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1. Objetivos 
Com o presente estudo, nosso objetivo é 
apresentar uma discussão sobre o perfil de 
uma biblioteca (da/na favela) no Orkut – a 
“Biblioteca Becei de Paraisópolis” –, bem 
como problematizar a maneira como esse 
perfil (gerenciado por seu responsável, o 
Senhor Cabral) movimenta sentidos no 
ciberespaço. Nosso corpus é composto, 
além do referido perfil, por recortes de uma 
entrevista realizada, por e-mail, com o 
administrador e fundador da “Biblioteca 
Becei”, o Senhor Cabral. 
 
2. Material e métodos 
Nossa discussão está ancorada no 
referencial teórico da Análise do Discurso 
(AD) de linha francesa, na intersecção com 
teóricos da Ciência da Informação. Quanto 
ao corpus que utilizamos para análise, a 
coleta foi realizada por meio da seleção 
dos recortes: i) do perfil da “Biblioteca 
Becei” no Orkut e ii) da entrevista realizada 
por e-mail, com o Senhor Cabral, 
gerenciador do perfil da “Biblioteca Becei”. 
 
3. Resultados e discussão 
Os resultados de análise de nosso corpus 
apontam para dizeres que colocam a 
“Biblioteca Becei” como: a) um “lugar” de 
identificação entre os sujeitos da 
comunidade de Paraisópolis, o qual 
proporciona a realização de encontros, de 
trocas, enfim, de algum tipo de vínculo; b) 
um espaço em que o conhecimento e a 
informação são apresentados como partes 
da biblioteca, que parece possibilitar o 
acesso a ambos – conhecimento e 
informação – dentro das comunidades; c) 
uma pessoa, já que não temos uma 
comunidade sobre ela, mas um ‘perfil’, algo  
 
 
 

 
típico de um sujeito-navegador. Quantos às 
comunidades que estão adicionadas ao 
‘perfil’, notamos que elas estão 
relacionadas, de uma forma ou outra, ao 
universo das bibliotecas. 
 
4. Conclusões 
Como conclusão de nosso estudo, 
consideramos pertinente marcar que os 
dizeres presentes no perfil da biblioteca 
(da/na favela) no Orkut e na entrevista do 
gerenciador desse perfil apontam uma 
constante movimentação de sentidos e 
sujeitos no ciberespaço. Pontuamos, ainda, 
que alguns pesquisadores, como Milanesi 
(2002) e Silva (2003), indicam que 
bibliotecas como a “Becei” tem surgido 
como resultado da ausência de bibliotecas 
escolares e públicas em nosso país, 
apresentando-se como uma alternativa 
para suprir a carência de informação das 
comunidades, na maioria das vezes 
localizadas em regiões periféricas dos 
grandes centros urbanos ou rurais que 
sofrem com a ausência de unidades de 
informação.  
 
5. Referências bibliográficas 
[1] AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a 
uma antropologia da supermodernidade. 
São Paulo: Papirus, 2007. 
[2] BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2005. 
[3] MILANESI, Luís. Biblioteca. São Paulo, 
Ateliê Editora, 2002. 
[4] ORLANDI, Eni Pulcinelli. Análise do 
discurso: princípios e procedimentos. 7 ed. 
Campinas, Editora Pontes, 2007. 
[5] ORLANDI, Eni Pulcinelli. As formas do 
silêncio: no movimento dos sentidos. 4. ed. 
Campinas: Editora da UNICAMP, 1997. 
[6] SILVA, W. C. Miséria da biblioteca 
escolar. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 


