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RESUMO

Discutindo os conceitos de Sociedade da Informação e Sociedade do Conhecimento,
bem como as consequências dos desenvolvimentos das tecnologias da informação e
comunicação, o trabalho relaciona os estudos da Infoeducação com as questões
ligadas ao empoderamento feminino. Busca-se compreender como as práticas
infoeducativas podem contribuir com o processo de empoderamento feminino, por
meio da apropriação das informações por parte das mulheres negras participantes do
Clube Negrita. Idealizado por Bruna Tamires, o Clube Negrita incentiva a leitura de
autores negros, além de proporcionar o letramento dos participantes. Com abordagem
descritiva, a pesquisa apresenta as especificidades do Clube Negrita, bem como as
práticas abordadas nos encontros. Proporciona uma análise conceitual de Feminismo
Negro relacionado às intersecções de Raça e Gênero, e discute sobre
empoderamento feminino. Foram realizadas observações diretas e análise qualitativa
dos dados coletados por meio de questionário, de forma a identificar a contribuição do
Clube Negrita para o empoderamento das mulheres negras participantes. As práticas
infoeducativas devem ser desenvolvidas pelos infoeducadores, que são profissionais
envolvidos com as questões ligadas à problemática do protagonismo cultural e à
apropriação simbólica da informação. Os resultados mostraram que o Clube Negrita,
por meio de suas ações, se apresenta como um dispositivo informacional que permite
o empoderamento das mulheres negras por meio da infoeducação.
Palavras-chave: Infoeducação. Empoderamento. Feminismo Negro. Clube de
Leitura.

ABSTRACT

Discussing the concepts of the Information Society and the Knowledge Society, as well
as how to develop information and communication technologies, the work relates the
Infoeducation studies with the issues underlying women's empowerment. It seeks to
understand how info educative practices can contribute to the process of female
empowerment, through the appropriation of information by the black women
participating in the Negrita Club. Conceived by Bruna Tamires, Clube Negrita
encourages the reading of black authors, as well as promoting the literacy of the
participants. With descriptive reference, the research presents the specificities of the
Negrita Club, as well as the practices approached in the meetings. Provides a
conceptual analysis of Black Feminism related to the intersections of race and gender,
and discusses female empowerment. Direct observations and qualitative analysis of
the data collected through a questionnaire were carried out, in order to identify the
contribution of the Negrita Club to the empowerment of the participating black women.
The info educational practices must be developed by info educators, who are
professionals involved with issues related to the problematic of cultural protagonism
and the symbolic appropriation of information. The results showed that Negrita Club,
by the means of it’s actions, presents itself as an informative device that allows the
empowerment of women through the Infoeducation.
Keywords: Infoeducation. Empowerment. Black Feminism. Reading Club.
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1 INTRODUÇÃO

Os meios de comunicação vêm se desenvolvendo gradativamente desde o
sistema de imprensa desenvolvido por Gutenberg. O processo de troca de
informações que antes levava dias ou semanas, hoje leva minutos e até mesmo
segundos, devido aos avanços tecnológicos que, por muitas vezes, facilitam a
comunicação humana de maneira global.
O fluxo informacional se intensifica a cada desenvolvimento tecnológico, ficando
sob a responsabilidade de cada sujeito saber discernir o que lhe é pertinente ou não
diante da quantidade de informações que lhe são disparadas diariamente por
diferentes dispositivos. Entretanto, tal tarefa não é fácil de se realizar, já que essas
informações são provenientes de fontes distintas que podem se apresentar fidedignas,
manipuladas, incompletas, falsas, etc.
O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação deram origem
ao que conhecemos hoje como Sociedade da Informação, onde inúmeras informações
são disseminadas por diferentes meios de comunicação, principalmente os
computadorizados.
Frente à profusão de informações, para que um indivíduo possa filtrar aquelas
que lhe serão úteis, é necessário que seja desenvolvida competências informacionais,
habilidades e atitudes para aprender a se informar. Nesse sentido, se faz necessária
a criação de uma Sociedade do Conhecimento, cuja a preocupação está em preparar
o indivíduo dentro dessa Sociedade da Informação para um uso mais efetivo e
consciente da informação, conforme abordaremos no item 4.2 do capítulo 4.
A Sociedade do Conhecimento possibilita o exercício sob a informação,
propondo processos de análise e reflexão da informação recebida e o que fazer com
a mesma. A Infoeducação vem deste aspecto de racionalizar a informação por uma
ótica educacional, com a apropriação das informações por meio da reflexão adquirida
com os saberes e fazeres informacionais.
Como um campo de estudo interdisciplinar, a Infoeducação fornece subsídios
para a construção de sentido diante dos fenômenos informacionais, por meio de ações
práticas e reflexivas desenvolvidas em diferentes dispositivos informacionais. Desta
forma, acreditamos ser possível a sua discussão em tomo da problemática de Gênero
e Raça, conceitos abordados no capítulo 6, e como as suas práticas podem contribuir
com o empoderamento da população preterida analisada: a mulher negra.
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O resgate histórico sobre África propõe a conscientização de um ponto de vista
da história que, antes dos incentivos da Lei Federal 10.639, não nos era apresentada
nas salas de aula. Tal resgate possibilita a identificação e a reestruturação psicológica
e social do povo negro, desencadeando a reafirmação de sua humanidade na luta por
seus direitos.
Ao abordar a população preterida, historicamente desumanizada e escravizada,
é importante realizar um recorte além do racial: o de gênero. As mulheres negras
escravizadas eram subalternas aos homens e mulheres brancos e também aos
homens negros. Além dos serviços domésticos prestados às famílias brancas, as
mulheres negras realizavam também serviços braçais em lavouras e plantações. Em
meio a tanta submissão e sofrimento, essas mulheres buscavam meios de sobreviver
e resistir, mesmo sem acesso a inúmeros recursos na época e, dentre eles, os
recursos informacionais.
O atual cenário revela que cidadãos negros são o principal alvo do genocídio,
conforme dados apresentados no capítulo 6 deste trabalho. Mesmo com as políticas
públicas voltadas para o povo negro, a mulher negra continua apresentando
desvantagens ao pensarmos no acesso à educação, bem como no mercado de
trabalho, conforme abordado no mesmo capítulo.
Nesse sentido, a Infoeducação como uma área de conexão dos saberes entre a
área da Ciência da Informação e a Educação, com vistas à apropriação da informação
e o protagonismo cultural, se apresenta como uma possibilidade de discussão teórica
e metodológica para a mudança deste cenário.
A relevância deste tema parte da evidente escassez de pesquisas acadêmicas
com recortes da temática de raça e gênero nas áreas da Biblioteconomia e Ciência
da Informação. Compreende-se, também, a necessidade de reafirmar a presença de
profissionais da informação em diferentes áreas, incluindo as áreas informais que
possibilitam a atuação com populações preteridas ou em situação de vulnerabilidade.
Considerando as vivências de uma mulher negra que vive em uma sociedade
que, por vezes, se apresenta racista e machista, busca-se identificar como as práticas
infoeducativas podem contribuir com o desenvolvimento dos processos de
empoderamento. Desta forma, a questão de pesquisa que se apresenta é: as práticas
infoeducativas realizadas no Clube Negrita contribuem com o empoderamento da
mulher negra?
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Assim, temos como lócus de investigação o Clube Negrita de Leitura e Escrita.
Trata-se de um clube de leitura de obras de autores negros, que busca promover o
letramento, a troca de experiências e conhecimentos.
Os objetivos da pesquisa foram apresentados no capítulo 2. Já a metodologia de
pesquisa foi abordada no capítulo 3, explicitando o percurso para a construção do
presente trabalho.
As reflexões sobre Sociedade da Informação e Sociedade do Conhecimento
foram propostas no capítulo 4, onde os conceitos foram trabalhados de forma a serem
relacionados com Infoeducação. No capítulo 5, apresentamos o conceito de
Infoeducação, bem como sua relação com a mediação da informação.
No capítulo 6 propomos considerações referentes às intersecções de raça e
gênero, retratando a importância da existência do Feminismo Negro e da necessidade
de empoderarmos a população negra e, no caso da pesquisa, a mulher negra.
Abordamos, também, a necessidade da nova concepção do profissional da
informação diante do cenário apresentado.
No capítulo 7 apresentamos o Clube Negrita, onde detalhamos toda a estrutura
do Clube Negrita, bem como suas atividades realizadas no ano de 2018. No mesmo
capítulo, fizemos a análise dos dados obtidos por meio da aplicação do questionário
às participantes dos encontros do Clube Negrita realizados no ano de 2018.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Compreender como as ações de Infoeducação podem contribuir com o processo
de empoderamento feminino das participantes do Clube Negrita.

2.2 Objetivos específicos

a) Discorrer os conceitos de Sociedade da Informação e Sociedade do
Conhecimento;
b) Apresentar as atividades do Clube Negrita, bem como estabelecer a sua
relação com a Infoeducação e Empoderamento;
c) Discutir os conceitos de Raça, Gênero e Empoderamento.
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3 METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida buscando identificar aspectos da Biblioteconomia e
da Ciência da Informação que pudessem se relacionar com os processos de
empoderamento. Após a validação da proposta temática, em fevereiro de 2018 foi
elaborado um projeto de pesquisa, que deu origem ao presente trabalho de conclusão
de curso.
Com método descritivo, definido por Cervo, Bervian e Silva (2007) como o estudo
que busca descrever determinadas especificidades da sociedade identificando
aspectos e relações humanas, sejam grupais ou individuais, a pesquisa busca
identificar como as atividades de Infoeducação podem contribuir com os processos
empoderamento da mulher negra.
Por meio de observações diretas, definida por Marconi e Lakatos (2006) como
um método de obter e examinar fatos e informações de acordo com aspectos da
realidade, acompanhei o Clube Negrita de Leitura e Escrita com objetivo de coletar
dados para verificar como as mulheres negras participantes dessas ações educativas
se apropriaram das informações recebidas, e como tais informações poderiam
contribuir para seu empoderamento.
Idealizado em 2017, o Clube Negrita é gerido por Bruna Tamires, e tem como
objetivo a leitura de livros e contos produzidos por autores negros, buscando dar
visibilidade às produções literárias negras. O intuito do Clube Negrita é proporcionar
um ambiente favorável para o compartilhamento de experiências, troca de
conhecimentos, e o letramento. O Clube não tem como objetivo propor o
empoderamento dos participantes, portanto, nesta pesquisa, buscamos identificar se
existe uma contribuição do Clube para o empoderamento das mulheres negras
participantes.
O Clube Negrita é itinerante, realizado na cidade de São Paulo e têm encontros
bimestrais. No ano de 2018, foram realizados 5 encontros, os quais serão abordados
detalhadamente no capítulo 7. As observações diretas foram realizadas nos encontros
de julho e setembro de 2018, com objetivo de identificar a atuação de Bruna como
mediadora das informações e a interação das mulheres negras participantes.
Analisando a dinâmica dos encontros, desenvolvemos um questionário
(apêndice A) buscando perceber como as mulheres negras participantes conheceram
o Clube Negrita, seus hábitos de leitura, se a participação no Clube Negrita contribui
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para seu desenvolvimento e consciência política, além de identificar como e se o
Clube Negrita contribui para com seu desenvolvimento pessoal.
O questionário foi encaminhado para 97 endereços de e-mail, retirados do
mailing de inscrições dos encontros anteriores, com a aplicação de um filtro
selecionando somente pessoas que se autodeclararam não-brancas (pretas, pardas,
amarelas ou indígenas), dentre homens e mulheres. Neste sentido, para obter as
respostas da população desejada, foi utilizado um filtro no questionário para saber se
o(a) respondente se identificava com o gênero feminino, não tendo como impeditivo a
questão de ser uma mulher cis ou trans.
Recebemos o total de 6 respostas, sendo 5 via questionário e 1 via e-mail.
Compreendendo a média de participantes dos encontros, que varia entre 10 e 15
pessoas, consideramos uma amostra pertinente.
Para embasamento teórico e conceitual, o levantamento bibliográfico foi
realizado por meio de pesquisas nos periódicos científicos: Informação & Informação,
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, Perspectivas em Ciência da
Informação e África e Africanidades, além do catálogo da biblioteca da FESPSP e a
busca livre do Google. As pesquisas foram realizadas com as palavras-chave:
Infoeducação; Construção de Identidade; Empoderamento; Afro.
Além de pesquisas em bases de dados e periódicos científicos, incorporaram-se
à bibliografia materiais indicados direta e/ou indiretamente, por docentes, mulheres
ativistas, feministas e influenciadores digitais relacionados aos movimentos negros, e
também obras citadas nas referências de artigos acadêmicos.
Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, com a finalidade de verificar como
a Infoeducação, uma das diversas abordagens práticas da Ciência da Informação,
pode se relacionar com temas políticos e sociais e contribuir com o processo de
empoderamento das mulheres negras participantes do Clube Negrita, pela via da
informação, educação e cultura.
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4 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO: considerações

A humanidade é produtora e produzida por signos (PERROTTI, PIERUCCINI,
2007), que podem ser entendidos como algo que tenha sentido atribuído, que seja
interpretável para e por alguém. Signos são considerados uma forma de expressão,
presente desde os primórdios da humanidade, como as gravuras pré-históricas.
Após a atribuição de sentido, os signos podem carregar valores intrínsecos e
extrínsecos, culturais e históricos, particulares ou coletivos. Podem ser considerados
até mesmo atributos de identificação, apropriação e memória. O conceito de signo
pode ser comparado ao conceito de informação: um signo só é passível de ter sentido
atribuído se contextualizado. O mesmo ocorre com a informação, entendida como um
conjunto de dados que possam significar, comunicar ou expressar algo.
Desde a imprensa de Gutenberg, os meios de produção e compartilhamento
da informação têm se desenvolvido constantemente. Os avanços tecnológicos
proporcionaram o constante desenvolvimento dos canais de comunicação. Os
aprimoramentos das tecnologias da informação e comunicação após a Segunda
Guerra Mundial deram origem ao que chamamos de Sociedade da Informação, na
qual inúmeras informações são lançadas a cada minuto por meio de diferentes canais
de comunicação, desencadeando o fácil acesso às informações, que podem ser
fidedignas ou não1.

4.1 Sociedade da Informação

Nas concepções de Barreto (2003, p. 6), Sociedade da Informação remete ao
acesso universal a conteúdos informativos para indivíduos que compõem um grupo,
e só é concretizada quando o indivíduo pode se beneficiar destas informações, seja
para favorecimento próprio ou para o desenvolvimento de sua realidade.
Partindo da perspectiva apresentada, não podemos afirmar que o conceito de
Sociedade da Informação seja global, visto que em pleno século XXI ainda temos
grupos que sobrevivem sem o acesso às necessidades básicas.

1

Reflexões de acordo com a aula sobre Sociedade da Informação e Sociedade do Conhecimento, da disciplina de
Sociedade da Informação e Comunicação em Mídias Digitais, ofertada no 4ª semestre do curso de Biblioteconomia
e Ciência da Informação da FaBCI, ministrada pelo docente e então orientador Wanderson Scapechi.
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Considerando a temática da pesquisa, na qual a intenção é identificar as
contribuições do Clube Negrita para o empoderamento de mulheres negras,
indivíduos que perpassam por questões interseccionais de gênero e raça, conforme
abordaremos com maior profundidade no capítulo 6, o que nos traz a Sociedade da
Informação ao tratar de um grupo preterido?
Ao tratarmos de África, é comum a associação do continente à miséria.
Precisamos refletir por qual motivo os livros didáticos apresentam a história de África
falando somente sobre escravidão. Partindo da compreensão de que informação é
poder, e pode ser utilizada como uma estratégia de dominação, instigamos: essas
informações trazem benefícios a quem? São prejudiciais a quem? Se toda história tem
dois lados, por qual razão comumente nos apresentam um lado pejorativo de África?
Nessas fendas informacionais percebemos a necessidade de refletir e discutir sobre
questões de raça na área da Ciência da Informação, além de ser também um campo
de atuação, em que o profissional pode exercer sua função social e proporcionar aos
sujeitos a possibilidade de ressignificar seus conceitos. Sendo assim, conhecer a
história de África pode ser enriquecedor para o empoderamento de uma mulher negra,
como veremos adiante.
De acordo com Castells (1999, p. 120), "[...] A desinformação na África [...] pode
ser o golpe de efeitos mais duradouros desferidos no continente pelos novos
parâmetros de dependência, agravados pelas políticas praticadas pelo Estado
predatório.".
Neste panorama, podemos considerar a informação como produto passível de
geração de riquezas. A informação é uma mercadoria de consumo inesgotável, que
tem seu valor estipulado por sua intencionalidade, qualidade e validade (Barreto,
2003). Para Burke (2003, p. 11) "[...] A mercantilização da informação é tão velha
quanto o capitalismo".
Assim, podemos questionar por quais razões manter um continente afastado
intencionalmente do desenvolvimento econômico e social? Continente este onde
milhões de indivíduos tiveram suas vidas interrompidas com a finalidade de serem
escravizados em outro continente, como é o caso do Brasil, que foi o país que mais
recebeu escravos vindos de África.
Castells (1999, p. 99) nos instiga a reflexão de que a exclusão de um grupo da
Sociedade da Informação desencadeia impactos sociais, econômicos e territoriais, e
ainda, ressalta que
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[...] De acordo com a nova lógica dominante do espaço de fluxos [...], áreas
consideradas sem valor na perspectiva do capitalismo informacional e que
não sejam objeto de interesse político significativo a qualquer tipo de poder
são ignoradas pelos fluxos de riqueza e de informação e, em última análise,
privadas da infra-estrutura tecnológica básica que nos permite comunicar,
inovar, produzir, consumir e, até mesmo, viver no mundo de hoje.

O processo do capitalismo informacional desencadeia um impacto geográfico
irregular de inclusão e exclusão, definindo conexões entre os líderes do jogo, que
geram valores em redes de acumulação de bens, informação e poder. Em
contrapartida, a população socialmente excluída compõe uma massa cada vez mais
populosa (CASTELLS, 1999), seja em África, seja no Brasil.
As tecnologias da informação bem como seu uso são fontes de geração de
riqueza que movimentam a economia e, enquanto a Europa, as Américas e a Ásia se
desenvolviam tecnologicamente, a África não foi favorecida, “[...] à exceção de alguns
nós de gerenciamento financeiro e internacional diretamente relacionados a redes
globais que, ao mesmo tempo, desprezam as economias e sociedades de onde se
originam.” (CASTELLS, 1999, p. 117). As consequências da exclusão são a falta de
infraestrutura em diversos países africanos para desenvolver redes tecnológicas de
informação e comunicação (CASTELLS, 1999).
Kerbauy (2009) nos traz que a Sociedade da Informação é um paradigma que
se constitui por parcelas do desenvolvimento econômico, que depende de
providências por parte do Estado para agregar à Sociedade da Informação a
população preterida, por meio de programas político-sociais.
Neste contexto, podemos compreender que a Sociedade da Informação
depende de uma realidade não necessariamente global e, dentro de um mesmo
conjunto de comunidades, podemos ter partes que se inserem no contexto de
Sociedade da Informação e partes que são excluídas de tal realidade. A exclusão ou
a agregação parcial da população preterida à Sociedade da Informação pode ser
entendida como parte das estratégias de dominação do Estado.

4.2 Sociedade do Conhecimento

O acesso à informação é facilitado para os indivíduos que compõem os meios
acadêmicos e científicos. Nesse sentido, pode-se perceber que o Estado exercita a
segmentação do desenvolvimento tecnológico e social, deixando à margem a
população preterida (CANCLINI, 2015). Neste panorama, a questão que se apresenta
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diz respeito a saber se de fato existe uma Sociedade da Informação e do
Conhecimento que seja global, além de relativizar os conceitos que lhe são atribuídos,
ou seja, o que é uma Sociedade Informacional de África tem de semelhante à uma
Sociedade Informacional de Europa? Quais são as necessidades informacionais de
cada sociedade? Percebe-se, também, que dentro de uma sociedade pode existir
microssociedades.
Portanto, os aparatos tecnológicos existentes na Sociedade da Informação
podem possibilitar a disseminação, acesso e compartilhamento da informação, desde
que as pessoas desenvolvam competências e habilidades dos recursos disponíveis
de tecnologia da informação e comunicação de forma a utilizá-los.
A Sociedade da Informação nos proporcionou inúmeros benefícios ao tratar de
redes de comunicação, porém o excesso informacional tem como consequência a
propagação de informações difusas e inconsistentes, dificultando a compreensão por
parte dos meios sociais, políticos e educacionais (SCAPECHI, 2009). Neste ponto, a
Sociedade do Conhecimento preocupa-se com quais tipos de informação o indivíduo
está recebendo e o que tal informação lhe proporcionará.
Assim, a Sociedade do Conhecimento têm como base a Sociedade da
Informação, e aborda o desenvolvimento das informações passíveis de geração de
conhecimento
A informação é abordada em diversas áreas do conhecimento e, desta forma,
pode ter diferentes significados. De acordo com a concepção sociocultural, a
informação ultrapassa as abordagens de signo e significados, codificação e
decodificação,

tratando

de

um

processo

contínuo

que

implica

trocas,

compartilhamentos de ideias que tenham algum sentido (PERROTTI, 2016).
Reconhecer e identificar os signos ou códigos contidos em um texto não assegura sua
compreensão (PERROTTI, 2016).
Para Canclini (2015, p. 227), as contestações sobre Sociedade da Informação
e Sociedade do Conhecimento partem do reconhecimento da pluralidade cultural de
línguas,

religiões,

subdesenvolvidos,

classes
entre

sociais,

"[...]

entre

modos díspares de

países

acesso

à

desenvolvidos
informação

e

e ao

entretenimento, segundo as idades e os níveis educacionais."
A Sociedade do Conhecimento desenvolveu-se com o ato de organizar e
estruturar informações e estudos para que se tornem conhecimentos (BURKE, 2003).
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O foco não é mais a aquisição e transmissão de informações, e sim o desenvolvimento
e a construção do conhecimento.
Com características menos estruturais nos processos de transmissão da
informação, a Sociedade do Conhecimento foca nas práticas dos mais variados
indivíduos, ocasionando também um “[...] maior interesse pela microssociologia, pela
vida intelectual cotidiana de pequenos grupos, círculos, redes ou “comunidades
epistemológicas” [...]” (BURKE, 2003, p.17), ou seja, os interesses passam a ser
direcionados e específicos.
Em síntese, a Sociedade do Conhecimento busca desenvolver ações direcionais
e estruturar as informações de acordo com interesses particulares ou de pequenos
grupos, de forma a gerar conhecimentos que possam ser disseminados, multiplicados
e apropriados.
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5 INFOEDUCAÇÃO

Perrotti (2016) nos alerta que é fundamental a avaliação do sentido da
informação, além de sua importância histórica e cultural de acordo com o contexto em
que está inserida. Não basta receber uma informação e atuar sob ela sem que se
desenvolva o que o autor chama de ‘saberes informacionais’, que trata diretamente
das aprendizagens informacionais.
É neste ponto que a Informação se relaciona com a Educação: nas
aprendizagens informacionais, na construção e aprimoramento de ferramentas e
recursos que buscam transmitir o saber, não com ênfase em somente informar e
ensinar, mas no desenvolvimento da habilidade de informar-se e aprender
(PERROTTI, PIERUCCINI, 2007).
As aprendizagens informacionais não tratam somente das habilidades de
informar-se e aprender, mas também das ações face às informações acessadas e aos
aspectos culturais relacionados aos indivíduos (PERROTTI, PIERUCCINI, 2007).
Considerando os aspectos particulares da realidade brasileira, dentre eles as
exclusões socioculturais e educacionais facilmente observadas, trabalhar na
direção que busca o desenvolvimento de saberes informacionais, num quadro
amplo de formação de atitudes, competências e habilidades articuladas,
implica um novo caminho histórico e epistemológico, nova compreensão dos
fenômenos informacionais e suas relações com a sociedade, a educação e a
cultura. (SCAPECHI, 2009, p. 16, grifo do autor).

Tratar de Informação e Educação num mesmo termo acarreta em questões não
só epistemológicas, mas também o entendimento dos aspectos formativos da
Informação. Pela perspectiva da Infoeducação a Informação torna-se objeto de
aprendizagem, não se limitando às amarras estruturais formativas, e subsiste por meio
de dispositivos2, ou seja, a informação tomará forma de acordo com a demanda do
público-alvo, com a intencionalidade de que o público aprenda a informação, aprenda
a informar e informar-se (PERROTTI, 2016).
Isto posto, podemos entender que a Infoeducação é uma abordagem da Ciência
da Informação que trata de informar para educar e educar para informar, por meio do
desenvolvimento de técnicas e habilidades (tanto por parte do mediador quanto por
parte do público), que articularão com o compartilhamento e apropriação de
conhecimentos e culturas, proporcionando “[...] processos reflexivos que colocam em
2

Termo da área da Física, aplicado às Ciências Humanas por Focault e reafirmado na Ciência da
Informação por Pieruccini, em seus diálogos e discussões referente à biblioteca como mecanismo para
a conscientização libertária.
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causa as próprias concepções de informação e de formação, bem como as relações
estabelecidas entre elas.” (PERROTTI, 2016, p. 11).
De acordo com Oliveira (2008), um acúmulo de informações não significa
acúmulo de conhecimentos e, educar para informar é mais que possibilitar o acesso
à informação, e ressalta quão importante é a análise sobre a informação e a
apropriação dela.

5.1 Infoeducação e a Mediação da Informação

A Infoeducação perpassa a gênese de que a aprendizagem é um ato de
assimilação, e percebe o ato de aprender como uma atividade assertiva de indivíduos
sobre a informação, o conhecimento, os signos e os significados, atuando de forma
produtiva, dinâmica e interlocutiva (PERROTTI, 2016).
A informação é objeto comum entre a Infoeducação e a mediação. A mediação
ocorre nos processos infoeducativos, e é carregada de aspectos culturais,
possibilitando aos indivíduos a recepção e percepção da informação, desencadeando
a possibilidade do indivíduo se apropriar e criar novos sentidos e conhecimentos a
partir da prática infoeducativa.
Para Almeida Junior (2009), toda e qualquer interferência exercida por um
profissional da informação pode ser considerada mediação. Seja essa interferência
uma interação direta, consciente, individual, singular ou não. Atividades de leitura
também são consideradas mediação, na visão de Almeida Junior (2009), visto que do
reconhecimento da necessidade informacional e possibilitam a apropriação da
informação.
Oliveira (2017, p. 402) baseia-se em Martín Barbero (1987) ao afirmar que “[...]
mediação é o conjunto de fatores que estrutura, organiza e reorganiza a percepção e
apropriação da realidade nas relações entre emissor e receptor”.
Costas e Ferreira (2011) nos trazem a concepção de Vygotsky sobre mediação,
sentido e significado. De acordo com as autoras, Vygotsky apresenta o que não é
mediação: interrelação, imposição de regras sem discussão e, atividades estruturadas
de forma inflexível. Para Vygotsky, a mediação depende de dois elementos básicos:
instrumento – que regula as ações; e signo – a representação de algo. Ou seja, a
Mediação acontece por meio de um objeto social, e depende de processos
psicológicos tanto do mediador quanto do mediado para seu desenvolvimento.
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Na Infoeducação podemos compreender a informação como instrumento
regulador das ações. O signo seria o conjunto das ações direcionadas ao público. É a
partir do processo de atuação sob a informação que o indivíduo terá a possibilidade
de atribuir sentido ao significado da informação.
O significado é estável, já o sentido é particular, individual, e muda de acordo
com as experiências vividas pelo interlocutor, tendo um “[...] caráter provisório e é
revisitado e torna-se novo sentido em situações novas” (COSTAS, FERREIRA, 2011,
p. 216).
Sendo ações infoeducativas atividades culturais que vão além de informar e
informar-se, preocupando-se com a internalização e apropriação das informações
para transformação em conhecimento, analisamos o Clube Negrita pela ótica da
mediação, transmissão da informação e sua apropriação pelas participantes do Clube.
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6 GÊNERO E RAÇA: considerações

Ao tratar sobre gênero, devemos abordar questões de raça, e vice-versa. A
realidade social e a qualidade de vida são muito díspares entre um homem branco e
uma mulher negra.
Os conceitos de gênero e raça são abordados em diversas áreas do
conhecimento. No presente trabalho, abordaremos os conceitos pela ótica social, visto
que a população analisada pode ser considerada mais desfavorecida em relação aos
demais grupos sociais, e tais desigualdades são perpetuadas no decorrer das
gerações (HITA, 2017).
Os deslocamentos populacionais desencadeados por migrações, invasões
territoriais ou pelos tráficos negreiros, além das ocorrências pós-coloniais
desencadearam grandes impactos econômicos e sociais ao redor do mundo
(MUNANGA, 2015). Dentre esses impactos, "[...] têm-se as práticas racistas, a
xenofobia e todos os tipos de intolerâncias” (MUNANGA, 2015, p. 21), tendo como
consequência as desigualdades e o direito de ser ao mesmo tempo igual e diferente
(MUNANGA, 2015).
O Brasil foi o país que mais traficou escravos africanos, e o último a abolir a
escravidão (FERREIRA, 2000), e apesar das tentativas de embranquecer a
população, seja com as práticas forçadas de miscigenação – leia-se estupro –, seja
com a Lei da Eugenia3, 54,9% declarada como não-branca4 (INSTITUTO
BRASILEIRO..., 2017), ou seja, tal parcela da população é composta por pretos,
pardos, indígenas e amarelos, de acordo com os indicadores do IBGE. Ainda assim,
"de cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras." (INSTITUTO
DE PESQUISA..., 2017, p. 30). Nas concepções de Munanga (2006, p. 19), "[...] raça
é social e política: ela é uma categoria social de exclusão e de homicídio.”.
Tais discriminações sofridas pelos negros não se tratam somente de questões
econômicas, mas são os principais resultados da discriminação racial velada
(MUNANGA, 2015).

3

Teoria disseminada por Francis Galton, em 1883, que significa 'o bem nascido'. A prática tinha objetivo
de dizimar pessoas com características vistas como ruins na sociedade.
4 Termo utilizado para englobar os indicadores de pretos, pardos, indígenas ou amarelos do IBGE.
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O racismo estrutural da sociedade brasileira ocorre de forma velada para olhares
desatentos, e se mostra, por exemplo, nas universidades, composta majoritariamente
por indivíduos brancos; em instituições e corporações, é considerado comum que
funcionários negros ocupem cargos profissionais baixos, e com baixa remuneração.
Além disso, correm 23,5% de maiores chances de assassinato pelo Estado
(INSTITUTO DE PESQUISA..., 2017). Igualmente os negros constituem 61,6% da
população carcerária (DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO..., 2017), na desigualdade
salarial, social e política, em uma sociedade composta por 44,2% da população
declarada como branca, 54,9% declarada como não-branca, e 0,9% não declarada
(INSTITUTO BRASILEIRO..., 2017). Ou seja, um país com mais da metade da
população declarada não-branca é considerado um dos países mais racistas do
mundo (LORAS, 2015 apud VITÓRIA, 2015).
As questões de raça se relacionam com as questões de gênero desde os tempos
de escravidão, a partir do reconhecimento de que "[...] a mulher negra escrava não
era valiosa como um homem negro" (HOOKS, 2014, p. 14).
De acordo com dados do IBGE, em 2016, a taxa de frequência escolar por
gênero e raça no ensino médio foi de 71,9% de homens brancos enquanto homens
não-brancos tiveram taxa de 57,3%, e de 80,1% de mulheres brancas e de 69,3%
para mulheres não-brancas (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2018).
Em 2018 o IBGE apresentou, também, o índice da população com 25 anos de
idade completos ou mais com ensino superior completo no ano de 2016. 20,7% eram
homens brancos, enquanto 7,0% eram homens não-brancos e 23,5% eram mulheres
brancas enquanto 10,4% eram mulheres não-brancas (INSTITUTO BRASILEIRO...,
2018).
Com os dados apresentados somente relacionados à educação, podemos
perceber a discrepância entre a realidade de um homem branco e de uma mulher
negra. Podemos analisar que existe também uma diferença na tratativa de um homem
negro para uma mulher negra.
De acordo com o IPEA (INSTITUTO DE PESQUISA...,2017, p. 37),
[...] 63% das mulheres assassinadas no Brasil no último ano [2016] eram
negras, na evidência de que a combinação entre desigualdade de gênero e
racismo é extremamente perversa e configura variável fundamental para
compreendermos a violência letal contra a mulher no país.

É neste ponto que podemos perceber a interseccionalidade, que evidencia as
diferentes identidades de uma mulher (gênero, raça, sexualidade, classe social, etc),
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e busca uma tratativa adequada de forma que, no caso estudado, a raça não anule o
gênero e o gênero não anule a raça.

6.1 Interseccionalidade

Compreendendo que a sociedade brasileira se apresenta machista e racista,
pode-se considerar que a mulher negra carrega um duplo fardo de pré-conceitos. Não
abordando, nesta pesquisa, questões de classe social e orientação sexual, fatores
também agravantes nos preconceitos apresentados pela sociedade. De acordo com
um artigo escrito por Neusa Pereira ao jornal Versus, em 1977,
A mulher negra pertence a uma das minorias raciais mais cruelmente
vitimadas pelos castigos da divisão da sociedade em classe. Esta divisão é a
maior responsável pela campanha da difamação sofrida pela mulher negra,
considerada pelos representantes desta sociedade de classes como objeto
sexual de consumo. Há muito que nós, afro-brasileiros, estamos lutando para
apagar esta mancha original e sair do lugar onde nos colocaram. (PEREIRA,
1977 apud RIOS, 2017, p. 237)

No âmbito profissional, mulheres negras eram (e ainda são) associadas a
atividades de esforço físico e zelo, como empregadas domésticas, lavadeiras,
cuidadoras, babás, amas de leite, costureiras, cozinheiras, entre outras atividades
(RIOS, 2017). Tais trabalhos não são considerados de pouco reconhecimento e
dignidade, porém a sociedade habitualmente associa a figura da mulher negra a tais
funções, e as limita a este espaço. Akotirene (2018) aponta que os estereótipos de
raça e gênero impostos às mulheres negras sustentam arquétipos matriarcais.
Kimberle Crenshaw (2004) nos traz sua experiência ao ingressar em um evento
de agremiação de um colega na universidade de Harvard, e ressalta que a instituição
não aceitava negros até o ingresso de seu colega. Na tentativa de adentrar ao evento,
Crenshaw (2004, p. 7)
[...] Nosso colega negro abriu a porta e saiu muito envergonhado, muito sem
jeito. Então ele disse: “Estou muito constrangido, pois esqueci de dizer que
vocês não podem entrar pela porta da frente”. Meu colega imediatamente
retrucou: “Bem, se não pudermos entrar pela porta da frente, não vamos
entrar. Não vamos aceitar qualquer discriminação racial”. O colega anfitrião
esclareceu: “Não é uma questão de discriminação racial. Você pode entrar
pela porta da frente. A Kimberle é que não pode, porque ela é mulher”.

Desde então, Crenshaw passou a dedicar seus estudos para compreender o
fenômeno entre a discriminação por raça e gênero.
Para Crenshaw (2004), a interseccionalidade trata de uma sobreposição das
múltiplas identidades que um mesmo indivíduo pode ter, e seu conceito pode
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contribuir para as discussões de gênero, raça, orientação sexual, direitos humanos,
classes sociais, entre outras áreas, visto que busca estabelecer uma aproximação
entre as discussões outrora segmentadas.

6.2 Feminismo Negro

De maneira geral, o feminismo propõe a luta por equidade de gênero em diversas
áreas importantes, como a educação, desenvolvimento e direitos profissionais,
direitos políticos, relações sociais, relações familiares, saúde, entre outros. Para
Collins (2017, p. 12) “[...] Essa ampla agenda feminista mundial encontra expressões
distintas em diferentes regiões do mundo e entre as diversas populações.”. Sendo
assim, podemos considerar que o feminismo é global? Por qual razão utilizar o termo
‘Feminismo Negro’?
Collins (2017) nos traz as concepções de feminismo negro nos Estados Unidos,
onde o feminismo é retratado como um movimento somente para mulheres brancas
e, portanto, propriedade cultural delas. A autora afirma que “[...] muitas mulheres afroamericanas têm lutado muito contra esse feminismo excludente e têm participado de
atividades feministas que parecem ser somente para brancas.” (COLLINS, 2017, p.
13), além do constante enfrentamento ao racismo nas instituições organizadas por
feministas brancas.
Desde os princípios do movimento feminista até os tempos atuais, houveram
diversas ramificações no movimento, por exemplo o feminismo liberal, feminismo
radical, feminismo marxista, e o feminismo negro. Para Collins (2017), a utilização do
termo ‘feminismo negro’ desconstrói o paradoxo de que o feminismo é um movimento
universal gerido por e para mulheres brancas.
No Brasil, devido às desigualdades e estereótipos, mulheres negras ativistas
políticas passaram a se associar a movimentos feministas e movimentos afrobrasileiros, lutando contra a ditadura militar no país, buscando por direitos humanos,
por direitos da mulher, direitos do povo negro e, consequentemente, direito das
mulheres negras (RIOS, 2017).
Inúmeras ativistas influentes, que lutavam no front ou clandestinamente, foram
presas e/ou assassinadas. Os atos não se limitavam a organizações revolucionárias
do front, “[...] somam-se outras atuações políticas em que se flagra a participação de
ativistas negras, como as colaborações em jornais alternativos” (RIOS, 2017, p. 237).
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Exemplo disto é o jornal Versus, mencionado anteriormente, no item 5.1, com trecho
do artigo de Neusa Pereira, “[...] periódico de esquerda, com circulação nacional [...]
[redigido por] um coletivo de jovens negros de inspiração marxista, que reportavam e
denunciavam cenas cotidianas de preconceitos e discriminação raciais.” (RIOS, 2017,
p. 237).
Com a implantação de órgãos participativos do Estado após a ditadura militar,
coletivos autônomos tiveram um ambiente favorável para o aumento das organizações
e análise de estratégias de ação (RIOS, 2017). A coligação mais expressiva nesse
contexto foi a do movimento feminista com o movimento negro, mediado por mulheres
negras, que possibilitou a discussão de pautas significativas para as questões da
mulher negra na sociedade (RIOS, 2017).
Neste contexto, podemos perceber a intersecção entre raça e gênero, e os
possíveis impactos sociais que discussões por ponto de vista interseccional podem
desencadear. Tais movimentos são possíveis a partir da compreensão do indivíduo
como ser político. Ou seja, a partir do momento em que uma mulher negra se
reconhece como um corpo político, seja para militância ou não, passa a adotar uma
nova postura em relação à sua identidade. Essa conscientização conversa com o que
conhecemos hoje como empoderamento, que objetiva o reconhecimento à
autoafirmação do indivíduo por meio de mecanismos de desenvolvimento social.

6.3 Empoderamento

Conforme apresentado no capítulo 5, 54,9% da população brasileira se
identifica como não-branca. Reconhecer-se como indivíduo negro em uma sociedade
que se apresenta racista é um ato revolucionário que perpassa por diversos processos
de identidade. Carlos e Colombo (2015) evidenciam isso exemplificando que ao
identificarmos pessoas por seus atributos físicos, temos dificuldades de falar sobre
cor:
[...] quando é preciso se referir à cor, existe aí um problema, pois a pessoa
descrita ganha os mais variados e possíveis tons, às vezes até mesmo
inexistentes: a pessoa se torna parda, morena ou “melhor”, moreninha. Pior de
tudo é que, muitas vezes, a pessoa que tem essa atitude não faz por mal, pelo
contrário, usa tais termos como um mecanismo de proteção à pessoa descrita,
ou seja, fala tentando livrar essa pessoa da palavra “negra”, que tanto pesa,
tanto incomoda, tanto estabelece valorações e significados negativos.
(CARLOS; COLOMBO, 2015, p. 32)
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Pode-se considerar que ‘ser negro’ é encarado como algo negativo. Com as
tentativas de embranquecimento da sociedade, já mencionadas no capítulo 5, e com
a o reforço dos estereótipos da população negra, tornar-se negro é um ato de
coragem. De acordo com Carlos e Colombo (2015, p. 66), “[..] podemos dizer que,
cada vez que um(a) negro(a) diz-se “moreno(a)”, ele está abrindo mão do direito de
ser ele(a) mesmo(a); e isso não é por opção.”, pois as consequências de se integrar
à sociedade aceitando-se como pardo/moreno são diferentes das consequências e
riscos que se carrega ao assumir-se e aceitar-se preto.
A dificuldade de aceitar-se tem relação com o que nos é ensinado desde a
infância nas escolas e na sociedade, e também com o que nos é apresentado na
mídia. Carlos e Colombo questionam
Como manter uma boa autoestima, se todo dia somos seguidos por olhos de
brancos que desejam apenas sexo, sexo e sexo de nós? [...] Se temos uma
quantidade de cotas reduzida e desproporcional à etnia negra para entrar em
faculdades? Como sentir-nos inteligentes, se a escola desestimula, segrega
e trata-nos como futuros mortos pela Polícia? Como sentir-nos seguros em
um mundo onde somos a maioria, mas que, a todo momento, somos
obrigados a agradar uma minoria que nos humilha, nos xinga, que nos agride
e que, constantemente, nos maltrata? (CARLOS; COLOMBO, 2015, p. 66).

Por estas e outras inúmeras razões, empoderar-se é uma tarefa intensamente
construtiva, que deve ser cultivada constantemente.
Mas, dentro deste contexto, o que é empoderamento?
Joice Berth (2018) nos traz importantes discussões sobre o conceito baseandose em autores como Hannah Arendt que em sua obra Sobre a violência argumenta
que o poder trata da capacidade humana de ação grupal; e Paulo Freire que em sua
obra Medo e ousadia defende que o poder é consequência da conscientização do
indivíduo como ser integrante de uma sociedade e que, junto a ela busca a
transformação social.
Tratar de empoderamento feminino nos remete ao resgate de importantes
figuras ancestrais, as quais tiveram seus registros apagados, sobrevivendo apenas
pelas memórias e oralidades das gerações. Dandara e Luísa Mahin, guerreiras
quilombolas da região dos Palmares que ainda têm suas existências questionadas,
muitas vezes sendo tratadas até como mito na história, assim como outras importantes
mulheres negras da época da escravidão.
Para Berth (2018, p. 34, grifo do autor)
[...] o empoderamento como teoria está estritamente ligado ao trabalho social
de desenvolvimento estratégico e recuperação consciente das
potencialidades de indivíduos vitimados pelos sistemas de opressão e visam

28

principalmente a libertação social de todo um grupo, a partir de um processo
amplo e em diversas frentes de atuação, incluindo a emancipação intelectual.

O processo de empoderamento do povo negro tem relação direta com
aprendizados históricos, desencadeando reconhecimento e representatividade, daí a
importância da existência da Lei 10.639/03. Empoderar uma mulher negra vai além
de uma ‘Globeleza’ na tela da TV. Empoderar é tomar conhecimento da história que
não é contada, do reconhecimento dos feitos e valores dos ancestrais, é compreender
que ter a pele escura não é pejorativo, é aprender a gostar das suas origens e ter
força e orgulho para seguir uma jornada de enfrentamento social, buscando
transformar a realidade individual e coletiva.
Pensando o conceito de coletivo como a reunião de indivíduos com interesses
em comum, podemos considerar que uma coletividade empoderada é composta por
indivíduos com "[...] alto grau de recuperação da consciência do seu eu social, de suas
implicações e agravantes" (BERTH, 2018, p. 41, grifo do autor).
O empoderamento feminino trata da superação de opressões individuais e
coletivas, visando a ruptura com as estruturas opressoras (BERTH, 2018).
O empoderamento individual é consequência do coletivo, e vice-versa. Logo,
podemos compreender que empoderamento não é um processo particular, mas sim
resultado de um processo contínuo de junção social para construção, desconstrução
e reconstrução, e indissociável dos movimentos de emancipação sociopolítica.
(BERTH, 2018).
Pensando em empoderamento como prática, temos uma
[...] noção fática de que caminhos são válidos e, principalmente, quais os
perigos e até mesmo os momentos onde podem haver fissuras que facilitem
o escoamento do sentido e da necessidade real do processo como
instrumento emancipatório dentro de um sistema de dominação e opressão.
(BERTH, 2018, p. 86).

A Infoeducação se relaciona com o empoderamento de acordo com a
intencionalidade de suas práticas. Compreendendo que o empoderamento ocorre por
meio de processos de desconstrução para ressignificação e até mesmo emancipação,
tais processos podem incluir práticas infoeducativas.
Por exemplo, uma atividade em que os participantes aprendem um novo idioma
com uma abordagem temática é um processo de empoderamento com uma prática
infoeducativa; ou uma atividade lúdica que proporcione ao participante a
ressignificação de seus sentidos; ou como o Clube Negrita, nosso objeto de estudo,
que visa o letramento por meio de obras de autores negros.
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6.4 Atuação do profissional da informação

A partir da compreensão sobre as intersecções de raça e gênero, e de
empoderamento, é possível indagar, para efeitos de uma problematização mais
ampla, quais são as contribuições do profissional da informação para reforma social
dos indivíduos que compõe a população preterida?
Na área da Ciência da Informação tratamos sobre “[...] o estudo das
propriedades gerais da informação (natureza, gênese, efeitos)” (LE COADIC, 1996, p.
26), mas aparentemente pouco se discute sobre como o indivíduo irá atuar a partir da
informação acessada.
Deste modo, é necessário repensar as práticas profissionais ao pensarmos no
contexto social. David Lankes (2015) nos apresenta a emergência de mudar o foco
das ferramentas e nos atentarmos mais às práticas de trabalho com o conhecimento
nas unidades de informação.
Lankes (2015, p. 58, grifo do autor) evidencia as transformações das unidades
informacionais, como um espaço mais dinâmico e inclusivo, resgata as Leis de
Ranganathan e questiona “[...] O que está moldando o “organismo em pleno
desenvolvimento” de Ranganathan? Uma missão de longo prazo: A missão de uma
biblioteca é melhorar uma sociedade facilitando a criação de conhecimento em uma
comunidade.”
Devemos nos tornar profissionais que se preocupam com o desenvolvimento de
saber do indivíduo, não mais com a postura de ‘guardião do saber’, mas como um
facilitador. A unidade de informação deve se tornar um ambiente acolhedor e
promissor, onde os indivíduos possam desenvolver suas atividades de maneira
criativa e construtiva.
A identificação de novas formas e práticas de aprendizagem bem como o
incentivo das mesmas é fundamental. Transformar as linguagens possibilitando a
apropriação, instigando novas formas de pensar, novas formas de criar, tornar-se um
profissional mediador da informação, que proporciona ao indivíduo novas reflexões e
outras percepções, práticas recorrentes de Infoeducação.
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7 CLUBE NEGRITA

Com sua primeira edição realizada em 2017, o Clube Negrita foi idealizado pela
artista Bruna Tamires5. O Clube Negrita tem o objetivo de incentivar a leitura de obras
de autoras e autores negras e negros. Planejado para acontecer bimestralmente, o
Clube Negrita é itinerante, ou seja, não tem espaço fixo para acontecer.
De porte pequeno, com aproximadamente 10 participantes por edição, o Clube
Negrita é direcionado ao público negro, mas aberto a todos os públicos, independente
de classe social, gênero, raça ou etnia, porém é importante que indivíduos que não
façam parte do público-alvo tenham consciência do que Djamila Ribeiro (2017) chama
de lugar de fala, que trata do indivíduo reconhecer-se como não-pertencente a
determinado grupo e, portanto, não tomar a posição de representa-lo.
Não existe um critério estabelecido para a seleção das obras a serem abordadas
no Clube. A idealizadora aceita sugestões de colaboradores e participantes para
selecionar os títulos. Após a seleção, é divulgado o título da obra nas redes sociais
(Facebook e Instagram) e inicia a leitura completa do material.
Para controle de público e organização das edições do Clube, Bruna cria um
formulário (anexo A) de inscrição por meio do Google Forms, e o disponibiliza nas
redes sociais. O formulário contém informações básicas: e-mail, cor/raça, disposição
para contribuir com um café colaborativo6 e sugestões de melhorias ao Clube. A nãoresposta ao formulário não impede a participação do indivíduo aos encontros.
A partir do formulário, é formado um banco de dados onde é possível verificar a
quantidade de interessados, frequência, além de conseguir um meio de contato com
os interessados (e-mail) para a disponibilização do material do Clube. A não-resposta
ao formulário não impede que um indivíduo participe do Clube.
O Clube Negrita busca proporcionar um ambiente confortável para conversas,
troca de experiências e reflexões que sejam relacionadas com as vivências do
indivíduo negro na sociedade. Aborda questões de identidade, representação na
sociedade, história de África, autocuidado, consciência política, entre outros assuntos.

5

Bruna Tamires é uma mulher negra, Gestora de Políticas Públicas formada pela USP. É também
artista, conhecida como Malokêarô.
6 Para maior aproximação e descontração dos participantes, a ideia é realizar um café colaborativo, no
qual cada um contribui com algum alimento ou bebida para compartilhar com o restante, e consumir
durante o período do encontro.

31

Bruna convida algum voluntário que tenha conhecimento no assunto para enriquecer
as trocas com os participantes.
Ao selecionar excertos ou capítulos da obra selecionada para os encontros,
Bruna busca direcionar os temas que possam ser abordados. Após a seleção dos
excertos, os disponibiliza digitalmente via e-mail aos participantes com pelo menos 1
mês de antecedência. A sugestão é que, quem tiver acesso à obra completa e tenha
interesses em ler, tenha tempo hábil para isso.
Os encontros do Clube Negrita são realizados sempre aos sábados, a partir das
15h, com previsão de duração de até 4h. A divisão do tempo pode ser acompanhada
de acordo com o quadro abaixo:
Quadro 1. Programação Clube Negrita de Leitura e Escrita
Horário
15h00
15h30

Atividade
Acolhida aos participantes
Apresentação dxs participantes

16h00
16h40
17h40
18h50

Apresentação dx autorx e da obra
Leitura compartilhada dos excertos selecionados
Discussão
Encerramento
Fonte: desenvolvido pela autora, 2018.

A mediação é realizada por Bruna e, ao apresentar o autor, realiza um resgate
biográfico, trazendo o contexto histórico em que o autor vive ou viveu, seus principais
feitos, premiações, e demais curiosidades. Em relação à obra, aborda seu contexto
histórico, além de apontar outras fontes externas que possam complementar a
apresentação da obra, como resenhas feitas por outras pessoas.
A leitura compartilhada é realizada por todos os participantes em voz alta. Caso
algum participante não compreenda o significado de alguma palavra ou sua pronúncia,
é possível contar com o auxílio dos demais. Cada participante lê um parágrafo e passa
para o próximo, até concluir a leitura dos excertos selecionados.
Na discussão, Bruna resgata informações das apresentações de autor e obra,
questiona o que os participantes compreenderam sobre o que foi apresentado,
questiona reflexões e sentimentos que tiveram no decorrer da leitura, como forma de
estimular o diálogo entre eles.
No ano de 2018, o Clube Negrita realizou 6 encontros. A seguir, serão
apresentados os encontros de acordo com as informações inseridas na descrição dos
eventos criados para divulgação no Facebook.
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Clube Negrita #4 - Contos Moçambicanos, realizado em janeiro7:
O primeiro Clube Negrita de Leitura e Escrita de 2018 chega logo abrindo
espaço para a imaginação! Dia 28 de janeiro, às 15 horas, é dia de ler, ouvir
e desenhar! Simmm! Vamos juntar mais um lado da arte em nossas vidas,
relembrar nossos talentos ancestrais e ilustrar, com a as referências da nossa
própria mente, as histórias do livro “Contos Moçambicanos”!
>>>>>> Mas, Bruna, eu-não-sei-desenhar!!!
PARE JÁ COM ESSA IDEIA! Todo mundo sabe desenhar, independente da
idade. O que acontece é que o sistema estabelece padrões que acabam com
a nossa criatividade e os nossos talentos. Todo mundo sabe desenhar. E,
como tudo na vida, não existe melhor ou pior. Existem as diferenças, que
devem ser celebradas. Dito isso, vem o informe: vamos desenhar!
O livro Contos Moçambicanos traz histórias de animais e lições de vida.
Contar histórias com personagens como o coelho, a aranha, o leão, o rato, o
pássaro, etc. é um costume muito comum na oralidade (procure os contos do
Mestre Didi), mostrando aos adultos e as crianças que nós somos muito
semelhantes aos outros animais deste planeta.
No nosso encontro vamos mergulhar em sete contos. Escutando e
desenhando. Desta vez eu serei a narradora. ♥
Também teremos o nosso primeiro Leilão Negrita. Onde um trabalho da
Artista Visual Linoca Souza será exposto e arrematado pelo lance mais alto.
Esta é uma forma de incentivar em nós mesmos a saída da sobrevivência
para a vivência, a experiência de investir e estimular artistas locais e o
fortalecimento do fazer artístico como trabalho a ser admirado e material de
uso. Pois arte é matéria sublime que engrandece o ambiente.
É as 15 horas! Perto do chá da tarde! Por isso teremos comidinhas e
bebidinhas!
Tragam as crianças! Principalmente a interior ♥
Rua Dom Sebastião do Rego, 555. Pertinho do metrô Santos Imigrantes!

Clube Negrita #5 - Olhos D'água, realizado em fevereiro8:
Preparem suas lágrimas!
Abram seus corações!
No dia 24 de fevereiro voltamos à Livraria Africanidades para a leitura
conjunta de quatro contos do livro Olhos D'água, da mestra Conceição
Evaristo. ♥
Maria
Quantos filhos Natalina teve?
Luamanda
Ayoluwa, a alegria do nosso povo
Não foi fácil escolher apenas quatro, mas o Clube serve para isso: nos iniciar
no que é bom, para que possamos mergulhar depois.

7
8

Descrição retirada do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/557072334645528/
Descrição retirada do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/1479298582180466/
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Se você já leu este livro ou se interessa pelas obras da Conceição, esse é o
momento! Vem, bebê!
Neste dia a nossa alimentação será coletiva. Ou seja: vamos nos organizar
para ter comida e bebida para todas e todos nós. Por isso, inscrevam-se.
Também, vamos ter o 2° Leilão Negrita! Com uma obra da maravilhosa
Sheylla Ayól! Reservem as onças aí na sua carteira!
Além disso, teremos sorteio de livro, momento desenho livre, amor, abraços
e esperança em dias melhores!
Vem!
Lembrando que: o Clube Negrita é colaborativo. Se você deseja ajudar a
gente a continuar - sugerindo contos, doando livros, oferecendo espaço para
a realização, colaborando com a compra de materiais e alimentos ou até
fazendo parte da equipe que puxa o corre, chega mais, manda um inbox para
a Brunata Mires ou para a Malokêarô que, pasme, são a mesma pessoa! Rs
Nos encontramos lá!

Clube Negrita #6 - Texto e Imagem. Roda de conversa em parceria com a editora
Ciclo Contínuo Editorial. Considerando a estrutura e intencionalidade, o encontro não
foi analisado.
Clube Negrita #7 - Muniz Sodré, realizado em maio9.
Salve Malokeris!
No dia 26 de maio (sábado) tem Clube Negrita!
E vamos ler três contos do livro A Lei do Santo, do magnífico Muniz Sodré.
Tá esperando o que para confirmar a presença e reservar o dia para saborear
essa leitura?
O que é a Lei do Santo? E o Santo no nosso dia a dia? Que maravilha de
escrita é essa? Vem pro Clube trocar umas ideias! ♥
Teremos comidinhas. Teremos conversas com @s mais nov@s e @s mais
velh@s. Teremos boa energia e, óbvio, teremos o Leilão Negrita. Por isso,
reserve também seus reai$! Abre a mão aí pra arte negra! Vem, vem! ♥
Pela primeira vez faremos o Clube na Escola Mutungo de Capoeira Angola,
que é pra você já ficar inspirade nas ideias.
Além disso, celebramos este Clube com a estreia dos trabalhos de Dora Lia
nas artes visuais. Curte no insta (@dillasete) essa mulher sensacional!

Clube Negrita #8 - Se toca garota!, realizado em julho10.
Oi Queridans!
O Clube Negrita segue, com amor, carinho e determinação!

9

Descrição retirada do evento do Facebook: https://www.facebook.com/events/388251171691115/
Descrição retirada do evento do Facebook: https://www.facebook.com/events/254398968490208/

10
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No dia 28 de julho, das 14h às 19h, convidamos vocês participarem do nosso
8º Clube! Vem!
No dia, vamos discutir o Manual de Ginecologia Natural e Autônoma (que
será compartilhado em PDF), ler e escutar o conto O Parto, de Marli Aguiar e
alguns poemas relacionados à saúde das pretas.
Faremos também a oficina Se toca Garota, criada pela maravilhosa Nabila! ♥
A oficina Se toca Garota de Autocuidado em saúde, resgata as sabedorias
tradicionais para o autocuidado, promove a libertação, transformação,
conexão e autoconhecimento com nossos corpos negros, empoderamento e
autonomia, nos conecta com a natureza e estimula o contato, vínculos entre
mulheres, apoio e carinho. É também um movimento que deseja romper com
o vigente modelo de saúde que é medicalizado, conservador, burguês, cis,
hétero, branco e dominados por homens, buscando assim a emancipação em
saúde para a população negra.
A Naby Lah, moradora e cria do Capão Redondo SP, estudante de Obstétricia
na USP, estudiosa sobre saúde da população negra com recorte na Saúde
da adolescente e mulher negra periférica, realiza rodas de gestante e oficinas
de autocuidado em saúde na periferia para mulheres negras Lésbicas e
Bissexuais. É ativista pelos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres
negras e Fundadora da coletiva Obspreta
*Neste dia estaremos na parceria com mais uma maravilhosa:
A Vitoria Karen, estudante de obstetrícia, doula, exploradora e praticante da
meditação (utiliza técnicas de respiração e de meditação para a busca de
conhecimento interior), que nos contará sobre métodos de autocuidado,
processos terapêuticos e meditativos.
Teremos dicas sobre como resolver bucetites, como cuidar da vagina e como
lidar com os fluxos da flora de pessoas que nascem com útero.
***Essa oficina é voltada para pessoas que tem ou já tiveram útero, que
menstruam ou que já menstruaram, pessoas que se relacionam com homens,
mulheres ou ninguém. Pessoas que querem conhecer sua vagina. Também
é voltada para as amigas da buceta. Quem é sabe.
TEREMOS LEILÃO: preparem-$e para receber e disputar a arte da
sensacional Ione Maria, que vem do bairro Vila Albertina, região norte de SP.
Sua arte acontece como uma extensão de muitos experimentos dentro do
campo artístico de corpo e imagem. Aos 23 anos, sua presença como artista
vem da necessidade de fala e observação com os seus. Começou nas artes
visuais há 4 anos, transitou pelo audiovisual com o coletivo Nós, Madalenas
e atualmente é designer e colagista independente.
VENDA SIMBÓLICA de desenhinhos de buceta: para ajudar no trampo das
manas, vamos vender pequenos desenhos à 2 reaix. Espero que queiram,
espero que gostem.

Clube Negrita #9 - Maryse Condé, realizado em setembro11
O nono Clube Negrita tem o prazer de apresentar a escritora negraguardalupenha Maryse Condé e, em especial, sua obra "Eu, Tituba,
Feiticeira... Negra de Salem", no dia 29 de setembro (sábado) às 15h00 no
Taperinha [espaço do Tapera Taperá], da Galeria Metrópole.
11

Descrição retirada do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/918227195027858/
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O Clube Negrita incentiva a leitura de escritoras e escritores negros e o
letramento através da leitura em coletivo, proporcionando a troca de ideias e
a vivência conjunta em torno da literatura negra.
Vem!

Tratando desta pesquisa, estivemos presentes nas edições #8 – Se toca garota!
e #9 – Maryse Condé, para a observação direta, conforme pontuado na metodologia.
De acordo com as análises da observação direta, desenvolvemos o questionário
(apêndice A) para verificação da relação das práticas infoeducativas do Clube Negrita
com o empoderamento das mulheres negras participantes.

7.1 Análise dos dados

Conforme mencionado anteriormente, para compreender se o Clube Negrita
contribui com o empoderamento das mulheres negras participantes, desenvolvemos
um questionário (apêndice A), que foi encaminhado para todos os indivíduos que já
se inscreveram para alguma edição do Clube Negrita, e tiveram seus contatos
salvados no mailing.
De início, fizemos perguntas básicas com intuito de conhecer a respondente:
como conheceu o Clube Negrita, de quais edições participou no ano de 2018 e se têm
o hábito de leitura.
Das respostas que recebemos via questionário, as participantes afirmaram ter
conhecido o Clube Negrita por meio de amigos, pelas redes sociais e pela Livraria
Africanidades, conforme podemos perceber no Gráfico 1. A questão foi realizada em
múltipla-escolha.
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Gráfico 1. Como conheceu o Clube Negrita?

Fonte: Google Forms, produzido pela autora, 2018.

No Gráfico 2 podemos perceber as edições que as entrevistadas participaram:
Gráfico 2. Participantes por edição.

Fonte: Google Forms, produzido pela autora, 2018

Todas as respondentes declararam ter o hábito de leitura, conforme Gráfico 3.
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Gráfico 3. Hábito de leitura das participantes.

Fonte: Google Forms, produzido pela autora, 2018.

Ao questionarmos sobre a representação do Clube Negrita, com a finalidade de
identificar a percepção delas em relação ao Clube, as respondentes declararam ser
um espaço de trocas, fortalecimento, acolhimento e cura, liberdade de expressão,
aprendizado e lazer, conforme relatos12 recebidos via questionário abaixo:
“Liberdade de expressão e maior entendimento da minha existência como
mulher negra.” (Julia13).

Questionamos se ao participar do Clube Negrita as respondentes aprenderam
algo que passaram a implementar em suas vidas e pedimos exemplos:

"Sim. Ir atrás de escritoras negras brasileiras, enaltecer e prestigiar o trabalho
delas sempre. Incentivar os nossos, os que estão a nossa volta. Aplicar a ginecologia
natural com mais frequência e no dia-a-dia." (Gabriela14).
"Sim, comecei a me dar tempo para o meu auto cuidado, por exemplo"
(Brenda15).

12

As informações apresentadas entre aspas são respostas transcritas das participantes, extraídas de
forma fidedigna ao que nos foi respondido via questionário, em outubro de 2018.
13 Nome fictício.
14 Nome fictício.
15 Nome fictício.
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"Sim, buscar cada vez mais informações sobre literatura negra." (Julia16).

Todas as participantes respondentes afirmaram que o Clube Negrita contribui
com seu desenvolvimento pessoal, conforme Gráfico 4:
Gráfico 4. Contribuição do Clube Negrita para o desenvolvimento pessoal.

Fonte: Google Forms, produzido pela autora, 2018.

. Das 5 respondentes, 4 afirmaram que os encontros do Clube Negrita
contribuem com sua consciência política, conforme Gráfico 5:
Gráfico 5: Contribuição do Clube Negrita para a consciência política.

Fonte: Google Forms, produzido pela autora, 2018.

16

As informações apresentadas entre aspas são respostas das participantes e extraídas de forma
fidedigna ao que nos foi respondido via questionário, em outubro de 2018.
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Somente 4 das 5 afirmaram realizar pesquisas relacionadas aos temas
abordados nos encontros, conforme Gráfico 6:
Gráfico 6. Participantes que realizaram pesquisas relacionadas ao tema do Clube.

Fonte: Google Forms, desenvolvido pela autora, 2018.

Pedimos que as respondentes compartilhassem suas experiências e vivências
relacionadas ao Clube Negrita, podendo realizar também críticas e sugestões.

"[...] um encontro super político. Foi incrível. Sugiro que aja mais encontros como
esse."(Ana17, ao se referir ao encontro #8 – Se toca garota!).

"O Clube coopera para o meu desenvolvimento oral. Sou tímida falando em
público e com pessoas que nunca vi na vida. Compartilhar leituras, ler e ouvir tem me
surpreendido." (Brenda18).

"[...] pude conhecer outras pessoas que tem maior entendimento sobre o
assunto, uma das oportunidades que muito agregou pra mim nesse longo processo
que me encontro de descobertas." (Julia19).
Minha experiência é muito positiva, gosto do ambiente formado pelas
pessoas que o frequentam e gosto co conteúdo transmitido pelas mesmas,
com isso aprendo, me divirto, distraio, relaxo, é um momento diferente de
experiências cotidianas que geralmente são ou só de aprendizado, ou
somente de lazer de uma forma geral, já o clube não, ele trabalha muito bem
com a interdisciplinaridade e isso me atrai. (Tais 20).

17

Nome fictício.
Nome fictício.
19 Nome fictício.
20 Nome fictício.
18
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Com o relato da participante Gabriela21, que afirmou passar a compartilhar o que
aprende no Clube Negrita com outras pessoas que façam parte de seu convívio,
podemos afirmar que o processo perpassa pelo individual e pelo coletivo.
Via e-mail, recebemos um feedback de Jéssica, que ressaltou três pontos de
acordo com a vivência dela no Clube Negrita. Tais pontos serão descritos da mesma
forma que recebemos via e-mail:
1) Me dá a forte impressão de que "sempre elege alguém que mora logo ao
lado", dando voz a círculos de pessoas que se conhecem pessoalmente, sem
se abrir para aqueles "navegantes desconhecidos" que tentam propor
conteúdos compatíveis.
2) Me parece especialmente voltado para veicular nomes de sucesso, com
apelo midiático, talvez por que lhe falte a estrutura necessária para fazer uma
curadoria efetivamente democrática e apta à descoberta e revelação de
novos autores.
3) É, de fato, um vetor de empoderamento da nossa comunidade, porém não
pelos motivos que vc, possivelmente, busca provar no seu TCC. Ou seja, do
meu ponto de vista, o fortalecimento dos laços de afeto e pertencimento de
pessoas que já se conhecem é mais determinante do que os conteúdos
veiculados ou a maneira como estes são disponibilizados para o público. 22

Compreendendo que o Clube Negrita é novo e ainda não têm um público fixo
formado, especulamos a utilização de ‘nomes de sucesso’ para atrair público e
também para dar visibilidade às obras dos autores. Percebe-se um contraponto com
o que nos foi apresentado pela respondente Julia, que afirmou ter conhecido novos
autores. Nesta questão é importante ponderar as experiências e particularidades de
cada participante. O que é novidade para um, não necessariamente será novidade
para outro.
O Clube Negrita tem objetivo de propor um ambiente agradável e suscetível a
trocas de vivências e conhecimentos relacionados ao que se foi sugerido na leitura
das obras. Mesmo sem intenção, por meio do Clube Negrita, Bruna cria um dispositivo
infoeducativo que contribui com o empoderamento das mulheres negras participantes.
Tal constatação reforça o ponto de que empoderar-se é um exercício coletivo que
perpassa às individualidades de cada um.
Além de infoeducativo, o Clube Negrita é também um espaço de resistência para
a mulher negra, visto que
[...] Essa identificação e aplicabilidade devem transpassar áreas também
estruturais da formação de subjetividades ou na reconstrução destas. Ou
seja, todas as possibilidades devem ser trabalhadas e quando necessário,
ressignificadas e/ou reconstruídas. Como exemplo, podemos pensar no
sentido de autoestima, de ascensão econômica, acesso à cultura e
informação, formação de lideranças, entre outras práticas. Assim,
21
22

Nome fictício
Relato recebido encaminhado por Jéssica em outubro de 2018, via e-mail.
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percebemos [...] que empoderamento já era utilizado como importante
estratégia de sobrevivência e resistência de mulheres negras, e após sua
teorização, as mulheres negras marcadamente as feministas negras pensam
de uma maneira mais abrangente ao ter a interseccionalidade como
ferramenta essencial de estratégia e de luta política. (BERTH, 2018, p. 87).

Consideramos o Clube Negrita como uma atividade infoeducativa pela ênfase no
compartilhamento de vivências, do informar para educar, do educar para informar, e
pela possibilidade dos indivíduos ressignificarem suas percepções, atribuindo novos
sentidos aos seus significados, além de possibilitar o empoderamento por meio dos
novos conhecimentos adquiridos. O Clube Negrita planta uma semente para que o
indivíduo possa buscar novas informações e desenvolver seus conhecimentos, tanto
por novos autores negros, pelas obras apresentadas e pela busca por
autoconhecimento, conhecimento de seu povo e resgate à história de suas origens e
ancestralidade.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Sociedade da Informação e a Sociedade do Conhecimento são conceitos
polissêmicos, ou seja, estão em constante desconstrução e reconstrução.
Percebemos que, no contexto de países desenvolvidos, a Sociedade da Informação
e a Sociedade do Conhecimento são frutos de acesso e uso dos recursos de
tecnologias da informação e da comunicação. Porém, compreendendo que há
desigualdades sociais globais quanto ao desenvolvimento tecnológico, uma
sociedade não informatizada também pode ser considerada como Sociedade da
Informação e/ou Sociedade do Conhecimento, se considerarmos outras categorias de
análise.
As intersecções dos conceitos de Raça e Gênero podem se relacionar com a
Ciência da Informação também por meio das práticas de Infoeducação, por meio de
um Clube de Leitura, conforme abordado nesta pesquisa, em atividades lúdicas que
busquem reforçar a identidade da mulher negra, atividades culturais que possam
resgatar diferentes aspectos culturais de África. Tais práticas devem ser
constantemente revisitadas e desenvolvidas pelos profissionais da informação,
buscando manter a atualização e a qualidade de seus serviços prestados com o
objetivo de promover a informação à comunidade.
Faz-se necessária a reconstrução da postura do profissional da informação no
tocante à Infoeducação, especialmente em ambientes não tradicionais da
Biblioteconomia. São necessários saberes e fazeres informacionais próprios da
contemporaneidade, pautados no desenvolvimento de competências, habilidades e
atitudes para o protagonismo cultural nos diferentes dispositivos informacionais.
Pode-se dizer que o conceito de Sociedade da Informação apresentado se aplica
a uma pequena parcela da sociedade brasileira, visto que existe uma grande
disparidade quanto ao desenvolvimento das Tecnologias da Informação e
Comunicação. É necessário que o Estado implemente políticas públicas que possam
abranger todas as realidades sociais existentes em território nacional, buscando o
desenvolvimento gradual do país.
As percepções apresentadas por parte das mulheres negras participantes do
Clube Negrita nos fazem constatar de que o mesmo contribui com o processo de
empoderamento. Desta forma, precisamos, enquanto sociedade, buscar formas
diversas de empoderar a população preterida, com intuito de resgatar a identidade
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individual e coletiva dessa população, desencadeando a autoafirmação, propondo o
autoconhecimento, buscando desenvolver raciocínio crítico e as formas de atuação e
resistência dessa população na sociedade.
Compreendendo a Infoeducação como prática de informar para educar e educar
para informar, que se relaciona diretamente com os processos de empoderamento,
inúmeras atividades tanto formais e tradicionais quanto informais podem ser
realizadas com a população preterida: seja por meio do esporte, do incentivo a cultura,
da música, do teatro, da dança, das rodas de conversa, das rodas de leitura, entre
outras. A Infoeducação é multidisciplinar e suas práticas cabem em diferentes
dispositivos informacionais, e pode ser trabalhada com diferentes faixas etárias e
grupos sociais, com finalidades que variam de acordo com a intencionalidade das
práticas.
Cumprindo seu papel de propor um ambiente acolhedor para trocas e promoção
do letramento, o Clube Negrita proporciona, também, o empoderamento das mulheres
negras participantes, mesmo sem a intenção de fazê-lo.
Percebe-se uma relutância em relação a população negra periférica em relação
aos conceitos de Feminismo Negro e Empoderamento, temas que estão cada vez
mais tendo visibilidade acadêmica. Precisamos compreender as razões da negação
dos conceitos por parte dessa população e buscar formas de estreitar as relações
entre a academia e a comunidade. Visto que a Infoeducação preza o
compartilhamento dos saberes, as estruturas acadêmicas de linguagem e postura
precisam ser revistas em relação ao seu contato com as demais comunidades.
O Clube Negrita foi idealizado por Bruna Tamires e organizado por ela até a
edição de julho. Bruna sempre reforça nos encontros que a construção do Clube
Negrita é colaborativa, mostrando-se disposta e aberta a receber apoio para o
planejamento, gastos financeiros (com xerox e alimentação) e desenvolvimento do
Clube. Em junho, Ingrid Passos (autora) e Paloma Camargo passaram a atuar
ativamente com Bruna na organização do Clube Negrita. Para o próximo ano, as
organizadoras buscam trazer novas perspectivas aos encontros do Clube, o que
implicará em mudanças estruturais e dinâmicas.
Durante as pesquisas sobre Feminismo Negro, encontramos o conceito de
Mulherismo Africana, que parte do princípio da mulher negra como gestante da
população e como líder social, diferente do Feminismo Negro, que busca resgatar as
identidades da mulher negra pensando nos períodos históricos escravocratas e as
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formas de livrar-se de tal identidade. Tais conceitos também podem ser debatidos pela
Ciência da Informação, a partir de análises e práticas das intelectuais defensoras das
teorias, suas formas de atuação e a importância dos mecanismos informacionais
relacionados às suas atuações.
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ANEXO A – Modelo de Formulário de Inscrição
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ANEXO B – Modelo de Questionário de Pesquisa Respondido
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