querem em português. Na biblioteca tem pouca coisa em outros idiomas, mas 
tem. Não é muito não, mas tem. Não digo assim que é um grande acervo, mas tem alguma coisa. 
Então, talvez, também por isso. Por não ter muita opção eles acabam... Mas eles vêm com essa 
vontade do português, de estar entendendo a nossa língua. Eu sinto isso deles. 
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PERGUNTA 6: Como a biblioteca acolhe os alunos imigrantes? 
 
B5: É o que eu te falei, a gente... o que eles vêm na sala de aula, que tem o acolhimento da professora, 
e a professora nos acaba nos colocando: “Ah eles se apresentam para gente, e dizem da onde são.”. 
Aí a gente quer também ... aí a gente faz uma roda de conversas. Aí, eles também passam um 
pouquinho da cultura deles, o que que eles têm lá que é diferente daqui. Aí, a gente faz umas atividades 
assim para inteirar o aluno nesse ambiente. Então aí, acaba que eles explicam como é que é o local 
deles, como é a cidade, o país deles. E alguns alunos daqui nossos que acabam falando um pouquinho 
da nossa cultura.  Então, a gente faz assim, tipo uma roda de conversas, mas sempre com parceria do 
professor. Porque o professor foi o primeiro que recebeu o aluno. E aí, ele traz para gente, apresenta 
o aluno. A gente faz todo uma apresentação. E como tem atividades,... antes da pandemia toda 
semana. Os alunos têm do infantil ao nono ano. Do infantil ao quinto ano eles vão na biblioteca toda 
semana. Aí, a gente acaba fazendo essas rodas de conversa. E do sexto ao nono ano eles vão de 15 
em 15 dias. E daí, quando vem professor, que na maioria professor de português, ele também acaba 
falando: "Oh, esse aluno veio de tal país, ele não tá ainda bem identificado com a nossa língua ou já 
sabe alguma coisa.”. E a gente tenta conversar, né?! É uma roda de conversas.  
 
PERGUNTA 7: Para você quais os desafios no trabalho com os alunos imigrantes? 
 
B5: Os desafios são a língua, eu acho bem difícil. Assim, a gente tenta... eles tentam nos entender mais 
do que a gente tenta entender. Mas eles se preocupam mais em entender a gente. Eu acho que são... 
as crianças e os adolescentes são muito rápidos em... nessa língua, né? No próprio conhecimento, 
assim na própria fala. A gente é mais demoradinho. Então, eu acho que a língua é uma... A cultura 
deles. Como é que era a escola deles, como funcionava, para eles se adaptarem a nossa. Eu acho que 
é um desafio assim. E estar colocando... inserir eles no nosso ambiente escolar, isso também é 
complicado. Mas assim de todos os alunos que passaram, que eu tô esses anos na biblioteca. Que é 
como eu te falei, que são mais esses alunos... a gente não teve problema. A gente teve problema, mas 
eles eram brasileiros, que os pais foram para Europa e os filhos nasceram lá, e eles tiveram que voltar 
para o Brasil. E as crianças vieram falando inglês, mas eles não... eles não quiseram saber do 
português. Eles não... eles se negaram a falar português, e se negaram a estudar no colégio. Mas aí, 
eu vi como um problema deles, das crianças, que elas se negaram a vir para o Brasil. Mas aí, é um 
problema isolado. Não vejo assim, como um problema de todos. Até na época eu tinha um estagiário, 
na verdade ele não era estagiário da biblioteca, era estagiário de uma professora, [...]. Eles faziam um 
trabalho... e ele falava inglês. Então, ele que conseguia falar com os amigos, quando ele estava na 
biblioteca. Mas ele nunca queria pegar livro nenhum, nem em inglês, que a gente tem alguma coisa, e 
nem em português. Ele dizia que queria voltar para o país onde morava. 
 
PERGUNTA 8: Fique à vontade para falar mais alguma coisa, caso queira. 
 
B5: Não, eu quando eu li o teu... a tua dissertação [TCLE], o que tu tá fazendo. Eu acho bem legal, 
bem interessante, porque assim é novo, né? Ninguém nunca ficou perguntando para a gente sobre 
isso.  Apesar que a gente acaba tendo esses alunos... como eu te falei, mais aqui [...]. Eu trabalho em 
[...], que realmente é o centro dos [...]. Eles vêm muito. E tu vê a Rede Municipal não fala muito. Nós 
não temos muita gente falando sobre esses imigrantes. E eu sei que tem escolas que recebem até de 
Moçambique, angolanos, que recebem outras culturas. E que também a gente acaba trocando ideias 
no intervalo de uma reunião, que a gente fez. Quando a gente fazia, com os bibliotecários. Mas nunca 
teve essa temática na rede Municipal. Eu acho importante isso, eu acho que deveria ser até um tema 
para uma... um curso. Tu poderia aproveitar depois. É, porque na verdade a gente tem... a gente 
conhece as nossas realidades. Claro que a gente tem cada... e cada região do município tornou-se 
uma realidade. [...]. Norte da Ilha é uma, sul da ilha é outra, Leste... Então, a gente vive assim... Só que 
a gente não... “Ah eu tenho alunos argentinos, eu tenho alunos angolanos.”. Mas a gente acaba não 
trazendo. E eu soube também porquê... Nessa questão dos africanos, que quando vem professores 
acabam trabalhando essa temática. E quando tem alunos que vem desses países, ou de Angola, ou 
de Moçambique, eles acabam se identificando e trazendo bastante. Assim, eles trazem muitos 
argumentos, muito para trabalhar, para o professor também. Aí, acaba que a discussão fica bem rica. 
E é legal! É isso que eu achei interessante, a tua dissertação [pesquisa]. Porque o pessoal fica sempre 
na literatura, no trabalho desenvolvidos na biblioteca, na história da biblioteca, mas ninguém nunca 
pensou nesses alunos. Que hoje quando eu fiquei lendo ali eu fiquei pensando “Olha... Eu nunca pensei 
da gente tá fazendo.”.  Na verdade a gente faz, mas a gente não para é para escrever ou para montar 
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um projeto. A gente acaba fazendo no dia a dia. Porque como a gente atende e os alunos estão ali, a 
gente vai atendendo todos.  Porque hoje o que que é o nosso trabalho? Ele é bem complicado, porque 
hoje nós... eu tô com [...], sozinha num período. À tarde eu tenho uma auxiliar que [...]. Então, a gente 
é... Assim, eu vejo hoje o meu trabalho mais mecânico. Mais na correria do que parar para sentar com 
o professor, assim. Porque a gente tem pouco tempo para parar e conversar. E com a pandemia a 
gente até trocou ideias, mas a gente também teve que aprender a utilizar essas ferramentas. Porque o 
ano passado foi bem complicado para até aprender essas ferramentas. Eu principalmente que sou 
formada em [...], e tô na rede já há mais [...]. Então, é bastante tempo. E com poucos recursos! Porque 
a gente teve que dar conta do meu celular, do meu computador e de coisas assim. Que não teve 
investimento nenhum. E esse ano o que que aconteceu, a gente retornou. Eu já retornei ao trabalho, 
mas agora eu entrei em greve pelos professores. Porque eu sei que se voltar muito aluno, muito 
professor, vai dar muito mais caso na escola. Do que a gente vai ter o transporte... vai ter muita gente 
contaminada. Por isso que eu entrei em greve. Mas eu já retornei. Mas o retorno para nós, o que que 
ficou? Ficou mais nos livros didáticos e no processamento técnico. Que hoje é colocar na base 
Pergamum. Então, tu vê, a gente não tá... o município pensou algumas atividades, mas não tão 
importantes. E agora, é assim... parece que a escola é o lugar mais seguro. E a gente sabe que não. 
E que principalmente, o que mais me preocupa em voltar a trabalhar é as crianças de educação infantil. 
Que elas precisam desse acolhimento e que não vai ter. Porque os maiores, eu acho que eles ainda 
vão dar conta...desse fora... Porque nós não vamos poder trabalhar... a biblioteca não vai poder tá 
compartilhando material. Porque o material compartilhado nesse momento não é permitido. Os 
encontros que seriam na biblioteca também não vão acontecer. Se acontece uma turma de ir para a 
biblioteca aqui vai ter que ser higienizado todo o ambiente para vir outra turma. Então, não vai nem ter 
condições de atendimento, vai ser tudo agendado. E eu não sei assim, como que será esse ano... 
Então, vamos aguardar e vamos ver. E eu... pelo que eu vi assim, na minha escola, é muito aluno por 
sala. Nossa escola, com essa pandemia muitos pais perderam o emprego e saíram do colégio particular 
e foram para o público. E tem muito aluno, pouco livro, e eu não sei como é que vai ser. Então assim... 
mas eu acho que a gente deu conta. A biblioteca... eu fiz o ano passado, foi um site para os alunos 
estarem pesquisando de uma maneira mais fácil rápida de baixar livros em PDF. Que são livros que 
estão no domínio público. Então... e para eles acharem as fontes mais rápido do que ficar procurando. 
Claro que tem alguns alunos que já dominam bem mais, mas outros não. Então, a gente facilitou nesse 
período. E fazendo alguns vídeos, algumas atividades com os professores em parceria, foi isso que a 
gente fez. E a informatização. Mas vamos ver como é que vai ficando a cada... Porque a gente vai 
ficando angustiada. E esse ano ainda tá pior. Porque o ano passado a gente já sabia que não ia voltar 
e que ia ter que se adaptar até o final do ano. Esse ano a gente volta e não volta. Quando a gente... eu 
voltei aí veio a greve. Porque daí eu falei “Não, vou entrar em greve pelos colegas professores.”. Eu 
sei que nós do quadro civil vamos retornar independente de ter aluno ou não. Mas aí eu fiz greve, só 
que a greve também tá bem complicada. E com esse pessoal aí fazendo manifestação e também 
colocando o ensino como essencial.  Então, acho que vai ser difícil só luta. Acho que vamos retornar 
assim mesmo, e vamos ver. Vamos contar com algumas famílias, que é o que te falei que tem esse 
cuidado, né? E tem outras famílias que também precisam. Que também não tem onde deixar os seus 
filhos. É complicado, tudo é muito complexo. É, mas eu vi pelas escolas que já abriram, que eu tenho 
uns colegas que voltaram a trabalhar, já fechou. Porque já deu caso. Vai dar caso direto, vai ser assim 
abre e fecha. E aí, nós vamos ficar nessa angústia. Por isso que eu digo que a rede de bibliotecários 
fez bastante coisa diferente. Eu acho que foi um grupo que mais se mobilizou aí também. Mas vamos 
ver agora o que que nós... o que vai acontecer. Mas eu achei bem legal a tua pesquisa. Parabéns! 
Desejo sorte. Espero que eu tenha te respondido, assim... Apesar de não ter no assim... eu vejo que 
os argentinos e uruguaios é o que mais chega na minha escola hoje. Sempre todo ano. Agora esse 
ano eu não sei como é que vai tá. Porque também as fronteiras foram fechadas. Então, quem tá tá, 
quem não tá não vai. Então, é isso 
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE DISCURSO 1 – IAD 1: QUADRO 

DE IDENTIFICAÇÃO DAS EXPRESSÕES-CHAVE E IDEIAS CENTRAIS 

 
 PERGUNTA 1: Fale livremente, o que você entende por biblioteca escolar.  

Entrevistados Expressões-Chave Ideias Centrais 

B1 Então, biblioteca escolar é um espaço educativo que fica 
dentro de uma escola. É um espaço onde tem livros e 
informação, circulação de informações. É um ambiente 
diverso, que tem múltiplos materiais, e esses materiais 
podem ser utilizados de diferentes maneiras. É um espaço 
acolhedor, é um espaço de lazer, é um espaço de 
encontro, é um espaço de diálogo, é um espaço que 
proporciona troca de experiências em si. Que a gente 
pode orientar os alunos com o uso da informação. Pode 
fazer leituras, divulgar o que tem lá de diferentes maneiras, 
disseminar essa informação que contem nos livros, enfim, 
nos mapas. Enfim, em todo tipo de material que tem, 
globos, enciclopédias, dicionários. É um espaço... na 
verdade é um espaço extremamente importante dentro de 
uma escola. Existe alguns profissionais da minha escola, 
que consideram o coração da escola. Ali que as coisas 
brotam, que as coisas crescem, que a gente planta uma 
sementinha. Então, eu acho que é um espaço 
extremamente rico, dentro de uma escola, essencial. Assim 
que eu vejo a biblioteca escolar. Não sei se eu dei conta de 
tudo. Também, é um espaço de letramento, tem 
alfabetização, mas vem do letramento. Letramento 
especialmente o informacional [...]. Essa questão da 
orientação do uso da informação, de fazer com que o 
aluno consiga ler a informação, entender a informação e 
a partir dali colocar isso na prática da vida dele ou na escola, 
enfim, fora da escola. Então assim, é um espaço muito rico, 
maravilhoso! 
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B2 Biblioteca escolar é um espaço muito dinâmico. Ele 
precisa ser um espaço vivo na escola, e um espaço 
integrado com as ações pedagógicas da escola, 
integrado com o currículo escolar. A biblioteca, ela não 
deve ser um espaço... um anexo da escola, ela é a 
escola.  Ela faz parte de um todo. A escola é a biblioteca e 
a biblioteca é a escola. Ela precisa trabalhar em parceria 
com a escola. O bibliotecário, a equipe da biblioteca, não 
pode trabalhar isolado, tanto integrado com a comunidade 
onde ela está, com a comunidade escolar, com a 
comunidade do bairro, do seu local, do seu em torno. 
Porque a biblioteca também é encontro de pessoas, de 
culturas diferentes. O bibliotecário, ele deve estar atento 
ao seu usuário, as necessidades do seu usuário. Isso é 
muito importante! Para que a biblioteca também seja vista. 
Porque a gente que... as nossas bibliotecas..., mas 
principalmente a biblioteca escolar seja vista como 
fundamental naquele meio onde ela está. Que ela pode 
contribuir. Que ela está ali e ela é um espaço rico, é um 
espaço maravilhoso. Mas para isso precisa ser integrada 
com seu meio. 
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Integração 
 
 
 
Trabalho em 
cooperação 
 
Integração 
 
Espaço de 
diálogo 
 
Atenção ao aluno 
 
Essencial dentro 
da escola 

B3 Boa pergunta, né?! Então, trabalho há bastante tempo com 
biblioteca escolar, na rede são [...]. [...]. Então, assim a 
biblioteca escolar é diferente de outras bibliotecas. O acervo 
é diferente, o acervo é direcionado. No caso da biblioteca 
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escolar que eu trabalho, de ensino fundamental do primeiro 
ao nono ano, trabalho com alunos de seis até 15 anos no 
máximo, ou 16. Então, a biblioteca escolar é um espaço que 
possibilita várias atividades, artísticas, culturais, essas 
manifestações. E assim, como ela acontece? Acontece tanto 
através da literatura que a gente tem ali, como das atividades 
mesmo, de incentivo à leitura. Então, o que a biblioteca 
escolar é? Ela é um espaço para a gente inserir o aluno, 
no caso em um ambiente de leitura e um ambiente de 
pesquisa. Lá [na biblioteca] a gente desenvolve atividades 
[áudio perdido]. O que eu penso, desenvolver atividades ..., 
porque as vezes não é só um espaço de troca de livro. Vai 
lá pega o livro e volta. Não é só para isso! Isso é para outras 
bibliotecas. Tem bibliotecas que tem o usuário que já é 
formado, que meio que já sabe o que quer. Agora tu pega 
um aluno de seis anos, ele não sabe que quer, ele vai lá para 
explorar o espaço, então a gente tem que... Biblioteca 
escolar é o espaço, assim para formação, construção do 
usuário que vai estar utilizando outras bibliotecas, outras 
unidades de informação, semelhante a uma biblioteca. 
Então, eu tenho essa coisa muito dinâmica de trabalhar essa 
coisa do incentivo à leitura. Quando alguém me pergunta: 
“Ah trabalha em biblioteca? Com que tu trabalhas? Ah eu 
trabalho com o incentivo à leitura.”. Não só isso. Tem toda a 
parte técnica que eu faço, que eu gosto, de catalogação, 
classificação, indexação e layout. E quando crio layout, 
[...], foi criar esse espaço, esse espaço dinâmico. Onde se 
promovem vários tipos de manifestações culturais, artísticas. 
Como falei na literatura, leitura de um poema,  
indicação de uma leitura, lá naquele espaço no cantinho da 
leitura. [...] ou abrir espaço para a professora de música fazer 
essa atividade na biblioteca. Então, eu posso dar várias 
definições, mas o meu conceito de biblioteca escolar é esse, 
um espaço dinâmico onde se cometa vários tipos de 
manifestações culturais e artísticas. O local de ensino e 
aprendizagem. Eu já tentei, às vezes em situação em que 
eu achava que não estava sendo valorizado, esse meu 
trabalho de cunho pedagógico. “Ah, mas tu não fez 
nenhum curso pedagógico.”. “Ah, mas eu já fiz colado à 
educação, né?”.  [...]. Então, é essa parte pedagógica? Mas 
a gente tem que abrir o espaço, a gente não, a biblioteca tem 
que abrir o espaço para esse momento de ensino e 
aprendizagem. Não é o momento só de troca de livro. Eu sei 
que às vezes pela demanda, por exemplo, a escola que eu 
trabalho tem quase [...] e um bibliotecário, então a demanda 
é muito corrida. Às vezes fica só naquela questão da troca 
de livro, é... isso... recebe a turma e arrumar as estantes. 
Organizar as estantes, recebe a turma. Por causa da 
dinâmica, é assim uma coisa muito rápida, entra uma turma 
atrás da outra. Mas quando tem uma equipe ou alguém, um 
auxiliar um estagiário, que pode auxiliar [áudio perdido]. O 
espaço é mais para o aluno, para realizar atividades. Não 
adianta ter um acervo mofado, fedido, cheirando mal, e não 
ter um espaço assim para os alunos se sentirem 
confortáveis, se sentirem prazerosos naquele ambiente. 
Porque é a primeira biblioteca que eles vão ter. Aquele 
aluno lá de seis anos, ele tem que sair da biblioteca feliz. 
Claro, ele vai ter que seguir todas as regras da biblioteca, 
como do primeiro até o nono ano. Tem suas peculiaridades, 
mas não é espaço de armazenamento, de registro do 
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conhecimento, não é aquele espaço. O acervo tem que ser 
direcionado, o acervo tem de ser voltado para aquela 
comunidade escolar. “Ah a minha biblioteca é bonita! Tem 
20 mil livros.”. Dois mil servem para os alunos, os outros 18 
mil estão mofando e criando rinite, sinusite e asma e pó. 
Dando trabalho para um auxiliar de serviços gerais limpar. A 
gente mesmo, eu passei [...] em uma biblioteca, se eu 
tivesse acumulado [...] de livros e doações que eu recebi, eu 
não cabia, eu ia abrir a porta e ia bater. Então assim, 
biblioteca escolar é acervo direcionado, dinâmicas de 
incentivo à leitura, de incentivo à pesquisa, e também, de 
momentos até de conversas, de reuniões, mas no momento 
certo. Porque acaba... Biblioteca escolar tem que ter esse 
espaço, esse momento, até para confraternizar, dialogar, 
discutir as ações. Chega no usuário e explicar. Enfim, eu 
acho que já falei demais. Não sei se cheguei em um conceito 
ou definição. Esse é o meu conceito! Assim, eu tenho um 
projeto [...], é projeto de incentivo à leitura, e a música é uma 
linguagem. Chama [...], tem um projeto de contação de 
história... é a hora do conto, quando eu consigo desenvolver. 
Mas eu tenho toda parte técnica. Depois que eu passo toda 
a parte técnica, aquela do início do ano, ou aquele momento 
que eu tenho que estar catalogando os livros, organizando a 
biblioteca... eu já vou seguir esse caminho do incentivo à 
leitura, [...].  
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B4 Biblioteca escolar para mim é o espaço onde... seria mais 
espaço físico mesmo, onde se reúnem os materiais para 
ser disponibilizados para os alunos que estudam em 
alguma escola, mas também o local de encontro desses 
alunos para conversar, sobre temas relacionados a livros 
ou a cultura geral. Eu acho que isso que biblioteca escolar é 
para mim. 
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B5 A biblioteca é um espaço na unidade educativa. Ele é um 
suporte pedagógico de todas as atividades que tem, e 
também de incentivo à leitura. Principalmente  à leitura e à 
pesquisa. Mas como a escolar, eu acho que a iniciação à 
leitura é muito importante. E a biblioteca é esse passo 
fundamental. Mas ela é um suporte, porque ela tem que ter 
parcerias entre a bibliotecária e o professor. Porque a 
gente não consegue dar conta de todas as turmas. Então, a 
gente precisa dessa parceria. Então, ela é parceria e um 
suporte pedagógico ao professor. 
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PERGUNTA 2: Quando você escuta a palavra imigração o que te lembra? 

Entrevistados Expressões-Chave Ideias Centrais 

B1 Vamos dizer... o deslocamento de uma comunidade, de 
uma população, enfim, para uma outra região. Não sei se 
é deslocamento a palavra, enfim... de uma... É o movimento 
de saída de um país para outro, de um continente para 
outro. É a mudança de local de residência, de um 
ambiente geográfico para outro. 
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B2  Imigração? Eu lembro de pessoas, de necessidades 
diferentes. Porque nem todas as pessoas migram por 
um mesmo objetivo. Um exemplo, colonização de Santa 
Catarina a maioria veio por um motivo, mas tem outros que 
vieram por outro motivo, com outras expectativas. Então, eu 
tento trazer para os dias de hoje, pessoas com 
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necessidades culturais. As pessoas... é muito rico esse 
espaço. Eu vou falar voltando para biblioteca, pessoas com 
necessidades de... A biblioteca eu vejo como espaço de 
ajuda para essas pessoas, tanto para apresentar a língua, a 
língua para onde elas estão vindo. Um espaço para 
promover encontros, encontros de várias culturas, também 
da cultura materna. Para que elas tenham acesso as 
atrações até para um convívio de reuniões de comunidade 
para saber, para se inteirar, para criar amigos. Porque o 
imigrante ele precisa de amigos, precisa se inteirar na 
sociedade, ali no meio onde ele vive, precisa de ajuda social 
muitas vezes ou não. Mas de qualquer forma ele precisa 
porque é um espaço diferente. E a biblioteca é um espaço 
de multicultura para acolher. 
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B3 Imigração me lembra alguém vindo de algum lugar para 
onde eu tô, ... onde eu moro, [áudio perdido]. Mas assim 
para dentro do contexto biblioteca escolar, é o que tu tá 
perguntando? [Não, a palavra, o que que a palavra te 
lembra?] 
Bom, lembra saída de alguém para algum lugar, indo para 
outro lugar. Alguém que está vindo de algum lugar, ou está 
indo para algum lugar. Está chegando, né? 

 
 
 
Ir e vir  

B4 Imigração pessoas vindo de fora para morar aqui. Isso 
que me lembra. 

Ir e vir  

B5 Me lembra pessoas vindo. Pessoas chegando, novas 
pessoas, novos lugares. Pessoas de outros lugares que 
estão chegando, estão vindo para o Brasil. Estão nessa 
migração. É isso que entendo.   
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Novos lugares 

 

PERGUNTA 3: Você acha relevante a inserção de discussões sobre imigração e outras culturas nas 
práticas da biblioteca? Por que? 

Entrevistados Expressões-Chave Ideias Centrais 

B1 Muito relevante. Porque, eu acho que está se modificando 
cada vez mais a vinda de estudantes, de alunos de outros 
continentes, de outros países para as escolas. 
Especialmente, falo das escolas públicas, aqui de 
Florianópolis. Então, existe já esse movimento. Então, a 
gente tem que estar preparado para essas mudanças e 
pensar em ações e em acervos, enfim, para tentar inserir 
esse aluno da melhor maneira dentro da escola. Para ele 
se sentir acolhido, para se sentir... tentar também ter essa 
convivência... manter a língua pátria, enfim, com livros, 
materiais, projetos. Então, acho que seria um caminho. 
Então, eu não sei se respondi à pergunta. 
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B2  É muito importante! Vamos ver. Vamos pensar um 
pouquinho... Relevante é, isso porque é uma das funções 
da biblioteca promover a interação cultural. Isso não 
precisa nem... Porque a biblioteca ela sendo um espaço 
multicultural ela tem como seus objetivos incentivar, 
promover a cultura, e apresentar a... Porque através do seu 
acervo a biblioteca, ela pode apresentar a cultura do 
local onde o imigrante está chegando, a língua. E pode 
também continuar apresentando materiais na língua do 
imigrante, se for o caso, para que ele também não se 
distancie da sua cultura. Pode promover espaços culturais 
com a comunidade apresentando a literatura da região, 
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apresentando a arte apresentando a música. É um espaço 
rico para a integração do imigrante à micro comunidade 
ali, para que dali ele seja apresentado à comunidade maior.  

Integração do 
imigrante 

B3 Eu acho bastante importante porque assim... 
particularmente no caso de Florianópolis, onde eu moro, [...], 
a gente recebe muita gente de fora. A gente recebe gente 
de outro idioma, não só para morar, mas também para vir 
conhecer e tal, para vir fazer algum trabalho aqui. A gente 
recebeu um dia desses uma... acho que ela era angolana e 
morava na Inglaterra, e veio fazer um intercâmbio. Aí, meu 
inglês é bem mais ou menos, e eu acabei falando português, 
e ela falava espanhol também. Mas a gente tem alunos que 
são uruguaios, argentinos. Teve um menino que falou assim, 
que ele até disse para mãe dele: “Ah, mas o moço da 
biblioteca falou comigo em espanhol, conversou e tal.”. [...]. 
E assim, a gente teve um aluno que era de onde?... Da 
Holanda! Acho que ele era holandês também. Mas ele falava 
um pouquinho de português, já estava aprendendo. E assim 
ó, a questão é das culturas, a gente tem que dar...O 
bibliotecário, não só o escolar, ele tem que ter essa 
habilidade de comunicação. Essa entrevista, para saber o 
que que o usuário vai querer no momento. Quando ele entra 
na biblioteca a gente está ali para fornecer a informação que 
ele precisa. Independente se é uma coisa mais específica, 
ou alguma coisa mais de lazer, a gente tem que está pronto 
para se comunicar. É o jeito, a gente tem que trazer para o 
usuário a informação que ele deseja. Então, como eu te falei, 
o acervo da biblioteca é diferente de um acervo de biblioteca 
pública e tal, de outras bibliotecas. Dentro daquele acervo 
que a gente tem... e poder levar o que a gente... conseguir 
se comunicar o suficiente para que ele possa entender que 
ali a gente vai dar a informação que ele precisa... ele vai 
levar o que ele vai ter que buscar em outro lugar. Então, a 
comunicação, entendimento de culturas, isso aí é 
importantíssimo na biblioteca. [...]. 
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B4 E eu acho relevante, porque no nosso caso a maioria dos 
alunos não é daqui, no caso da minha escola. A maioria 
dos alunos... eles são de outras regiões do Brasil mesmo. 
Mas a gente tem também alguns casos de alunos de 
outros países fizeram morar aqui.  

É relevante 
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B5 Eu acho importante, não tem, mas eu acho importante. 
Porque hoje eu trabalho no [...] e eu recebo bastante alunos, 
principalmente, aqui da Argentina e Uruguai.  Esses são 
os mais próximos. O que já tive foi cubano, que foi mais 
diferente assim. Mas [...] vem muito daqui do Mercosul. 
Então, a gente acaba... bem eles acabam trazendo alguma 
coisa, mas a gente usa muito pouco da cultura deles.  Eles 
acabam se inteirando na nossa cultura. Só que eu acho 
assim, eu... esses meus alunos principalmente os 
argentinos, eles vêm com uma carga cultural e de leitura 
muito forte, então eles procuram muito a biblioteca. 
Então, a gente acaba tendo essa troca com eles. Então, 
eles vêm com ideias de clube de leitura, com ideias de troca 
de leitura, eles têm umas ideias. Principalmente os alunos 
argentinos que é o que o trabalho. Mas a gente não tem 
uma política de trabalhar esse aluno. Ele chega e tem 
que se adaptar aquilo que a gente está tendo. 

É relevante 
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PERGUNTA 4: Você vê diferença entre atender e acolher os alunos na biblioteca? Por que? 

Entrevistados Expressões-Chave Ideias Centrais 

B1 Atender e acolher? Atender simplesmente é fazer um 
atendimento, não necessariamente vem da 
necessidade que ele tem. Acolher não, acolher já é 
uma palavra que mais... que abrange o atendimento, e 
o atendimento especializado, vamos dizer assim, 
voltado para aquele aluno, para aquela necessidade 
que ele tenha. Então, para mim o atendimento está 
dentro do acolhimento. E o atendimento é só um 
atendimento comum, sem pensar que ele é um aluno de 
outro país, que ele precisa de alguma atenção mais 
especial. 
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B2  Atender é... vamos ver que... Atender é diferente, na 
minha concepção é diferente. Atender, o usuário 
chega... o aluno pesquisa ali no terminal, vai até a 
estante e pega, passa (que as nossas bibliotecas estão 
passando por um processo de informatização), verifica, 
pega e vai. Pega o seu livro e segue. Isso é atender. 
Atender as demandas informacionais dele e chega 
aí. E a outra é acolher. É isso que nós estamos falando? 
Acredito que a biblioteca deve ser um espaço de 
recebimento, de aconchego, que ele chegue, que ele 
encontre as necessidades específicas dele. Porque todo 
usuário tem uma necessidade específica, mas a dele, eu 
acho que é uma necessidade diferenciada. Ele... não 
podemos esquecer da cultura que ele traz, o 
acolhimento, da cultura seja imigrante ou não. Das 
necessidades próprias dele de fazer investigação. “Olha 
do que que você gosta de ler?”. É as perguntas de 
referência. Apresentar o que a biblioteca tem, os 
serviços que a biblioteca pode oferecer para ele. “Não 
apenas olha vem, busca e empréstimo!”. Mas podemos 
oferecer outros serviços: “Procura a biblioteca, que a 
biblioteca pode ajudar.” Como eu costumo fazer isso? 
Como eu recebo os meus amigos na minha casa, eu 
recebo os usuários. E assim conquisto o usuário e ele 
volta na biblioteca. Porque muitas vezes ele chega na 
biblioteca com medo do bibliotecário. Mas ali com o 
acolhimento, com a conversa, com recebimento do 
usuário, ele vai quebrando aquele gelinho. “A 
biblioteca? Ah eu posso procurar biblioteca.”. Então, o 
acolhimento é muito diferente do receber, do atender, 
vai muito além. Ver o usuário como uma pessoa, como 
ser humano, e com as suas necessidades específicas 
de onde ele vem, seja imigrante ou não. É bem 
relevante isso, para uma biblioteca se manter ativa.  
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B3 E aí, tem que ver o [áudio perdido] da palavra. Atender, 
atendimento é... acho que atendimento, o conceito. O 
que eu penso é só aquela coisa da troca do livro. Ele 
pegou um livro, e aquela coisa dos anos assim, a gente 
aproxima mais do livro. A gente encurta o caminho. “Ah 
os alunos dos anos iniciais são quase bebes.”. O 
primeiro ano agora era a creche. Não sei como é o nome 
que eles falavam, acho que era infantil dois ou três, 
alguma coisa assim. E aí, o que acontece, esses que 
são os primeiros, a gente é obrigado a acolher. A gente 
tem que direcionar muita coisa para eles. O espaço 
que ele está, o tempo que ele vai ficar na biblioteca, a 
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indicação de leitura. Qual é essa indicação? A gente 
vai dar um livro do quarto ano, cheio de palavras que 
eles nem sabem quais são? Não sabem nem ler! Só 
estão escrevendo o nome. Às vezes no primeiro ano, a 
professora já me explicou (porque eu não fiz pedagogia), 
que eles sabem as letras, mas não sabem colocar no 
local certinho para fechar o nome. Então, tu é obrigado 
a ter esse acolhimento e explicar: “Oh a primeira letra 
tal, a segunda letra tal, a terceira letra tal”. Às vezes tu 
deixa tua mão parada e eles te pegam na mão. Então, 
precisa esse acolhimento. [...]. [...]. Então, a própria 
escola já está fazendo esse acolhimento. Já os anos 
finais... assim eles são mais independentes, eles 
passaram por todo esse processo de acolhimento e tal. 
E aí, dá para a gente atender. Porque até eles nem 
querem muito, eu percebi. Eles querem, mas de uma 
outra forma, não mais como bebes ou crianças, já 
querem mais como adolescentes. Então, é mais um 
atendimento mesmo, assim. A gente... é uma coisa mais 
prática. Porque eles já têm essa autonomia de querer 
escolher o livro que eles querem. A gente meio que, 
assim, indica: “Ah oh tal livro que fala de tal coisa.”. Para 
auxiliar, eles perguntam muito. Então nessa parte tem 
um..., mas o acolhimento mesmo acho que são mais nos 
anos...os primeiros anos. Nos finais, ali de sexta e 
sétima eles já querem ser eles mesmos. Estão querendo 
formar a personalidade deles. E acaba sendo mais o 
atendimento. Mas é como eu te falei, quando a gente 
não tem os recursos humanos necessários para 
fazer o acolhimento, a gente acaba no atendimento. 
Que é tu nem olha no olho do aluno, e tu perde essa 
parte humana, com o aluno. Aí o aluno não é mais 
aquele que passa no corredor e fala: “Ah o professor da 
biblioteca!”. Então sem recurso humano necessário, 
quando a quantidade de informação é muito grande, a 
gente acaba caindo no atendimento e esse acolhimento 
fica fora. Então, acolhimento é poder, no meu caso, o 
que eu penso, é ser mais... é estar interagindo mais 
com o aluno. Quando a gente atende é aquela coisa 
mais prática do... passa lá balcão de empréstimo e 
efetua o empréstimo. É estante e balcão de empréstimo, 
e ele sai no máximo dá "Obrigado! Oi! Bom dia!”.  É isso! 
Espero ter respondido, não sei se... 
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B4 Acolher é mais afetivo. Assim, enquanto tais 
acolhendo o aluno tu não passas simplesmente falando 
para ele: “Ah oh o livro tá ali, pega, te vira.”. Tudo bem, 
que atendendo a pessoa também não fala: “Pega, te 
vira!”. Mas a pessoa vai falar assim: “Oh então, tá em tal 
estante, em tal local, você encontra o livro ali.”. Acolher 
você vai perguntar para o aluno assim: “Tá, mas qual é 
o livro que tu gostas? Tu ficou feliz com esse que tu 
levou?”. E conversar também, porque às vezes o 
aluno vai na biblioteca só para ver a bibliotecária, 
não para pegar livro. Não vai para... enfim, para ter 
conhecimento ou para conhecer alguma literatura. Ele 
vai simplesmente para te dar um oi, ou para contar como 
é que ele está, ou para te dar um abraço, sei lá. Bom, 
agora parou. Vai parar, mas enfim. Antes era para isso, 
na maioria das vezes. Bom, então tem muita diferença. 
E assim, nem todo acolhimento tem atendimento. Às 
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vezes tu só acolhe e não atende. E às vezes a 
frequência de estudantes mesmo, dependendo do dia, 
dependendo do caso e dependendo também da escola, 
que agora minha está enorme, [...]. Então, quando não 
para de chegar e quando tem hora, tipo assim eu preciso 
ficar com a turma só até dez e meia, porque dez e trinta 
e dois vai ter outra turma. Tu não consegue acolher da 
maneira que deveria. Às vezes nem atender da 
maneira que deveria. Então, acolher mesmo às vezes 
não rola. Só quando... só em raras ocasiões. Então, no 
último ano, antes da pandemia, já estava um pouquinho 
complicado por isso. [...]. E aí, o número de alunos 
aumentou, e eu estou com carga horária reduzida. [...]. 
E aí aumentou o número de alunos, principalmente de 
alunos dos anos iniciais, são os anos que as professoras 
levam as turmas inteiras. Nos anos finais não tanto. 
Então, nos anos finais como não vai a turma inteira, vai 
só aqueles alunos que realmente já tem à disposição, já 
querem ser acolhidos, já querem ser atendidos. E aí, os 
anos iniciais não. E o negócio estava complicado por 
conta disso. Pouco horário, muito aluno. Era só... era o 
tempo todo com turma. Era complicadinho nesse 
sentido. De que às vezes quando tem mais tempo e que 
pode ficar mais do que uma aula com a turma, tu 
consegue fazer um trabalho melhor. Não precisa ser 
aquele... um reloginho, assim. Não consegue nem dar oi 
para o aluno, ele já tem que trazer o livro. E aí, fica mais 
complicado. [...]. 

Atendimento e 
acolhimento 
 
 
 
 
 
 
Alta demanda/poucos 
profissionais  
 
 
 

B5 Eu não vejo diferenças. Eu vejo que a gente tem que 
acolher todos, independente de qual região do Brasil 
ou de outro país que ele venha. A gente tem esse 
acolhimento com todos os alunos, para que eles 
conheçam nosso espaço da biblioteca, que eles 
respeitem e que eles utilizem. Porque o que a gente quer 
é que mais gente chegue na biblioteca, né? Mais alunos 
frequentem a biblioteca, então é isso. [Mas entre o ato... 
a palavra atender e acolher, você vê alguma diferença?] 
Atender, ela se forma mais técnica. Eu acho que atender 
é um atendimento técnico, às vezes mecânico. Está 
entregando livro, registrando e já... e o acolhimento às 
vezes é uma conversa, é um projeto com algum 
professor.  É que a gente... acolher mais os alunos, 
de saber o que que eles pretendem, o que eles 
querem, o que eles gostam, o que que eles queriam 
que a biblioteca comprasse de livros, que investisse. 
Então, eu acho que esse é o acolhimento. E também 
quando eles chegam de outros países para saber que a 
gente está ali à disposição, que a gente está para 
ajudar. Eu acho que essa é a diferença do acolhimento 
para o atendimento. Porque às vezes eu tô no 
atendimento, e o atendimento para mim é bem 
mecânico. É fazendo fichinha, entregando os livros, e na 
loucura. Porque hoje eu atendo da educação Infantil ao 
nono ano sozinha, no período da manhã. À tarde eu 
tenho uma auxiliar. Mas é bem corrido para gente 
também, estar fazendo também todo esse 
acolhimento. Eu vejo diferença sim. A gente tenta fazer 
com alguns alunos, mas é aqueles que mais chegam 
próximos na gente. Porque eu acho que esse 
acolhimento é mais feito na sala de aula com o 
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professor. Na biblioteca a gente atende as turmas. Mas 
tem alguns alunos que frequentam muito a biblioteca 
e que tem esse acolhimento da gente. E tem outros 
que não frequentam, não... utilizam só naquele horário, 
mas depois não utilizam mais. Tem essa diferença 
assim. 

 

PERGUNTA 5: Como os alunos imigrantes utilizam a biblioteca e quais os tipos de leituras e serviços 
que eles procuram? 

Entrevistados Expressões-Chave Ideias Centrais 

B1 Então, os alunos imigrantes utilizam da mesma forma 
que os demais alunos. Quando a gente atendia na 
biblioteca, no presencial em 2019. Porque ano passado 
a gente nem teve a oportunidade de começar o 
atendimento, e esse início de ano a gente está envolvido 
com entrega de livro didático, vários outros serviços. Então, 
a gente não teve a oportunidade de atender. Até 2019 era 
um atendimento como... comum. Que as turmas vinham, 
faziam empréstimo, a leitura e tal. Só que a gente sempre 
sabia quem eram os alunos que vieram de outro país, 
enfim. E aí a gente tentava conversar com ele, 
separadamente, para ver o que ele queria e tal. A gente 
teve... a gente tem vários alunos africanos que já tinham a 
convivência da língua e assim, não tiveram dificuldade 
nenhuma. Outras já tem um pouco. Então, a gente vai 
tentando se adequar, tentando conseguir material 
diferenciado para atender aquele público específico. Então, 
mas assim... de início não via nenhuma preocupação por 
parte dos professores, alguns sim, mas poucos. A 
biblioteca tentava conversar com ele, tentava entender se 
ele estava entendendo o que a gente estava falando. Se os 
livros que tinham disponíveis com o que a professora 
queria, para um projeto, para uma atividade X lá, ele tava 
entendendo. Normalmente, a gente teve respostas 
positivas. Agora a gente tem outros alunos que eu nem 
conheço, que entraram ano passado. Ontem eu ainda 
conversei com a minha diretora para confirmar assim, que 
países que a gente tem na nossa escola, que eu sabia de 
dois. Mas esses eu nem tive a oportunidade de conversar. 
A gente já teve de outras nacionalidades que já saíram da 
escola, enfim. Mas a gente sempre tentou ver se eles 
estavam entendendo. Só que assim, alguns os pais são 
brasileiros, então já tinham... eles já conheciam a língua. A 
gente não teve dificuldade. Agora esses três outros que 
estão, eu não posso falar nada porque não tive o contato, 
não conheço.  E antes eles já procuravam com aquele 
gênero que eles gostavam. Já com terror, com poema, 
com aventura, com drama, enfim, eles já procuravam 
nesse sentido. Que é da faixa etária mesmo daquela idade 
da turma, gostam desse tipo de literatura, então não tinha 
muita diferença de interesse, já a faixa etária que gostava 
de terror, pronto o aluno também. Não tinha nada 
diferenciado que eu tenha percebido. Pelo menos o aluno 
não veio conversar comigo, assim. Tanto que assim eles 
iam realmente nos livros da modinha. Eu tenho muita 
amizade com um menino que já se formou, um africano, a 
gente ficou muito amigo, [...]. E por ele eu conseguia saber, 
o irmão dele também estudava na escola. Então, era 
sempre... ele queria ler os livros que estavam circulando. 
“Diário de um banana”, esses livros que estavam uma 
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febre... Meu Deus! Ficou uns três anos assim. Então, eles 
leram. Ele leu a coleção toda, de outros também, mas ele 
ia mais nesse caminho, nada de especial, de língua, de 
nada assim. 
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B2  Olha na biblioteca que eu trabalho existe... acho que de 
usuários imigrantes uns [...]. Depende da faixa etária. 
Geralmente eles procuram, ou se for o caso imigrante, na 
sua língua materna ou na língua onde ele está chegando, 
no caso a nossa. Mas eles procuram os dois. Geralmente, 
eles procuram literatura bilíngue. Ali onde eu trabalho é 
o que eles procuram. A maioria procura bilíngue para... até 
nós tivemos que mudar uma prática. Nós não emprestamos 
dicionários, mas nesse caso a gente empresta. É um 
empréstimo específico que você leva, você utiliza, cada 
caso é um caso. Como nós acabamos de falar.  Assim é 
tratar o usuário, acolher usuário, verificar as necessidades 
dele. Eu vou emprestar um livro... Ele sabe ler uma 
determinada língua? Ele está em processo de 
aprendizagem? Vamos ver as necessidades dele. Se ele 
necessita de um dicionário e nós temos na biblioteca da 
escola, e o dicionário não se empresta, mas em 
determinados casos específicos. A prioridade é o 
usuário. Esse...é um acolhimento... pensando agora é 
acolhimento. E isso partiu da própria biblioteca. Então, 
vamos apresentar a literatura na língua materna dele. No 
começo, às vezes, ele só quer a língua materna, mas 
depois de 15 dias, uma semana, a gente apresenta 
literatura: “Olha, existe essa bilíngue.”. E leva a bilíngue. 
Aí, junto já leva o seu dicionário, ou um pouco depois 
leva o dicionário, mas o dicionário é apresentado e tem uma 
boa aceitação. 
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B3 Bom assim, aluno imigrante a gente não tem essa 
diferenciação: “Ah o aluno é imigrante.”. O que ele vem, 
ele vem com a turma. Ele é tratado igual. Assim quando a 
gente encontra uma diferença ou outra. Como profissional 
bibliotecário da unidade de informação, a gente tenta, como 
eu falei. Tenta se comunicar para levar a informação que 
ele deseja. Mas a gente não tem essa diferenciação assim: 
“Ah o aluno é assim, o aluno é de um jeito ou de outro.” Que 
ele tem que se enquadrar dentro do idioma da escola. 
Quando tu fala imigrante parece que o aluno é idioma, outra 
coisa, né? Mas não pode ser outro estado? Ou, não é? [Eu 
pergunto na questão de aluno que venha de algum outro 
país. Que tem outro idioma.]. Só em espanhol. E aí, a gente 
tem literatura em espanhol também. Tem o menino, que 
eu te falei, ele não tinha... Aí ele até falou para a mãe dele 
que o bibliotecário falou em espanhol com ele. Enfim! Mas 
assim se a gente tem um... assim uma demanda que 
exigisse a gente criar uma estratégia para atender este 
grupo de usuário da biblioteca, mas nós não temos uma 
demanda assim. O que eu posso te falar é que tem casos 
isolados. Porque eu não tive assim nenhuma dificuldade de 
comunicação. Então, a gente não tem uma demanda para 
criar uma estratégia. Que exija a gente criar uma 
estratégia para atender esses usuários. 
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B4 Na verdade, a maioria é para empréstimo mesmo, assim. 
E aconteceu um fato bem engraçado. Que nós temos uma 
coleção de livros em inglês, e nunca ninguém tinha pego 
esses livros. E aí, chegou uma menina que veio das Filipina, 
e ela começou a ler os livros. E eu fiquei tipo: “Uau, legal 
isso!”. Mas ela conseguia falar um pouco de português. E 
aí, ela sabia inglês. Era bem interessante. Então, ela 
pegava esses livros emprestados. No caso dela foi bem 
específico assim. Ela perguntou se tinha algum livro que 
fosse diferente daqueles. Mas a princípio ela olhou, viu o 
acervo e tal, aí ela não gostou de nada. Aí ela perguntou se 
tinha alguma coisa em inglês.  Na verdade, ela tentou levar 
um livro. E aí, ela devolveu porque ela não conseguiu ler. E 
aí, ela perguntou se teria em inglês. Mas de alguns outros 
países eles não pedem nada específico assim. Eles.... 
como é que eu posso dizer? O jeito que eles me abordam 
é igual aos outros. Não tem nenhuma distinção. Eles 
gostam dos mesmos livros. “Diário de um Banana”... são 
livros que são modinha. A impressão que eu tenho é que 
é moda em todos os países do mundo, não só aqui no 
Brasil. 
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B5 Os que eu tenho, que eu te falei... eles do Mercosul aqui... 
eles... é literatura. Literatura, e também bastante... alguns 
que querem fazer pesquisas sobre o Brasil, assim sobre 
a região do Brasil, sobre um pouco da cultura, 
principalmente a cultura onde eles estão. Se é aqui em 
Florianópolis, eles querem saber daqui de Florianópolis. 
Santa Catarina e Florianópolis. Mas o que vejo assim... a 
maioria é literatura, mesmo. E eles querem em 
português. Na biblioteca tem pouca coisa em outros 
idiomas, mas tem. Não é muito não, mas tem. Não digo 
assim que é um grande acervo, mas tem alguma coisa. 
Então, talvez, também por isso. Por não ter muita opção 
eles acabam... Mas eles vêm com essa vontade do 
português, de estar entendendo a nossa língua. Eu sinto 
isso deles. 
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PERGUNTA 6: Como a biblioteca acolhe os alunos imigrantes? 

Entrevistados Expressões-Chave Ideias Centrais 

B1 Olha, eu acho que a gente acolhe nesse sentido que eu 
falei antes, identificando anteriormente quem é o 
aluno, e tentando conversar com ele no particular, não 
expondo ele. Tentando ver o que necessita, se aquele 
material está de acordo com o que ele gostaria de ler, para 
ver assim o que ele entende por biblioteca. A gente tem 
situações que eles nem sabem muito bem como se 
comportar dentro da biblioteca. “Aí, [...] eu posso isso? 
Posso aquilo?”. É difícil alguma coisa que não possa 
dentro da biblioteca que eu trabalho. Só não gosto que 
fica correndo, enfim, dependendo da situação dá até para 
correr. Dependendo do que a gente vai fazer. Mas assim, 
eles... as vezes eles acham: “Aí biblioteca é lugar de 
silêncio! Biblioteca não sei o que”. Bem que eu já digo 
assim: “Gente não é lugar de silêncio, biblioteca escolar. 
Esquece isso, não existe.”. E como vai ficar em silêncio 
dentro de uma biblioteca escolar. Claro que tu não vai sair 
gritando, não vai sair fazendo bagunça. Mas assim, fale 
baixo, mas fale. Não tem como criança e adolescente ficar 
quieto, é impossível. A gente não consegue, imagina eles. 
Então, assim, meio que aos poucos, fazendo eles 
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entender que aquele ambiente ali... Claro, não é aquela 
ideia: “A biblioteca silêncio, não posso isso, não posso 
aquilo! Não gente, oh, claro com respeito, com...”. Tem 
algumas regrinhas: “Ah não deixa celular tocar alto e tal”. 
Mas assim, não tem muito problema, assim. “Ah eu posso 
trazer cartas e jogar aqui? Pode, pode trazer carta e jogar 
aqui. Posso trazer um jogo? Pode, pode trazer um jogo. 
Posso vir no recreio?” Teve uma época que a gente 
abria. Na época que a gente abria no recreio, foi quando 
a gente mais conheceu os alunos estrangeiros, sabe. 
[...], e a gente abria no recreio de manhã, e no recreio a 
tarde. A gente deixava aberta a biblioteca direto. E a gente 
abria antes do horário, 15 minutos antes do sinal, e a tarde 
também. Então, assim era um movimento que tinha mais 
gente dentro da biblioteca do que fora, no recreio. Eles 
faziam lanche e corriam para a biblioteca. Era uma 
loucura! Aí, uma época eu falei: “Gente, agora vai ter que 
ser assim, já lotou, não tem como entrar.”. Não tinha mais 
lugar para sentar, tinha mais nada. Então, eles iam para 
conversar, eles iam para jogar, eles iam para ler, eles iam 
para conversar com a gente. Então, nesses momentos 
que eu lembro assim, agora que eu estou falando contigo, 
que foi os momentos que a gente mais conheceu esses 
alunos estrangeiros. Fora do horário fechado, de aula. 
Que eles tinham aquele horário para ir lá [na biblioteca], 
algum projeto, alguma leitura, enfim. Então, foi bem rico 
assim esse momento. E agora... na verdade eu não tinha 
me dado conta dessa situação passada. E a gente 
pretendia esse ano fazer uma nova roupagem para esses 
momentos de recreio, mas não sei se vai acontecer, não 
sei nem se... quando a gente vai voltar. 
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B2  Bom, existe a rotina de ir até à  biblioteca. A biblioteca, ela 
pergunta... muitas vezes precisa do professor de 
português, precisa do professor de inglês, da ajuda de um 
amigo. Para gente... nós temos o nosso entendimento. 
Nós apresentamos a biblioteca, apresentamos o 
funcionamento da Biblioteca. A gente apresenta as 
regras, apresentamos o acervo, que nós estamos ali 
para acolher, para ajudar, chamamos até a família. Às 
vezes ó:  "Podemos emprestar para a família de vocês.". 
Nós temos um caso de ingleses que os pais também 
pegam e foi chamando. Às vezes, até no corredor a gente: 
"Olha a gente pode emprestar livros para vocês também.". 
Nós temos livros didáticos que tem muitas obras nas 
escolas. Então, a biblioteca arruma um kit. São livros 
de penalidades anteriores. Pergunta se eles querem, para 
levar para leitura. Livros de geografia, de história, das 
áreas, dos componentes curriculares, para que eles 
tenham uma forma de pesquisa em casa, que não seja 
a internet, escrita. Para também os pais lerem e 
poderem conhecer a geografia do Brasil, a geografia do 
lugar onde mora, a história. E eles aceitam. Eu agora sou 
a pouco tempo [...], mas a minha prática sempre foi essa. 
Sempre foi de chamar a família. Já surgiu há um tempo 
atrás. Nós temos as sobras de livros didáticos atualizados, 
porque não oferecer para essa família, para que eles 
tenham em casa como suporte? E foi aceita, e teve até 
uma que eles até no caso vieram buscar mais, de história 
e geografia, que eu lembro. Porque, para que eles leiam, 
até para ter contato com a língua [portuguesa] em 
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casa, e com a cultura local.  É uma forma de chamá-los 
a biblioteca.  

B3 Como a gente acolhe? Então a gente tenta. Primeiro 
passo é a gente tentar se comunicar. Saber o que ele 
gosta, o que ele quer. E aí, a gente tenta fazer com que 
ele leve o livro, consiga ler. Porque tem vários tipos de 
livro, tem livro de imagem. Então, vai lá e leva esse livro 
de imagem. Porque não tem livro de imagem só para 
criança, tem livro de imagem que é para adulto também. 
Ou talvez livros em quadrinhos, que ele possa. Entender 
um pouco mais, já que ele está aprendendo um novo 
idioma. Então, a biblioteca tem livro em francês, tem 
livro em espanhol, tem livro em inglês [áudio perdido]. 
Esses são os idiomas que a gente tem para oferecer. (...). 
É, isso a gente tem encaminhado pelo MEC. A 
prefeitura comprou também e doações que...  em 
francês a gente tem, [...]. [...]. A gente tem francês, inglês 
e espanhol. Então, a gente dá pra atender. Não é um 
acervo direcionado. Que a gente tenha comprado ou 
adquirido para atender diretamente uma demanda.  
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B4 Essa pergunta é difícil. Eu não sei assim. Quando eu 
acabo conhecendo. Ou até mesmo depois dos primeiros 
contatos. Aí, eu tento perguntar de onde é que eles 
vieram, o que estão gostando aqui, ou do que que tem 
saudade no país de origem, quem é que veio junto. Às 
vezes... eu tô me lembrando de alguns casos bem 
específicos. Eles vêm só para dar abraço. Tinha um 
rapazinho... é... a gente no começo era bem... a nossa 
relação era bem complicada. Porque ele não entendia, ele 
fingia que ele não entendia o que eu falava. E aí, ele 
gostava de fazer nesse sentido. Mas eu não sei em que 
momento eu consegui acessar ele. E ele começou a ir só 
para me dar abraço. Tipo do nada. E aí, eu comecei a ver 
que realmente era só fingimento, que ele sempre 
entendeu o que eu falava. E aí, ele ia depois para dar 
abraço, para contar... Aí ele começou a me contar das 
histórias que ele lia. Era fofinho. Eu reparo sempre 
porque eles não falam... as respostas nunca são em 
português. E eu sempre tento conversar com os 
alunos. Aí, esse falava: “Yo no te entendo!”.  A única 
resposta que ele dava era isso: “Yo no te entendo!”. E 
alguns outros eles tentam... dependendo se a pessoa está 
falando inglês, eu tento falar inglês também. Apesar de 
não saber muito. O espanhol a gente dá umas tentadas 
também. Mas assim, a direção nunca disse. E aí, depois 
eu perguntava para o professor mais perto assim: “Ah 
fulano é de qual região, nasceu aonde?”. E aí, eu ficava 
sabendo. Essa menina das Filipinas foi a amiga dela que 
falou para mim que era das Filipinas. E antes da gente 
formular um... algumas conversas assim. Aí, as amigas 
que contam ou algum professor mais próximo, mas 
nunca a direção da escola. 
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B5 É o que eu te falei, a gente... o que eles vêm na sala de 
aula, que tem o acolhimento da professora, e a professora 
nos acaba nos colocando: “Ah eles se apresentam para 
gente, e dizem da onde são.”. Aí a gente quer também ... 
aí a gente faz uma roda de conversas. Aí, eles também 
passam um pouquinho da cultura deles, o que que eles 
têm lá que é diferente daqui. Aí, a gente faz umas 
atividades assim para inteirar o aluno nesse ambiente. 
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Então aí, acaba que eles explicam como é que é o local 
deles, como é a cidade, o país deles. E alguns alunos 
daqui nossos que acabam falando um pouquinho da 
nossa cultura.  Então, a gente faz assim, tipo uma roda 
de conversas, mas sempre com parceria do professor. 
Porque o professor foi o primeiro que recebeu o 
aluno. E aí, ele traz para gente, apresenta o aluno. A 
gente faz todo uma apresentação. E como tem 
atividades,... antes da pandemia toda semana. Os alunos 
têm do infantil ao nono ano. Do infantil ao quinto ano eles 
vão na biblioteca toda semana. Aí, a gente acaba fazendo 
essas rodas de conversa. E do sexto ao nono ano eles 
vão de 15 em 15 dias. E daí, quando vem professor, que 
na maioria professor de português, ele também acaba 
falando: “Oh esse aluno veio de tal país, ele não está 
ainda bem identificado com a nossa língua ou já sabe 
alguma coisa.”. E a gente tenta conversar, né?! É uma 
roda de conversas.  
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Questão 7: Para você quais os desafios no trabalho com os alunos imigrantes? 

Entrevistados Expressões-Chave Ideias Centrais 

B1 Então, desafio é tentar inserir eles na nossa escola, no 
nosso ambiente escolar. Não deixando de lado a língua 
deles, o país deles. Não desmerecendo de onde eles 
vieram. Mas tentando melhorar esse processo de 
aprendizagem a partir de projetos, a atividades, e 
acervo que a gente venha a disponibilizar para ele. Eu 
acho que seria uma das formas. A gente tem... fiquei 
lembrando, a gente teve uma experiência extremamente 
rica, com alunos africanos, que a gente fez um projeto 
maravilhoso em 2019. [...]. Então assim, a gente fez um 
projeto [áudio perdido]. Acho que é mesmo essa coisa de 
processo de socialização dos alunos. A gente precisa 
fazer atividades que envolvam todos os alunos, mas 
especialmente esses, para eles se sentirem.... é eles 
terem esse espaço da escola como espaço de 
socialização. A gente teve um projeto em 2018 com os 
anos iniciais, com o terceiro ano, [...], a gente trabalhou... 
Como que era o nome do projeto... Era... a gente 
trabalhou a África e aqui os africanos no Brasil. A gente 
trabalhou o continente africano e os afrodescentes 
também. E na época a gente tinha cinco alunos, seis 
alunos africanos. Na verdade, é o que a gente sempre 
tem mais. E aí, nessa turma, inclusive tinha um africano, 
o que a gente pensou... a gente fez uma série de 
atividades, inclusive a [...] foi nossa parceira. O curso de 
história, que a gente tem vários estagiários na escola de 
vários cursos. E a gente tinha um estagiário, tinha dois. 
Mas eu fiz amizade com um estagiário, [...]. Eu falei para 
ele do projeto, ele ficou todo... adorou. Eu falei: “Podes 
fazer uma fala com os alunos sobre essa vinda dos 
africanos para o Brasil e tal.”. Aí, ele fez, maravilhoso! [...], 
a professora de história também fez uma participação 
falando das celebridades africanas, falando de alguns 
nomes de homens e mulheres. Eu sei que assim, a gente 
fez vários momentos com os livros de literatura, com o 
material que a gente produziu como marcador de texto, 
enfim. E a gente convidou os africanos que eram dos 
anos finais para participar do projeto, de turmas diversas, 
sexto, sétimo e oitavo ano. Inclusive, teve esse menino 
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que virou meu amigo, ele estava nesse grupo também. E 
a gente convidou em vários momentos, acho que uns 
quatro momentos do projeto. Teve um outro momento da 
participação do pessoal da [...], indicado por esse 
estagiário, para eles trabalharem a questão da 
branquitude negritude. Para eles fazerem uma fala com o 
terceiro ano. Fizeram oficina de abayomi, também. Eles 
foram três, quatro vezes na escola. Até passou! A 
proposta era só uma, mas a menina e o menino que 
foram, eles foram... E aí, os africanos estavam 
participando de todos os momentos. Teve momentos que 
a gente pediu que eles falassem das diferenças dos 
países, da diferença das escolas, como que eram as 
bibliotecas. A gente fez vários questionamentos, e os 
alunos... eu fiz, e a professora e os alunos em uma roda 
de conversa, para eles saberem como que é as 
diferenças. Se eles gostavam mais de lá ou daqui, como 
que era telefone, como que era isso... olha assim, 
ficamos, acho que assim muito tempo. O único ponto 
negativo era que eles acabavam perdendo a aula, que 
eles tinham que sair no horário da aula para vir na 
biblioteca participar. Mas eles adoravam falar da cultura 
deles, assim. E aí, tinha que vir no contraturno também 
para participar do outro turno. A gente fez com 60 alunos, 
mais ou menos o projeto. Então, foi extremamente rico. 
Eles disseram... eu lembro bem de uma menina que 
estava participando, que agora ela está no oitavo. Ela 
disse... ela é de Moçambique. Ela falou assim: “Nunca 
ninguém, fez um projeto que convidasse ela, para falar da 
cultura do país dela. Aí eu adorei [...].”.  E várias assim... 
Eu meio que botei eles no projeto, sabe. E aí, eles 
queriam estar o tempo todo no projeto. Eles chegaram até 
a fazer uma leitura de um livro que eu ia fazer. Eles 
perguntaram se eles podiam ler aquele livro, que eles 
conheciam bem. Nem lembro qual era o título. Eles que 
foram o contador de história, o mediador da leitura. Então 
assim, virou uma coisa assim bem interessante, durou 
uns três meses esse projeto. [...]. Teve uma outra 
situação que eu lembro, de uma menina que era da 
Alemanha, mas ela nem é mais nossa aluna. Isso já tem... 
na última copa do mundo a gente fez um projeto grande 
da escola. A escola toda, e a biblioteca é claro que estava 
também. E aí, fez várias... e aí a gente destacou. Porque 
ela era uma assim, vamos dizer uma usuária, eu não 
gosto de dizer... ela era muito ligada a gente. Frequentava 
muito a biblioteca, perguntava muito e tal. E aí, a gente 
descobriu que ela era da Alemanha. Que a gente nem 
sabia. Aí a gente fez um trabalho grande. Foi quando o 
Brasil perdeu para a Alemanha, né? Naquela época. Que 
bonito! E aí, a gente fez um trabalho grande com a turma, 
conhecendo a Alemanha. A gente foi conhecer o país 
dela, a turma toda conheceu o país dela. Ela trouxe várias 
coisas da casa dela, vários símbolos de lá. Coisa dela 
com a escola, coisa que ela comprou lá... sabe... Ela 
trouxe... A gente fez uma amostra dos trabalhos que a 
gente fez desse projeto. O que mais tinha era material. 
Que daí eles produziram coisas sobre a Alemanha, a 
turma. E ela trouxe muitas coisas. Nossa, os pais 
adoraram. Mas foi porque de tanto... a gente não sabia na 
verdade. Porque ela falava normal português, nunca 
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imaginaria, né? Daí na conversa, essas conversas fora 
do: “Ah tô querendo um livro, tal.”. Aí ela perguntou assim: 
“Tens um livro em alemão?”. Eu falei assim: “Aí tu lê? Tu 
fala alemão? Não, eu sou da Alemanha.”. E eu: “Ai meu 
deus!”. Então, quer dizer nesses momentos ali que a 
gente está conversando com o aluno para ver o que ele 
quer, para direcionar para algum autor, algum gênero, 
enfim. Aí que a gente faz as descobertas. E a partir daí 
surgem os projetos e atividades. E aí, pronto. Porque 
eu tenho, os professores têm, aquele click assim: “Pô 
seria uma boa oportunidade agora de a gente trabalhar 
isso!”. Às vezes a gente tem as ideias, mas não tem 
material, não tem tempo, não tem não tem não tem... 
Mas normalmente a gente... não deixa passar assim, sem 
fazer nada. Eu lembro assim desses dois grandes 
momentos com os imigrantes. 
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B2  A língua é o desafio. Apresentar a biblioteca, mostrar 
que a biblioteca é importante, que está ali para 
auxiliar, para ajudar. Bem, muito importante. Porque 
sabemos a dificuldade que é.... a importância de uma 
biblioteca, do usuário saber da importância de uma 
biblioteca. É apresentar a biblioteca, saber que ele pode 
usar, e que ele pode usar como espaço de 
aprendizagem, não como espaço de brincadeiras. Não 
difere muito, porque muitos dos nossos usuários é uma 
luta diária. Biblioteca não é um espaço de brincadeira. 
Não, quer dizer que a biblioteca está ali... é um espaço 
rico, é um espaço cultural, é um lugar de aprendizagem 
que está ali para ajudar, e que não é para ir brincar. 
Passando esse estágio tudo flui. E apresentar o que 
existe também na biblioteca, que tem coisas 
interessantes. Passando esse estágio de apresentar a 
biblioteca, mostrar o que a biblioteca tem e o que pode 
ajudar, flui. 
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B3 No caso o desafio seria mais a linguagem, o idioma. A 
língua deles que talvez eu não entenda. E também tem 
a questão cultural às vezes. Porque tentei falar poucas 
vezes nas experiências que eu tive com os imigrantes. É 
mais o idioma, a cultura também. A gente [áudio perdido]. 
Tem a questão da cultura. O resto, como são [...], às 
vezes a gente vai descobrir que ele é imigrante 
depois, muito depois. E tem aquela coisa do 
acolhimento e atendimento. Quando acolhe acha... 
reconhece rápido, mas como tu só atende, quando o 
bibliotecário só atende. Aí acaba...porque o contato é 
bem menor. É uma coisa mais mecânica, no 
atendimento, no acolhimento é mais humana, mais... se 
aproxima mais, acaba... no caso do aluno. Então, é mais 
a comunicação, a cultura também. Às vezes a gente ouve 
muito assim, “Porque lá é desse jeito, da onde eu venho.”. 
Mas tem que entender que não dá para... se vem de 
lugares diferentes a gente mudar para cada cultura. A 
gente acaba procurando a cultura deles um pouco, mas 
eles têm que... o aluno acaba tendo que se enquadrar, 
assim no bom sentindo, nas regras da nossa cultura 
daqui. E além disso [...]. Então, fica difícil ficar mudando 
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a minha cultura e tal. A gente tem que seguir... Enfim, 
cada um tem a sua cultura e a que está enraizada. 
Então, acaba... fica difícil, assim, eu mudar para 
atender. Eu posso é entender as necessidades dele 
para tentar atender da melhor forma possível. Para 
que ele possa sair com a informação que ele deseja. 

Cultura 

B4 Eu acho que é mostrar, tentar mostrar nossa cultura. 
Porque, por exemplo, tem uma época que a gente tenta 
trabalhar o boi de mamão. E eles não conhecem, e como 
é que eles vão se apaixonar? E eu acho que justamente 
o maior desafio está aí, fazer ele se apaixonar por uma 
coisa que eles nunca viram, que não é deles assim. 
Pode até ser que tenha coisas parecidas, mas não é igual. 
Então, é fazer eles gostarem disso eu acho. E também 
um outro desafio...E aí é o desafio já no começo.  É 
conseguir se aproximar. É... mas esse desafio de se 
aproximar não é só para os alunos imigrantes, é com 
todos. Mas os imigrantes ainda têm a barreira da língua. 
Se eles não falam português, a aproximação que seria 
mais fácil em português fica mais complicada. Porque, 
como é que ele vai realmente entender o que eu tô 
falando? Como é que eu vou entender o que que ele está 
falando, né? E eu tô pensando que nós temos também 
alguma... tínhamos não sei se ainda temos... uma aluna 
que ela tinha deficiência auditiva e ela só se comunica em 
libras, e eu não sei falar LIBRAS. E aí? É a mesma 
situação, a língua dela é outra. Como é que eu vou 
conseguir acessar? É bem complicado nesse ponto, 
assim. Eu tô lembrando que teve um aluno que ele falava 
russo, mas eu acho que logo em seguida ele já falava... 
já começou a falar em inglês. Então, logo já ficou meio 
normal, assim, já dava de entender um pouquinho mais. 
É, nós temos uma sorte porque eles aprendem muito 
rápido o português. Então, uma ou duas semanas falando 
inglês, no caso dele, falando russo. Eu acho que foi só 
uma única vez que ele foi na biblioteca, falando russo, 
depois ele falou inglês. Logo um mês depois já tava 
falando português, pelo menos o básico. Então, dá para 
entender. Era engraçado na verdade. Talvez era até... 
não sei nem se será russo mesmo. Porque podia ser 
alguma outra língua. Mas era uma... era muito... era 
diferente assim, próprio sotaque.  
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B5 Os desafios são a língua, eu acho bem difícil. Assim, a 
gente tenta... eles tentam nos entender mais do que a 
gente tenta entender. Mas eles se preocupam mais em 
entender a gente. Eu acho que são... as crianças e os 
adolescentes são muito rápidos em... nessa língua, 
né? No próprio conhecimento, assim na própria fala. A 
gente é mais demoradinho. Então, eu acho que a língua, 
é uma... A cultura deles. Como é que era a escola 
deles, como funcionava, para eles se adaptarem a 
nossa. Eu acho que é um desafio assim. E estar 
colocando... inserir eles no nosso ambiente escolar, 
isso também é complicado. Mas assim de todos os alunos 
que passaram, que eu tô esses anos na biblioteca. Que é 
como eu te falei, que são mais esses alunos... a gente 
não teve problema. A gente teve problema, mas eles 
eram brasileiros, que os pais foram para Europa e os 
filhos nasceram lá, e eles tiveram que voltar para o Brasil. 
E as crianças vieram falando inglês, mas eles não... eles 
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não quiseram saber do português. Eles não... eles se 
negaram a falar português, e se negaram a estudar no 
colégio. Mas aí, eu vi como um problema deles, das 
crianças, que elas se negaram a vir para o Brasil. Mas aí, 
é um problema isolado. Não vejo assim, como um 
problema de todos. Até na época eu tinha um estagiário, 
na verdade ele não era estagiário da biblioteca, era 
estagiário de uma professora, [...]. Eles faziam um 
trabalho... e ele falava inglês. Então, ele que conseguia 
falar com os amigos, quando ele estava na biblioteca. 
Mas ele nunca queria pegar livro nenhum, nem em inglês, 
que a gente tem alguma coisa, e nem em português. Ele 
dizia que queria voltar para o país que morava. 

 

PERGUNTA 8:  Fique à vontade para falar mais alguma coisa, caso queira. 

Entrevistados Expressões-Chave Ideias Centrais 

B1 O que eu posso te dizer agora, atualmente que a gente 
tem... Ah a gente teve um outro projeto que a gente 
envolveu um aluno que é canadense. [...]. Esse menino, 
ele também, jamais imaginaria que ele era canadense. 
Porque.... só porque ele é muito emotivo. Aí, a gente 
sempre queria ficar sabendo porque ele estava chorando, 
não tinha motivo. Ele tinha vindo fazia um ano. Tinha 
umas situações familiares ali que a gente acabou 
sabendo. E aí, a partir daí que a gente ficou tentando 
ajudar ele, e em algum momento que a gente descobriu 
que ele era do Canadá também. E aí, a partir daí a gente 
começou a conversar sobre ele. Falar o que ele fazia lá, 
como eram as escolas, a gente sempre tentava assim. 
Quando a gente descobria que tinha um aluno de outro 
país a gente tentava em algum momento, não 
necessariamente só com projeto grande e tal, mas tentava 
de alguma forma... “Ah esse livro também tem lá, tu já 
lesse? Tem inglês, tem não sei o que...”. Daí ele trouxe 
várias informações para a gente, para o convívio da turma 
dele mesmo. Naqueles momentos de roda de leitura, de 
empréstimo. Eu sempre questionava ele, para ele falar um 
pouco sobre a cultura do país que ele veio, sabe. Também 
foi bem interessante. Assim, a gente fez um projeto 
também com essa turma. Era esse projeto era... [...]... E 
aí, no final eles fizeram várias atividades, [...] E aí, ele fez 
das coisas dele de lá. Ele ligou muito ao Canadá. Então 
assim, de alguma forma a gente tentava fazer uma 
conexão com o projeto que estava acontecendo, ou 
com uma atividade que a gente ia fazer. A gente tentava 
inserir alguma coisa em algum momento para que o 
aluno pudesse expor a sua cultura. A gente tentou... A 
gente fez algumas ações assim, que eu acho que foram 
bem interessantes. Que aí não só a gente conhecia, mas 
a turma, ou as turmas, tinham a oportunidade de 
conhecer a outra cultura que eles não conheciam 
antes. Às vezes uma oficina de dicionário, por 
exemplo. A gente perguntava: “Essa palavra tu já 
conhecia? Tem uma outra palavra?”. Aí, ele falava uma 
palavra que associava para eles procurarem. Palavras 
para eles procurarem do livro que a gente está 
trabalhando, enfim. E aí, ele também trouxe várias 
palavras assim, que ele achava difícil. E aí, a gente tentou 
trazer para o nosso idioma, e procurar no dicionário. A 
gente fez assim uma dinâmica também. Foi 
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legal! Lembrando de alguns momentos que as vezes não 
é um projeto, mas assim vamos inserir essa questão. 
Apesar que eu nunca senti que nenhum aluno estava 
deslocado até agora. Não sei esses três que entraram 
agora, que eu não conheço. Eles nunca estavam 
deslocados, a própria turma, os colegas já acolhiam 
rapidamente. Isso é muito interessante na nossa escola. 
É difícil um aluno ficar: “Ah ele é africano, então ele não 
está falando com ninguém. Ninguém está falando com 
ele. Ou ele é canadense, pronto ele fica lá.”. Não, assim 
muito rápido sabe. Acho que é da criança, do adolescente, 
eles já acolhem, sabe. Essa menina da Alemanha, no 
começo ela ficou receosa, mas pronto depois já se 
enturmou na mesma semana. Então, nunca senti que 
eles tiveram algum tipo de discriminação, algum tipo 
de... os alunos se distanciaram porque eles eram... 
falavam outra língua, sabe. Não, sabe. Foi muito rápido. 
Os professores também colaboraram, com certeza. Na 
verdade, todo mundo acabava... a gente acabava 
sabendo nas reuniões pedagógicas, assim oh: “Oh entrou 
um aluno, ele é africano, ele é isso ele é aquilo.”. Então, a 
gente já tem a informação prévia, a gente já pode 
pensar, como que a gente vai atender, ou o que a gente 
poderia oferecer para eles. Então, a comunicação na 
escola é muito boa. Se o professor quiser levar aquilo 
mais para frente... trabalhar ele consegue. Então, acho 
bem positivo esse acolhimento da escola com relação 
aos imigrantes.  
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B2  Acho que no meu caso, eu falo do meu caso específico. 
Eu sempre me senti muita à vontade no acolhimento 
quanto aos imigrantes. E sempre tento tratar cada um 
diferente do outro. E como eu falei tento receber da 
melhor forma na biblioteca. É o acolhimento, para que 
ele volte a biblioteca. E muitas vezes eu pergunto, a 
pergunta referência é: “Onde você estudava? Na cidade 
onde você morava, você frequentava a biblioteca? Existia 
biblioteca?”. Eu começo nessas perguntas de referência. 
Conhecer o meio que o aluno imigrante vivia para 
trazê-lo para o meio que.... nesse novo espaço. E tentar 
pegar o que eu posso adaptar, o que eu posso trazer para 
o meu meio. Também até para os nossos outros alunos, 
os nossos outros usuários. E receber bem, porque a 
biblioteca é um espaço de acolhimento, é um espaço 
de cultura, é espaço de conversa, é um espaço de 
apresentar a leitura literária, apresentar a cultura de 
um povo através de um bate papo ali, de uma conversa 
com os alunos, de um encontro com a comunidade, 
de um sarau literário. É de fazer novas amizades, de 
apresentar a língua materna. E acredito que a 
biblioteca agindo dessa forma, ela está formando 
leitores, está cativando leitores, e assim eles voltam.  
Eu procuro tratar cada usuário da sua forma 
individual. Apresentando, porque cada usuário tem 
uma experiência diferente. Então, vamos procurar 
individualmente. "Vamos ver o que tem? O que que a 
gente pode ajudar?". E geralmente flui bem. Eles voltam. 
Chamar as famílias é muito importante. Nesse caso do 
livro, de entregar kit de livros didáticos, funcionou muito 
bem para apresentar. Porque ali vai apresentar a cultura 
para família também. Então, a biblioteca vai além dos 
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seus muros ali da escola. É uma biblioteca enquanto 
função social também para o imigrante. Eu vejo a 
biblioteca assim como um agente social também. Agente 
social muito importante para os imigrantes. Para nossos 
usuários, para os nossos alunos também, as vezes até 
para o professor. Eu vejo agora na pandemia. A 
biblioteca está trabalhando em casa. A biblioteca 
precisou se reinventar. E a biblioteca, assim... é muito 
procurada, a bibliotecária é muito procurada. É a 
biblioteca trabalhando em parceria. Ontem foi dia de 
planejamento, a biblioteca planejou com todos os 
profissionais da escola o que a biblioteca vai colaborar 
com cada profissional. Então, eu já sei que em uma sala 
eu tenho que entrar em contato com os escritores para 
fazer lives. Aí, nesse eu já tenho o perfil dos alunos. Se 
tem um imigrante: "Olha ele vai ter dificuldade na língua.". 
A gente pensa nos alunos. Existe um aluno que vai 
precisar de libras, tem que contar... a biblioteca está a mil. 
A biblioteca não está parada. A biblioteca tem o seu 
prédio, tem o seu espaço na sala de aula. Cada sala de 
aula no Google Class existe o espaço biblioteca. Então, 
ali a biblioteca também direciona, é um espaço cultural 
direcionado aos usuários daquela sala. Se existe um 
imigrante naquela sala, vamos ver a língua e podemos 
postar uma dica de leitura naquela língua, porque é um 
espaço fechado. Sempre observando os direitos autorais. 
Então, a biblioteca flui.  
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B3 Era isso mesmo. A questão do imigrante, ele sempre 
traz alguma coisa pra gente aprender se ele vier 
aberto... Com essa coisa de lá de onde eu vim é melhor, 
ou de onde eu vim é diferente. E tem que ser daquele jeito 
lá. Se ele conseguir, se vier... para poder ser aculturado 
e a gente também. Me apropriar um pouco da cultura 
dele e ele se apropriar da nossa. Não negando as 
nossas raízes. Mas sempre podendo aprender. Porque 
o mundo globalizado...as tecnologias, as novas 
tecnologias... Então, informação, tudo em tempo real, a 
gente foi aculturado. A gente acabou tendo acesso a 
muitas informações de lugares diferentes. Mas se o 
aluno imigrante vier com essa mente mais aberta, de 
querer aprender, aí fica mais fácil, tanto pra mim quanto 
pra ele. Acho que no caso era isso, de falar... Porque 
como eu te falei, a tua pesquisa não é uma demanda 
assim que a gente tenha com muita necessidade na 
escola. E aí, quando é assim, imigrantes de outros 
estados, eu tô falando sempre assim como experiências 
internacionais. Mas de outros estados assim, 
Florianópolis está lotado. Então, a gente não tem essa 
coisa. Fica muito no comum. O que muda muito é só a 
forma de falar só, o sotaque tal.  Então, ali a gente... tudo 
é igual. Aí, o que acontece é um folclore lá na terra... 
Alguém que é um pouco diferente da nossa, mas no 
caso... um costume. Mas quando é Brasil mesmo, [áudio 
perdido]. É tudo muito diferente do norte do sul, ou de 
outras regiões. Mas a gente consegue se entender 
melhor. Consegue se enquadrar nas regras, no caso. 
Quando fala regra parece algo que a gente está ditando, 
mas a regra é para beneficiar o coletivo. De criar um 
conjunto de regras na biblioteca para poder atender 
essa... para que todos sejam atendidos. Ser atendidos 
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pelo serviço que a biblioteca oferece. Acho que é isso. 
Não é muito o tema que eu trabalho. Eu trabalho mais com 
esse lado do incentivo à leitura.  

B4 Eu não acho que pensando que... é a dificuldade 
realmente é mais a cultura. Mas aí não nos de outros 
países, mas sim dos próprios brasileiros. Tem coisas 
da nossa cultura que são diferentes. Por exemplo 
assim, trabalhar com Pão por Deus, quem mora aqui em 
Florianópolis e que é manezinho já ouviu falar ou conhece 
alguém que já participou, então já sabe. E aí, levar uma 
coisa totalmente nova é diferente. Agora eu me lembrei 
de situações assim: eu faço na biblioteca, uma vez por 
ano, a semana do mistério. E aí, nessa semana do 
mistério é aberto para os alunos contarem histórias. E 
uma coisa que eu acho muito interessante é que 
independente da onde a pessoa veio as histórias são 
iguais. Isso eu acho que é a coisa mais bacana 
assim. “Ah porque a pessoa veio do Rio Grande do Sul, a 
pessoa veio de São Paulo, a pessoa veio lá da Bahia.”. 
Os três têm a mesma história sobre a mesma coisa. Isso 
é a coisa que eu acho mais legal assim, que acontece 
na biblioteca, e que é referente a outros lugares, com 
alunos imigrantes. Eu não sei se seria um emigrante ou 
imigrantes, agora eu tô em dúvida. [Não tem problema! E 
você lembra de alguma situação nesse exemplo de algum 
aluno de outro país?] Não, eles não... nessas ocasiões 
eles não. É que na verdade a quantidade que a gente 
tem também não é tão grande. Não chega a ser um por 
sala. Eu acho que no colégio todo, que eu tô lembrando, 
são uns 10, 12 alunos de outros países. É pouco até, 
né?! 

Diferenças 
culturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferenças culturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demanda  

B5 Não, eu quando eu li o teu... a tua dissertação [TCLE], o 
que tu está fazendo. Eu acho bem legal, bem 
interessante, porque assim é novo, né? Ninguém nunca 
ficou perguntando para a gente sobre isso.  Apesar 
que a gente acaba tendo esses alunos... como eu te 
falei, mais aqui [...]. Eu trabalho em [...], que realmente é 
o centro dos [...]. Eles vêm muito. E tu vê a Rede 
Municipal não fala muito. Nós não temos muita gente 
falando sobre esses imigrantes. E eu sei que tem 
escolas que recebem até de Moçambique, angolanos, 
que recebem outras culturas. E que também a gente 
acaba trocando ideias no intervalo de uma 
reunião, que a gente fez. Quando a gente fazia, com os 
bibliotecários. Mas nunca teve essa temática na rede 
Municipal. Eu acho importante isso, eu acho que 
deveria ser até um tema para uma... um curso. Tu 
poderia aproveitar depois. É, porque na verdade a gente 
tem... a gente conhece as nossas realidades. Claro que 
a gente tem cada... e cada região do município tornou-
se uma realidade. [...]. Norte da Ilha é uma, sul da ilha é 
outra, Leste... Então, a gente vive assim... Só que a gente 
não... “Ah eu tenho alunos argentinos, eu tenho alunos 
angolanos.”. Mas a gente acaba não trazendo. E eu 
soube também porquê... Nessa questão dos africanos, 
que quando vem professores acabam trabalhando essa 
temática. E quando tem alunos que vem desses países, 
ou de Angola, ou de Moçambique, eles acabam se 
identificando e trazendo bastante. Assim, eles trazem 
muitos argumentos, muito para trabalhar, para o professor 
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também. Aí, acaba que a discussão fica bem rica. E é 
legal! É isso que eu achei interessante, a tua dissertação 
[pesquisa]. Porque o pessoal fica sempre na literatura, no 
trabalho desenvolvidos na biblioteca, na história da 
biblioteca, mas ninguém nunca pensou nesses alunos. 
Que hoje quando eu fiquei lendo ali eu fiquei pensando 
“Olha... Eu nunca pensei da gente tá fazendo.”.  Na 
verdade a gente faz, mas a gente não para é para 
escrever ou para montar um projeto. A gente acaba 
fazendo no dia a dia. Porque como a gente atende e os 
alunos estão ali, a gente vai atendendo todos.  Porque 
hoje o que que é o nosso trabalho? Ele é bem complicado, 
porque hoje nós... eu tô com [...], sozinha num período. A 
tarde eu tenho uma auxiliar que [...]. Então, a gente é... 
Assim, eu vejo hoje o meu trabalho mais mecânico. 
Mais na correria do que parar para sentar com o 
professor, assim. Porque a gente tem pouco tempo para 
parar e conversar. E com a pandemia a gente até trocou 
ideias, mas a gente também teve que aprender a utilizar 
essas ferramentas. Porque o ano passado foi bem 
complicado para até aprender essas ferramentas. Eu 
principalmente que sou formada em [...], e tô na rede já há 
mais [...]. Então, é bastante tempo. E com poucos 
recursos! Porque a gente teve que dar conta do meu 
celular, do meu computador e de coisas assim. Que 
não teve investimento nenhum. E esse ano o que que 
aconteceu, a gente retornou. Eu já retornei ao trabalho, 
mas agora eu entrei em greve pelos professores. Porque 
eu sei que se voltar muito aluno, muito professor, vai dar 
muito mais caso na escola. Do que a gente vai ter o 
transporte... vai ter muita gente contaminada. Por isso que 
eu entrei em greve. Mas eu já retornei. Mas o retorno para 
nós, o que que ficou? Ficou mais nos livros didáticos e no 
processamento técnico. Que hoje é colocar na base 
Pergamum. Então, tu vê, a gente não está... o município 
pensou algumas atividades, mas não tão importantes. E 
agora, é assim... parece que a escola é o lugar mais 
seguro. E a gente sabe que não. E que principalmente, o 
que mais me preocupa em voltar a trabalhar é as crianças 
de educação infantil. Que elas precisam desse 
acolhimento e que não vai ter. Porque os maiores, eu 
acho que eles ainda vão dar conta...desse fora... Porque 
nós não vamos poder trabalhar... a biblioteca não vai 
poder estar compartilhando material. Porque o material 
compartilhado nesse momento não é permitido. Os 
encontros que seriam a biblioteca também não vão 
acontecer. Se acontece uma turma de ir para a biblioteca 
aqui vai ter que ser higienizado todo o ambiente para vir 
outra turma. Então, não vai nem ter condições de 
atendimento, vai ser tudo agendado. E eu não sei assim, 
como que será esse ano... Então, vamos aguardar e 
vamos ver. E eu... pelo que eu vi assim, na minha escola, 
é muito aluno por sala. Nossa escola, com essa pandemia 
muitos pais perderam o emprego e saíram do colégio 
particular e foram para o público. E tem muito aluno, 
pouco livro, e eu não sei como é que vai ser. Então 
assim... mas eu acho que a gente deu conta. A 
biblioteca... eu fiz o ano passado, foi um site para os 
alunos estarem pesquisando de uma maneira mais fácil 
rápida de baixar livros em PDF. Que são livros que estão 
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no domínio público. Então... e para eles acharem as 
fontes mais rápido do que ficar procurando. Claro que tem 
alguns alunos que já dominam bem mais, mas outros não. 
Então, a gente facilitou nesse período. E fazendo alguns 
vídeos, algumas atividades com os professores em 
parceria, foi isso que a gente fez. E a informatização. Mas 
vamos ver como é que vai ficando a cada... Porque a 
gente vai ficando angustiada. E esse ano ainda está pior. 
Porque o ano passado a gente já sabia que não ia voltar 
e que ia ter que se adaptar até o final do ano. Esse ano a 
gente volta e não volta. Quando a gente... eu voltei aí veio 
a greve. Porque daí eu falei “Não, vou entrar em greve 
pelos colegas professores.”. Eu sei que nós do quadro 
civil vamos retornar independente de ter aluno ou não. 
Mas aí eu fiz greve, só que a greve também está bem 
complicada. E com esse pessoal aí fazendo manifestação 
e também colocando o ensino como essencial.  Então, 
acho que vai ser difícil só luta. Acho que vamos retornar 
assim mesmo, e vamos ver. Vamos contar com algumas 
famílias, que é o que te falei que tem esse cuidado, né? E 
tem outras famílias que também precisam. Que também 
não tem onde deixar os seus filhos. É complicado, tudo é 
muito complexo. É, mas eu vi pelas escolas que já 
abriram, que eu tenho uns colegas que voltaram a 
trabalhar, já fechou. Porque já deu caso. Vai dar caso 
direto, vai ser assim abre e fecha. E aí, nós vamos ficar 
nessa angústia. Por isso que eu digo que a rede de 
bibliotecários fez bastante coisa diferente. Eu acho que foi 
um grupo que mais se mobilizou aí também. Mas vamos 
ver agora o que que nós... o que vai acontecer. Mas eu 
achei bem legal a tua pesquisa. Parabéns! Desejo sorte. 
Espero que eu tenha te respondido, assim... Apesar de 
não ter no assim... eu vejo que os argentinos e uruguaios 
é o que mais chega na minha escola hoje. Sempre todo 
ano. Agora esse ano eu não sei como é que vai estar. 
Porque também as fronteiras foram fechadas. Então, 
quem está, está, quem não está não vai. Então, é isso 
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE DISCURSO 2 – IAD 2: QUADRO 

DOS GRUPAMENTOS DAS EXPRESSÕES-CHAVE POR IDEIAS CENTRAIS 

 

PERGUNTA 1: Fale livremente o que você entende por biblioteca escolar 

GRUPAMENTOS DAS EXPRESSÕES- CHAVE POR IC IDEIAS CENTRAIS 

B1: (...) tem livros (...). É um ambiente diverso, que tem múltiplos 

materiais, (...) mapas. (...) globos, enciclopédias, dicionários. 

 

B3: (...) o acervo é direcionado. (...) voltado para (...) comunidade 

escolar. 

 

B4: onde se reúnem os materiais para (...) os alunos (...).  

Acervo 

 

B2: O bibliotecário ele deve estar atento (...), as necessidades do seu 

usuário. 

Atenção ao aluno 

B3: (...) que possibilita várias atividades, artísticas, culturais (...). Atividades artísticas 

e culturais 

B3: (...) trabalho de cunho pedagógico (...). 

 

B5: (...) é um suporte pedagógico (...). 

Trabalho pedagógico 

B1: (...) é um espaço educativo (...).  

 

B3: (...) ensino e aprendizagem (...). 

Ensino e 

aprendizagem 

B1: (...) acolhedor.  Espaço acolhedor 

B3: (...) para (...) se sentirem confortáveis, (...) prazerosos (...). Espaço confortável e 

prazeroso 

B2: (...) espaço muito dinâmico (...). 

 

B3: (...) é (...) um espaço dinâmico (...).  

Espaço dinâmico 

B4: Biblioteca escolar para mim (...) seria mais espaço físico (...). Espaço físico 

B3: (...) mais para o aluno (...) Espaço para o aluno 

B1: é (...) espaço de lazer, (...) de encontro, (...) de diálogo, (...) que 

proporciona troca de experiências (...). 

 

B2: Porque a biblioteca também é  encontro de pessoas, de culturas 

diferentes. 

 

B3: (...) para confraternizar, dialogar, discutir as ações. 

 

B4: local de encontro (...) para conversar (...). 

Espaço de diálogo 

B1: é um espaço (...) essencial 

 

B2: (...) fundamental naquele meio onde ela está (...). 

Essencial dentro da 

escola 

B3: (...) é o espaço, (...) para formação, construção do usuário (...).  Formação do 

usuário 

B1: (...) e informação (...) circulação de informações (...). Informação 

B2: (...) integrado com as ações pedagógicas da escola, (...) com o 

currículo escolar. (...) Ela faz parte de um todo (...)com a comunidade 

(...). 

Integração 

B1: (...) leituras (...). 

 

Leitura 
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B3: (...) incentivo à leitura. (...) é um espaço para (...) inserir o aluno (...) 

em um ambiente de leitura (...)  

 

B5: (...) e também de incentivo à leitura.  

B1: (...) Letramento (...) informacional (...) orientação do uso da 

informação, (...) de fazer com que o aluno consiga ler a informação, 

entender a informação  

Letramento 

informacional 

B2: (...) em parceria com a escola. 

 

B5: (...) parcerias entre a bibliotecária e o professor (...). 

Trabalho em 

cooperação 

 

B3: tem toda a parte técnica (...) catalogação, classificação, indexação 

e layout. 

Trabalho técnico 

B3: (...) de pesquisa. (...) de incentivo à pesquisa 

 

B5: (...) pesquisa (...). 

Pesquisa 

B3: (...) é a primeira biblioteca Primeira biblioteca 

 

DSC DA PERGUNTA 1 

Biblioteca escolar para mim seria mais espaço físico, onde se reúnem os materiais para os 
alunos. É um ambiente diverso, que tem múltiplos materiais, tem livros, mapas, globos, 
enciclopédias, dicionários e informação, circulação de informações. O acervo é direcionado, 
voltado para a comunidade escolar. É um espaço educativo, direcionado para o ensino e 
aprendizagem, um suporte pedagógico, no qual o bibliotecário tem um trabalho de cunho 
pedagógico em parceria com a escola, entre bibliotecária e o professor. A biblioteca faz parte de 
um todo, integrado com as ações pedagógicas da escola, com o currículo escolar, com a 
comunidade. É a primeira biblioteca do aluno, é o espaço para formação, construção do usuário. 
O bibliotecário deve estar atento às necessidades do seu usuário. É um espaço para inserir o 
aluno em um ambiente de leitura, de pesquisa, com incentivo à leitura e à pesquisa. De 
letramento informacional, orientação do uso da informação, de fazer com que o aluno consiga 
ler a informação, entender a informação. Sem esquecer toda a parte técnica, de catalogação, 
classificação, indexação e layout. É local de encontro para conversar, de lazer, para 
confraternizar, discutir as ações. Porque a biblioteca também é encontro de pessoas, de culturas 
diferentes, que proporciona troca de experiências. É um espaço dinâmico, acolhedor, mais para 
o aluno, para se sentirem confortáveis, prazerosos, que possibilita várias atividades, artísticas, 
culturais. Enfim, é um espaço essencial, fundamental naquele meio onde ela está. 
 

PERGUNTA 2: Quando você escuta a palavra imigração o que te lembra? 

GRUPAMENTOS DAS EXPRESSÕES- CHAVE POR IC IDEIAS CENTRAIS 

B1: (...) o deslocamento de uma comunidade, de uma população (...) 

para outra região. 

Deslocamento de uma 

população 

B2: Porque nem todas as pessoas migram por um mesmo objetivo. Diferentes objetivos 

B3: Imigração me lembra alguém vindo de algum lugar para (...) 

onde eu moro (...). Alguém (...) indo para algum lugar (...). 

 

B4: (...) pessoas vindo de fora para morar aqui. 

 

B5: (...) pessoas vindo (...) chegando (...). 

Ir e vir 

 

B1: É o movimento de saída de um país (...). Movimento de saída de 

um país 

B1: (...) a mudança de local de residência. Mudança de local de 

residência 

B2: (...) de necessidades diferentes (...) pessoas com necessidades 

culturais (...). 

Diferentes 

Necessidades 
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B5: (...) novas pessoas (...) novos lugares (...). Novas pessoas e 

lugares  

B2: Eu lembro de pessoas (...) Pessoas 

 

DSC DA PERGUNTA 2  

Imigração me lembra o deslocamento de uma comunidade, de uma população para outra região. 
É o movimento de saída de um país, a mudança de local de residência, alguém indo para algum 
lugar. São novas pessoas, novos lugares. Pessoas vindo de fora para morar aqui, vindo de 
algum lugar para onde eu moro, chegando. Eu lembro de pessoas, de necessidades diferentes, 
ou ainda pessoas com necessidades culturais. Porque nem todas as pessoas migram por um 
mesmo objetivo. 
 

PERGUNTA 3: Você acha relevante a inserção de discussões sobre imigração e outras culturas nas 
práticas da biblioteca. Porque? 

GRUPAMENTOS DAS EXPRESSÕES- CHAVE POR IC IDEIAS CENTRAIS 

B1: Muito relevante. 
  
B2: É muito importante! 
 
B3: Eu acho bastante importante (...).  
 
B4: (...) eu acho relevante (...).  
 
B5: Eu acho importante (...).  

Sim 

B1: (...) pensar em ações e em acervos Ações e acervo 

B1: (...) se sentir acolhido (...) ter essa convivência (...). Acolhimento 

B5: Ele chega e tem que se adaptar aquilo que (...). Adaptação do aluno 

B2: (...) a biblioteca, (...) pode apresentar a cultura do local (...) 
a língua, (...) a literatura da região (...) a arte (...) a música. 
 

Apresentar a cultura local 

B5: (...) vêm com uma carga cultural e de leitura muito forte, 
então eles procuram muito a biblioteca. 

Carga cultural 

B1: (...) tem que estar preparado para essas mudanças (...). 
 
B3: (...) O bibliotecário, (...) tem que ter (...) habilidade de 
comunicação (...) entendimento de culturas (...). 

Competência do bibliotecário 

B5: (...) eles acabam trazendo alguma coisa, (...) se inteirando 
na nossa cultura (...) acaba tendo essa troca. 

Intercultura 

B1: (...) cada vez mais a vinda de estudantes, (...) de outros 
continentes, de outros países para as escolas (...) 
especialmente, (...) escolas públicas, (...). 
 
B3: A gente recebe gente de outro idioma, (...) para morar, (...) 
conhecer (...) para (...) trabalho (...). 
 
B4: (...) a maioria dos alunos não é daqui (...) são de outras 
regiões do Brasil (...). Mas (...) tem também alguns (...) alunos 
de outros países 
 
B5: (...) principalmente, da Argentina e Uruguai (...). 

Demanda 

B5: Mas (...) não tem uma política de trabalhar esse aluno (...). Falta de política intercultural 

B2: (...) uma das funções da biblioteca promover a interação 
cultural. (...) espaço multicultural (...). 

Funções da biblioteca 

B1: (...) inserir esse aluno da melhor maneira dentro da escola. Inserção do aluno 

B2: (...) espaço (...) para a integração do imigrante (...). Integração do imigrante 

B1: (...) manter a língua pátria, (...), com livros, materiais, 
projetos 

Salvaguardar a cultura de 
origem 
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B2: (...) continuar apresentando materiais na língua do 
imigrante (...) para que ele também não se distancie da sua 
cultura. 

 

DSC DA PERGUNTA 3  

Eu acho importante. Porque temos muita gente de outro idioma, vindo para morar, conhecer, para 
trabalho. E cada vez mais a vinda de estudantes, de outros continentes, de outros países para 
as escolas, especialmente, escolas públicas. A maioria dos alunos são de outras regiões do 
Brasil, mas tem também alguns alunos de outros países, principalmente, da Argentina e Uruguai. 
Esses alunos imigrantes vêm com uma carga cultural e de leitura muito forte, então eles procuram 
muito a biblioteca, e acabam trazendo alguma coisa, se inteirando na nossa cultura, tendo essa 
troca. Como uma das funções da biblioteca é promover a interação cultural, esse pode ser o 
espaço multicultural para pensar em ações e em acervos para inserir esse aluno da melhor 
maneira dentro da escola. A biblioteca pode apresentar a cultura do local, a língua, a arte, a 
música, a literatura da região. Bem como, continuar apresentando materiais na língua do 
imigrante, com livros, materiais, projetos, para que ele também não se distancie da sua cultura. 
Ser um espaço para a integração do imigrante, para ele se sentir acolhido e ter essa convivência. 
Mas não tem uma política nas escolas de trabalhar esse aluno. Ele chega e tem que se adaptar 
aquilo que tem. Apesar disso, o bibliotecário tem que ter habilidade de comunicação e 
entendimento de culturas, tem que estar preparado para essas mudanças. 
 

PERGUNTA 4: Você vê diferença entre atender e acolher os alunos na biblioteca? Porque? 

GRUPAMENTOS DAS EXPRESSÕES- CHAVE POR IC IDEIAS CENTRAIS 

B5: acolher todos (...) para que eles conheçam nosso espaço (...). Acolher a todos 

B1: (...) acolher (...) abrange (...) o atendimento especializado (...) 
voltado para aquele aluno, para aquela necessidade que ele 
tenha. 
 
B2: Ver o usuário como uma pessoa, (...) com as suas 
necessidades específicas de onde ele vem (...). 

Acolhimento às 
necessidades   

B4: (...) é mais afetivo. Acolher é afeto 

B2: (...) que a biblioteca pode ajudar. 
 
B5: (...)a gente está ali à disposição saber que (...) tá para ajudar 
(...). 

Acolhimento é ajudar 

B2: (...) com (...) conversa, com recebimento do usuário (...). 
 
B3: (...) é estar interagindo mais com o aluno (...).  
 
B4: (...), porque às vezes o aluno vai na biblioteca só para ver a 
bibliotecária (...). 
 
B5: (...) acolhimento (...) é uma conversa, é um projeto com 
algum professor. (...) acolher mais os alunos (...) saber o que que 
eles pretendem, o que (...) querem, o que (...) gostam, o que (...) 
queriam que a biblioteca comprasse de livros, que investisse. 

Acolhimento é interação 

B3: (...) infantil (...) a gente é obrigado a acolher (...) direcionar 
muita coisa para eles. O espaço (...), o tempo (...) a indicação de 
leitura.  
 
B5: (...) acolhimento é mais feito na sala de aula com o professor. 
(...) alunos que frequentam muito a biblioteca (...) tem esse 
acolhimento (...).  

Acolhimento direcionado 

B4: (...) a frequência de estudantes (...) não consegue acolher da 
maneira que deveria, (...). Às vezes nem atender da maneira que 
deveria. 
 

Alta demanda/poucos 
funcionários 
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B5: Mas é bem corrido para gente (...) estar fazendo (...) todo 
esse acolhimento (...). 

B1: (...) para mim o atendimento está dentro do acolhimento (...). 
 
B4: (...) nem todo acolhimento tem atendimento. Às vezes tu só 
acolhe e não atende. 

Atendimento e 
Acolhimento  

B1: Atender (...) não necessariamente vem da necessidade (...). 
 
B2: Atender as demandas informacionais dele e chega aí. 

Atendimento e demanda 
informacional 

B3: Já os anos finais (...), dá para a gente atender. (...). Porque 
eles já têm (...) autonomia (...). 

Atendimento direcionado 

B3: (...) é só aquela coisa da troca do livro (...). Quando a 
gente atende é aquela coisa mais prática (...). 
 
B5: (...) é um atendimento técnico, (...) mecânico (...).  

Atendimento é técnico, 
mecânico 

B2: É bem relevante isso, para uma biblioteca se manter ativa.  Biblioteca viva 

B2: (...) conquisto o usuário e ele volta na biblioteca. Conquistar o usuário 

B2: (...) não podemos esquecer da cultura que ele traz, (...) seja 
imigrante ou não.  

Cultura 

B2: Acredito que a biblioteca deve ser um espaço de 
recebimento de aconchego (...).  

Espaço de 
recebimento/aconchego 

B3: não tem os recursos humanos necessários (...), a gente 
acaba no atendimento. (...) perde essa parte humana (...).  

Falta de recursos 
humanos 

 

DSC DA PERGUNTA 4  

Atender não necessariamente vem da necessidade do usuário. Pensando bem, é atender as 
demandas informacionais dele e chega aí. Quando a gente atende é aquela coisa mais prática. 
É só aquela coisa da troca do livro, é um atendimento técnico, mecânico. Já acolher abrange o 
atendimento especializado, voltado para aquele aluno, para aquela necessidade que ele tenha. 
É ver o usuário como uma pessoa, com as suas necessidades específicas de onde ele vem. É 
mais afetivo. E às vezes tu só acolhe e não atende, porque às vezes o aluno vai na biblioteca só 
para ver a bibliotecária. Então, é estar interagindo mais com o aluno, com conversa, com 
recebimento do usuário. Acolhimento é um projeto com algum professor.  É acolher mais os 
alunos, saber o que que eles pretendem, o que querem, o que gostam, o que queriam que a 
biblioteca comprasse de livros, que investisse. É saber que a gente está ali à disposição, que 
está para ajudar, que a biblioteca pode ajudar. E para mim o atendimento está dentro do 
acolhimento, mas às vezes nem todo acolhimento tem atendimento. Porém, com a frequência de 
estudantes não se consegue acolher da maneira que deveria, às vezes nem atender da maneira 
que deveria. É bem corrido para a gente estar fazendo todo esse acolhimento. Não tem os 
recursos humanos necessários, e a gente acaba no atendimento. Acaba que perde essa parte 
humana. Portanto o acolhimento é mais feito na sala de aula com o professor, ou com os alunos 
que frequentam muito a biblioteca. Tem ainda o infantil, a gente é obrigado a acolher, direcionar 
muita coisa para eles, o espaço, o tempo, a indicação de leitura. Já os anos finais dá para a 
gente atender, porque eles já têm autonomia. Acredito que a biblioteca deve ser um espaço de 
recebimento, de aconchego. Em que devo acolher todos para que eles conheçam nosso espaço, 
onde conquisto o usuário e ele volta na biblioteca. E não podemos esquecer da cultura que ele 
traz, seja imigrante ou não. É bem relevante isso, para uma biblioteca se manter ativa. 
 

PERGUNTA 5: Como os alunos imigrantes utilizam a biblioteca e quais os tipos de leituras e serviços 
que eles procuram? 

GRUPAMENTOS DAS EXPRESSÕES- CHAVE POR IC 
IDEIAS 

CENTRAIS 

B2: (...) procuram, (...), na (...) nossa, (...) procuram literatura bilíngue. (...) 
No começo, às vezes, ele só quer a língua materna, mas depois de 15 
dias, uma semana, a gente apresenta literatura: (...) bilíngue.  
 
B3: (...) tem literatura em espanhol (...). 
 

Acervo em outro 
idioma 
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B5: (...) tem pouca coisa em outros idiomas (...). Mas eles vêm com essa 
vontade do português, de estar entendendo a nossa língua. Eu sinto isso 
deles. 

B1: Pelo menos o aluno não veio conversar comigo (...). 
 
B4: (...) eles não pedem nada específico. (...) O jeito que eles me abordam 
é igual aos outros. Não tem nenhuma distinção. 

Bibliotecário não 
é consultado  

B1: (...) procuravam (...) aquele gênero que eles gostavam. (...) terror, (...) 
poema, (...) aventura, (...) drama (...) da faixa etária (...) da turma (...). (...) 
eles iam realmente nos livros da modinha. (...) nada de especial, de 
língua, de nada assim. 
 
B4: Eles gostam dos mesmos livros (...) são livros que são modinha 
 
B5: (...) é literatura. 

Busca por 
literatura 

B2: (...) junto já leva o seu dicionário (...) 
 
B5: (...) alguns que querem saber pesquisas sobre o Brasil, sobre a região 
(...), sobre um pouco da cultura, (...) onde eles estão. 
 

Diferentes tipos 
de material 

B3: (...) não tem uma demanda para criar (...) uma estratégia para atender 
esses usuários.  

 Pouca demanda 

B1: (...) os alunos imigrantes utilizam da mesma forma que os demais (...). 
Quando a gente atendia na biblioteca, no presencial em 2019 (...) as 
turmas vinham, faziam empréstimo, a leitura 
 
B3: (...) não tem essa diferenciação (...) ele vem com a turma.  
B5: (...) para empréstimo (...).  

Sem distinção 
dos demais 

alunos 

 

DSC DA PERGUNTA 5  

Os alunos imigrantes utilizam a biblioteca da mesma forma que os demais, não tem essa 
diferenciação. Ele vem com a turma para empréstimo. Quando a gente atendia na biblioteca, no 
presencial em 2019, as turmas vinham, faziam empréstimo, a leitura. Procuravam aquele gênero 
que eles gostavam, terror, poema, aventura, drama, da faixa etária da turma. Eles iam realmente 
nos livros da modinha. Na biblioteca tem literatura em espanhol, mas tem pouca coisa em outros 
idiomas. Mas eles vêm com essa vontade do português, de estar entendendo a nossa língua. Eu 
sinto isso deles. De vez em quando eles procuram na sua língua materna ou na nossa, procuram 
literatura bilíngue. No começo, às vezes, ele só quer a língua materna, mas depois de 15 dias, 
uma semana, a gente apresenta literatura bilíngue, e junto já leva o seu dicionário. Tem alguns 
que querem fazer pesquisas sobre o Brasil, sobre a região, sobre um pouco da cultura, onde 
eles estão. Mas não tem uma demanda para criar uma estratégia para atender esses usuários. 
Pelo menos o aluno não veio conversar comigo, o jeito que eles me abordam é igual aos outros, 
não tem nenhuma distinção. Eles não pedem nada específico, nada de especial, de língua, de 
nada assim.  
 

PERGUNTA 6: Como a biblioteca acolhe os alunos imigrantes? 

GRUPAMENTOS DAS EXPRESSÕES- CHAVE POR IC IDEIAS 
CENTRAIS 

B3: (...) a biblioteca tem livro em francês, tem livro em espanhol, tem livro 
em inglês (...) encaminhado pelo MEC. A prefeitura comprou também e 
doações (...). Não é um acervo direcionado. (...) comprado ou adquirido para 
atender diretamente uma demanda. 

Acervo 

B2: (...) que nós estamos ali para acolher, para ajudar, chamamos até a 
família. (...) emprestar para a família.  
 
B3: Entender um pouco mais, já que ele está aprendendo um novo idioma. 
(...). 

Acolhimento 

B1: Teve uma época (...) abria no recreio (...), foi quando (...) mais conheceu 
os alunos estrangeiros (...). 

Ampliação dos 
serviços 
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B2: (...) emprestar para a família (...) arruma um kit. (...) Livros (...) dos 
componentes curriculares, para que eles tenham uma forma de pesquisa 
em casa (...). Para também os pais lerem (...) para ter contato com a língua 
[portuguesa] em casa (...).   
 
B5: (...) roda de conversas. (...) passam um pouquinho da cultura deles, (...) 
atividades (...) para inteirar o aluno nesse ambiente, (...). E alguns alunos 
daqui (...) acabam falando um pouquinho da nossa cultura.  

B1: (...) ver (...) o que ele entende por biblioteca (...).  
 
B2: (...) apresentamos a biblioteca, (...) o funcionamento (...) as regras, (...) o 
acervo (...).  

Apresentar a 
biblioteca 

B2: É uma forma de chamá-los à biblioteca. Cativar o 
público 

 

B4: Mas (...), a direção nunca disse. (...) eu perguntava para o professor mais 
perto (...) as amigas que contam ou algum professor mais próximo, mas 
nunca a direção da escola.  

Comunicação 
da escola 

 

B5: (...) sempre com parceria do professor. Porque o professor foi o primeiro 
que recebeu o aluno, (...), ele traz (...) apresenta o aluno. (...)na maioria 
professor de português (...).  

Parceria com o 
professor  

 

B1: (...) identificando anteriormente quem é o aluno, e tentando conversar 
com ele no particular, não expondo ele. Tentando ver o que necessita, (...).  
 
B3: Primeiro passo é a gente tentar se comunicar, (...). Saber o que ele gosta, 
o que ele quer (...) a gente tenta fazer com que ele leve o livro, consiga ler. 
(...) Entender um pouco mais, já que ele está aprendendo um novo idioma 
 
B4: (...) perguntar de onde é que (...) vieram, o que estão gostando aqui, ou 
do que que tem saudade no país de origem, quem é que veio junto. (...) 
reparo sempre porque (...) as respostas nunca são em português (...) eu 
sempre tento conversar com os alunos (...).  

Serviço de 
referência  

 

DSC DA PERGUNTA 6  

Primeiro passo é a gente tentar se comunicar. Saber o que ele gosta, o que ele 
quer. Identificando anteriormente quem é o aluno, e tentando conversar com ele no particular, 
não expondo ele. Tentando ver o que necessita, perguntar de onde é que vieram, o que estão 
gostando aqui, ou do que que tem saudade no país de origem, quem é que veio junto, e ver o 
que ele entende por biblioteca. Desta forma, apresentamos a biblioteca, o funcionamento, as 
regras, o acervo. Mostrando que nós estamos ali para acolher, para ajudar, chamamos até a 
família. Fazemos roda de conversas, onde eles passam um pouquinho da cultura deles. São 
atividades para inteirar o aluno nesse ambiente. E alguns alunos daqui acabam falando um 
pouquinho da nossa cultura, também. Sempre em parceria com o professor, na maioria 
professor de português. Porque foi ele o primeiro que recebeu o aluno, então ele traz e apresenta 
o aluno. A biblioteca tem livro em francês, em espanhol, em inglês, encaminhado pelo MEC. A 
prefeitura comprou também e doações, mas não é um acervo direcionado, comprado ou 
adquirido para atender diretamente uma demanda. Mesmo assim, a gente tenta fazer com que ele 
leve o livro, consiga ler em português, para entender um pouco mais, já que ele está aprendendo 
um novo idioma. Se arruma um kit de livros dos componentes curriculares para emprestar para 
a família. Para que eles tenham uma forma de pesquisa em casa, para ter contato com a língua 
portuguesa, para também os pais lerem. É uma forma de chama-los a biblioteca. Teve uma época 
que a biblioteca abria no recreio, foi quando mais se conheceu os alunos estrangeiros. Então, eu 
sempre tento conversar com os alunos e reparo sempre porque as respostas nunca são em 
português. Mas a direção nunca disse, quem eram os imigrantes. Eu perguntava para o professor 
mais perto, as amigas contam, ou algum professor mais próximo, mas nunca a direção da 
escola.  
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PERGUNTA 7: Para você quais os desafios no trabalho com os alunos imigrantes? 

GRUPAMENTOS DAS EXPRESSÕES- CHAVE POR IC 
IDEIAS 

CENTRAIS 

B2: Apresentar a biblioteca, mostrar que a biblioteca é importante, que está 
ali para auxiliar, para ajudar. (...) saber que ele pode (...) usar como espaço 
de aprendizagem (...). 

Apresentar a 
biblioteca 

B4: É conseguir se aproximar. (...) a aproximação (...) fica mais complicada. Aproximação do 
aluno 

B3: E também tem a questão cultural (...) o aluno acaba tendo que se 
enquadrar (...) nas regras da nossa cultura daqui. (...) cada um tem a sua 
cultura e a que está enraizada. (...) fica difícil (...) eu mudar para atender. Eu 
posso é entender as necessidades dele para tentar atender da melhor forma 
possível, para que ele possa sair com a informação que ele deseja. 
 
B4: (...) mostrar nossa cultura. (...) fazer ele se apaixonar por uma coisa que 
eles nunca viram (...). 
 
B5: A cultura deles (...). Como (...) era a escola deles, como funcionava, para 
eles se adaptarem a nossa. 

Cultura 

B1: (...) melhorar esse processo de aprendizagem a partir de projetos, a 
atividades (...) acervo que a gente venha a disponibilizar para ele. (...) que 
envolvam todos os alunos (...). 

Ampliação dos 
serviços 

B1: (...) terem esse espaço da escola como espaço de socialização. 
Espaço de 

socialização 

B1: Às vezes a gente tem as ideias, mas não tem material, não tem tempo 
(...).  
 
B3: (...) a gente vai descobrir que ele é imigrante depois, muito depois. (...) 
quando o bibliotecário só atende. (...) o contato é bem menor. 

Falta de 
recursos e 

tempo 

B1: (...) inserir eles na nossa escola (...).  
 
B5: (...) inserir eles no nosso ambiente escolar (...).   

Inserir o aluno 
na escola 

B2: A língua é o desafio. 
  
B3: A língua deles que talvez eu não entenda. 
 
B4: (...) barreira da língua.  
 
B5: Os desafios são a língua (...). (...) eles se preocupam mais em entender 
a gente. (...) as crianças e os adolescentes são muito rápidos em (...) língua 

(...). 

Língua 

B1: Não deixando de lado a língua deles, o país deles. Não desmerecendo 
de onde eles vieram. 

Salvaguardar a 
cultura de 

origem 

B1: (...) momentos (...) conversando com o aluno (...) que a gente faz as 
descobertas (...) daí surge os projetos e atividades (...). 

Serviço de 
referência 

 

DSC DA PERGUNTA 7  

O desafio é a língua deles que talvez eu não entenda. É conseguir se aproximar. E parece que 
eles se preocupam mais entender a gente, até porque as crianças e os adolescentes são muito 
rápidos em aprender a língua. Mas com a barreira da língua a aproximação fica mais complicada 
para inserir eles no nosso ambiente escolar.  Como por exemplo, apresentar a biblioteca, mostrar 
que a biblioteca é importante, que está ali para auxiliar, para ajudar. Saber que ele pode usar 
como espaço de aprendizagem. E também tem a questão cultural. Mostrar nossa cultura, e fazer 
ele se apaixonar por uma coisa que eles nunca viram. Ou ainda, entender a cultura deles. Como 
era a escola deles, como funcionava, para eles se adaptarem a nossa. Muitas vezes o aluno acaba 
tendo que se enquadrar nas regras da nossa cultura daqui. Afinal, cada um tem a sua cultura e 
a que está enraizada. Fica difícil eu mudar para atender. Eu posso é entender as necessidades 
dele para tentar atender da melhor forma possível. Para que ele possa sair com a informação 
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que ele deseja. Outro desafio é tentar melhorar esse processo de aprendizagem a partir de 
projetos e atividades que envolvam todos os alunos. Não deixando de lado a língua deles, o país 
deles. Não desmerecendo de onde eles vieram. Investindo em acervo que a gente venha a 
disponibilizar, para eles terem esse espaço da escola como espaço de socialização. E são nos 
momentos conversando com o aluno que a gente faz as descobertas, daí surge os projetos e 
atividades. Mas acontece que às vezes a gente tem as ideias, mas não tem material, não tem 
tempo.  E acaba que a gente vai descobrir que ele é imigrante depois, muito depois. Porque 
quando o bibliotecário só atende o contato é bem menor. 
 

PERGUNTA 8: Fique à vontade para falar mais alguma coisa, caso queira 

GRUPAMENTOS DAS EXPRESSÕES- CHAVE POR IC 
IDEIAS 

CENTRAIS 

B1: (...) a gente já tem a informação prévia (...) já pode pensar, como (...) 
atender, ou o que (...) poderia oferecer para eles. (...) . Então, acho bem 
positivo esse acolhimento da escola com relação aos imigrantes.  

Acolhimento da 
escola 

B3: (...) a tua pesquisa não é uma demanda (...) que (...) tenha com muita 
necessidade na escola. (...) experiências internacionais, (...) de outros 
estados (...), Florianópolis está lotado. 
 
B4: a quantidade que a gente tem (...) não é tão grande. (...) no colégio 
todo, (...), são uns 10, 12 alunos de outros países. É pouco até né?! 
 
B5: (...) gente acaba tendo esses alunos (...) 

Demanda 

B2: Então, a biblioteca vai além dos seus muros (...) da escola. É uma 
biblioteca enquanto função social também para o imigrante. (...) um agente 
social (...). 

Biblioteca 
enquanto função 

social 

B2: Eu sempre me senti muito à vontade no acolhimento quanto aos 
imigrantes. (...) tento receber da melhor forma na biblioteca. 
 

Competência do 
bibliotecário 

B2: Conhecer o meio que o aluno imigrante vivia para trazê-lo para (...) 
novo espaço. (...) procuro tratar cada usuário da sua forma individual. (...) 
porque cada usuário tem uma experiência diferente.  

Serviço de 
referência  

B3: (...) imigrante, (...) sempre traz alguma coisa pra gente aprender se ele 
vier aberto (...) para poder ser aculturado e a gente também, (...). Me 
apropriar um pouco da cultura dele e ele se apropriar da nossa. Não 
negando as nossas raízes, (...). Mas sempre podendo aprender 
 
B4: (...) a dificuldade (...) é mais a cultura. (...) dos próprios brasileiros. Tem 
coisas da nossa cultura que são diferentes. (...) levar uma coisa totalmente 
nova é diferente. (...) uma coisa que eu acho muito interessante é que 
independente da onde a pessoa veio, as histórias são iguais. (...). Isso é a 
coisa que eu acho mais legal (...), que acontece na biblioteca, e que é 
referente a outros lugares, com alunos imigrantes 

Diferença cultural  

B5: Ninguém nunca ficou perguntando para a gente sobre isso (...) a Rede 
Municipal não fala muito. (...) não temos muita gente falando sobre esses 
imigrantes. (...) nunca teve essa temática (...). Eu acho importante isso, eu 
acho que deveria ser até um tema para (...) um curso. (...). (...) ninguém 
nunca pensou nesses alunos. 

Escassez do tema 

B2: porque a biblioteca é um espaço de acolhimento, (...) de cultura, (...) 
de conversa, (...) de apresentar a leitura literária, (...) a cultura de um povo 
através de um bate papo (...) com os alunos, de um encontro com a 
comunidade, de um sarau literário. (...) de fazer novas amizades, de 
apresentar a língua materna.  

Espaço de 

acolhimento e 

socialização 

 

B2: (...) a biblioteca agindo dessa forma, (...) está formando (...) cativando 
leitores, e assim eles voltam. 

Formar leitores 

B3: mundo globalizado (...) a gente foi aculturado (...) muitas informações 
de lugares diferentes. 

Globalização 

B1: (...) inserir alguma coisa em algum momento para (...) o aluno (...) expor 
a sua cultura. 

Integração do 
aluno imigrante 
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B2: Chamar as famílias (...) apresenta a cultura para a família também. Integrar a família 

B2: Eu vejo agora na pandemia (...) a biblioteca precisou se reinventar. 
 
B5: (...) com a pandemia (...) a gente também teve que aprender a utilizar 
essas ferramentas. (...) com poucos recursos! (...) celular, (...) computador 
e de coisas assim. (...) não teve investimento nenhum. 

Biblioteca escolar 
em tempos de 

pandemia 

B1: (...) fazer uma conexão, com o projeto (...), ou com uma atividade (...). 
A gente fez algumas ações (...) as turmas, tinham a oportunidade de 
conhecer a outra cultura que eles não conheciam antes, (...). Às vezes uma 
oficina de dicionário (...). (...) às vezes não é um projeto, mas (...) vamos 
inserir essa questão.  

Projetos e 
atividades 

B5: (...) tem escolas que recebem (...) outras culturas. (...) a gente acaba 
trocando ideias no intervalo de uma reunião, (...). (...) a gente conhece as 
nossas realidades. (...) cada região do município tornou-se uma realidade 
(...). Mas a gente acaba não trazendo (...).  

Realidade da 
temática na Rede 

B1: Eles nunca estavam deslocados, a própria turma, os colegas já 
acolhiam rapidamente. (...) nunca senti que eles tiveram algum tipo de 
discriminação (...). 

Acolhimento na 
escola 

B5: Na verdade, a gente faz, mas a gente não para, para escrever ou para 
montar um projeto, (...). A gente acaba fazendo no dia a dia. (...) (...), eu 
vejo hoje o meu trabalho mais mecânico. Mais na correria (...). (...) tem 
pouco tempo para parar e conversar.  

Trabalho 
cotidiano 

B1: Os professores também colaboraram (...).  
 
B2: (...) a biblioteca trabalhando em parceria.  

Trabalho em 
colaboração 

 

DSC DA PERGUNTA 8  

Nesse mundo globalizado a gente foi aculturado, são muitas informações de lugares diferentes. 
Mas o imigrante sempre traz alguma coisa pra gente aprender se ele vier aberto para poder ser 
aculturado, e a gente também. Assim eu posso me apropriar um pouco da cultura dele e ele se 
apropriar da nossa. Não negando as nossas raízes, mas sempre podendo aprender. Contudo, 
acho que a dificuldade maior seja mais a cultura, mas dos próprios brasileiros. Porque tem coisas 
da nossa cultura que são diferentes. E levar uma coisa totalmente nova é diferente. Apesar que, 
uma coisa que eu acho muito interessante é que independente da onde a pessoa veio, as 
histórias são iguais. Isso é a coisa que eu acho mais legal que acontece na biblioteca, e que é 
referente a outros lugares, com alunos imigrantes.  
Mas eu acho que a tua pesquisa não é uma demanda que tenha com muita necessidade na escola. 
Porque a quantidade que tem não é tão grande, no colégio todo são uns 10, 12 alunos de outros 
países. É pouco até né?! Digo de experiências internacionais, porque de outros estados 
Florianópolis está lotado. Mas mesmo assim, a gente acaba tendo esses alunos de outros países. 
Acontece que a gente conhece as nossas realidades. Cada região do município tornou-se uma 
realidade. Tem escolas que recebem outras culturas, e a gente acaba trocando ideias no 
intervalo de uma reunião. Mas a gente acaba não trazendo essa temática. E ninguém nunca ficou 
perguntando para a gente sobre isso. A Rede Municipal não fala muito, nunca teve essa 
temática. Não temos muita gente falando sobre esses imigrantes. Ninguém nunca pensou 
nesses alunos. Bom, na verdade a gente faz, mas a gente não para para escrever ou para montar 
um projeto. A gente acaba fazendo no dia a dia. Eu vejo hoje o meu trabalho mais mecânico, 
mais na correria, tem pouco tempo para parar e conversar. 
Ainda que por vezes a gente já tem a informação prévia, e já pode pensar como atender, ou o que 
poderia oferecer para eles. Os professores também colaboraram, e acaba a biblioteca 
trabalhando em parceria. Então, acho bem positivo esse acolhimento da escola com relação aos 
imigrantes. Eles nunca estavam deslocados, a própria turma, os colegas já acolhiam 
rapidamente. Nunca senti que eles tiveram algum tipo de discriminação. 
E eu sempre me senti muito à vontade no acolhimento quanto aos imigrantes. Procuro tratar 
cada usuário da sua forma individual, porque cada usuário tem uma experiência diferente. Tento 
receber da melhor forma na biblioteca. Conhecer o meio que o aluno imigrante vivia para trazê-
lo para esse novo espaço. Porque a biblioteca é um espaço de acolhimento, de cultura, de 
conversa. De apresentar a leitura literária, a cultura de um povo através de um bate papo com 
os alunos, de um encontro com a comunidade, de um sarau literário. De fazer novas amizades, 



203 

 

de apresentar a língua materna. Chamar as famílias, apresentar a cultura para família também. 
É o lugar para fazer uma conexão com o projeto ou com uma atividade. Antes da pandemia a gente 
fez algumas ações. As turmas tinham a oportunidade de conhecer a outra cultura que eles não 
conheciam antes. Às vezes não é um projeto, mas vamos inserir essa questão. Vamos inserir 
alguma coisa em algum momento para o aluno imigrante expor a sua cultura. Como uma oficina 
de dicionário, por exemplo. Eu vejo agora na pandemia que a biblioteca precisou se reinventar e 
a gente teve que aprender a utilizar essas ferramentas, celular, computador e de coisas assim. 
E ainda com poucos recursos! Porque não teve investimento nenhum.  
Então, a biblioteca vai além dos seus muros da escola. É uma biblioteca enquanto função social 
também para o imigrante, um agente social. A biblioteca agindo dessa forma, está formando e 
cativando leitores, e assim eles voltam. 
Então, pensando bem, eu acho importante essa discussão sobre imigração. Eu acho que deveria 
ser até um tema para um curso.  
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa de mestrado 
intitulada Biblioteca escolar e interculturalidade: a percepção de bibliotecários da 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) acerca dos alunos imigrante, 
que coletará dados por meio de entrevista e questionário, tendo como objetivo geral 
conhecer o que pensam bibliotecários das bibliotecas escolares da RMEF no que tange 
ao acolhimento de alunos imigrantes. e como objetivos específicos: a)  Mapear as 
escolas com maior índice de matrícula de alunos imigrantes em Florianópolis; b) 
Verificar junto aos bibliotecários da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis a 
inserção da temática imigração nas bibliotecas escolares; c)  Identificar as práticas dos 
bibliotecários entrevistados em relação ao atendimento e acolhimento aos alunos 
imigrantes; e d) Propor, a partir dos resultados, uma oficina sobre imigração, alunos 
imigrantes e o fazer do bibliotecário escolar, para os bibliotecários e professores da 
RMEF. 

Serão previamente marcados a data e horário para as entrevistas, utilizando 
recurso tecnológico que melhor se adeque à realidade do(a) participante. Em função 
da quarentena, pelo COVID-19, as entrevistas serão realizadas via online. Posterior a 
entrevista será encaminhado questionário via e-mail ao participante para a coleta de 
dados relacionada ao seu perfil pessoal, de formação e profissional. Não é obrigatório 
responder a todas as perguntas.    

O(a) Senhor(a) e seu/sua acompanhante, caso precise de um, não terão 
despesas e nem serão remunerados pela participação na pesquisa. Todas as 
despesas decorrentes de sua participação serão ressarcidas. Em caso de danos, 
decorrentes da pesquisa será garantida a indenização.  

Os riscos destes procedimentos serão mínimos, ou seja, eles poderão ocorrer em 
virtude do(a) entrevistado(a) ceder seu tempo e/ou sentir qualquer pequeno 
desconforto quando do uso das tecnologias, como a não familiaridade com algum 
recurso tecnológico ou cansaço visual durante a entrevista e/ou durante o 
preenchimento do questionário. De modo a evitar desconforto por parte do(a) 
entrevistado(a) a pesquisadora prestará assistência necessária e estará ao dispor para 
esclarecimentos.  

A sua identidade será preservada, pois cada participante será identificado(a) por 
um Código 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo figuram-se de forma 

indireta, seja pela contribuição do desenvolvimento científico na área de 

Biblioteconomia, seja pela reflexão sobre a prática profissional do bibliotecário escolar 

no que se refere ao atendimento aos alunos.  

 
GABINETE DO REITOR 
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A pessoa que estará acompanhando os procedimentos será Morena Pereira 

Porto, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação 

(PPGInfo), da Udesc, orientada pela professora Eliane Fioravante. 

O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo 

de constrangimento. 

Solicito a sua autorização para o uso dos dados coletados para a produção de 

artigos técnicos e científicos decorrentes desta pesquisa. Reafirmo que a sua 

privacidade será mantida através da não-identificação do seu nome.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é feito em duas vias, sendo que 

uma delas ficará no arquivo da pesquisadora e outra com o(a) senhor(a), participante 

da pesquisa. 

 

NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL PARA CONTATO: Morena Pereira Porto  

NÚMERO DO TELEFONE: 48 996773806 

ENDEREÇO: José Batista Rosa, 161, Trindade – Florianópolis/SC – CEP: 88036-150 

E-MAIL: morenaporto@gmail.com 

ASSINATURA DA PESQUISADORA: 

______________________________________________ 

 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – CEPSH/UDESC 

Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC -88035-901 

Fone/Fax: (48) 3664-8084 / (48) 3664-7881 - E-mail: cepsh.reitoria@udesc.br  

CONEP- Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

SRTV 701, Via W 5 Norte – lote D -  Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte - Brasília-

DF - 70719-040 

Fone: (61) 3315-5878/ 5879 – E-mail: conep@saude.gov.br 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

 Declaro que fui informado(a) sobre todos os procedimentos da pesquisa e, 

que recebi de forma clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto 

e, que todos os dados a meu respeito serão mantidos em sigilo. Eu compreendo 

que neste estudo fui informado(a) que posso me retirar do estudo a qualquer 

momento. 

 

Nome do(a) participante por extenso 

________________________________________________________________ 

 

Assinatura __________________________ Local: __________________

 Data: ____/____/____ . 

  

mailto:cepsh.reitoria@udesc.br
mailto:conep@saude.gov.br
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ANEXO B – TERMO DE GRAVAÇÃO DE SOM E IMAGEM 

 

 
 

GABINETE DO REITOR 

 

 
CONSENTIMENTO PARA FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E GRAVAÇÕES 

 

Permito que sejam realizadas fotografia, filmagem ou gravação de minha 

pessoa para fins da pesquisa científica intitulada “Biblioteca escolar e 

interculturalidade: a percepção de bibliotecários da Rede Municipal De Ensino 

De Florianópolis (RMEF) acerca dos alunos imigrantes”, e concordo que o 

material e informações obtidas relacionadas à minha pessoa possam ser publicados 

eventos científicos ou publicações científicas. Porém, a minha pessoa não deve ser 

identificada por nome ou rosto em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de 

pesquisadores pertinentes ao estudo e, sob a guarda dos mesmos. 

 

Florianópolis, _____ de ____________ de _______ 

Local e Data 

 

________________________________ 

Nome do participante 

 

________________________________ 

Assinatura do participante 

 

Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, CEP 88035-901, Florianópolis, SC, Brasil. 
Telefone/Fax: (48) 3664-8084 / (48) 3664-7881 - E-mail: cepsh.reitoria@udesc.br / cepsh.udesc@gmail.com 

CONEP- Comissão Nacional de Ética em Pesquisa  
SEPN 510, Norte, Bloco A, 3ºandar, Ed. Ex-INAN, Unidade II – Brasília – DF- CEP: 70750-521 

Fone: (61) 3315-5878/ 5879 – E-mail: conep@saude.gov.br 
 

 

mailto:cepsh.reitoria@udesc.br
mailto:cepsh.udesc@gmail.com
mailto:conep@saude.gov.br

