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ESTRADAS DO
CONHECIMENTO
IES investem na qualidade das bibliotecas e
turbinam acervo de títulos, melhoram tecnologia
de consulta e abrem os campi à comunidade

Fabiano Curi

H istoricamente relegadas a
um segundo plano em
muitos ambientes de en-
sino, as bibliotecas são

hoje importantes centros de documen-
tação e de informação e ganharam
espaço de destaque nas universidades
e faculdades. Com o aumento das pos-
sibilidades de acesso a diferentes fon-
tes de referência, assim como com a
diversificação de cursos e de habili-
tações, torna-se imprescindível que
instituições de ensino superior ofere-
çam aos seus alunos e professores di-
ferentes mídias, não só com quanti-
dade, mas com qualidade para dar su-
porte aos cursos. Dessa maneira, as
bibliotecas são estratégicas no desen-
volvimento dos programas pedagógi-
cos e na captação de novos alunos.

Um bom exemplo é o que apresen-
ta o Centro Universitário Senac: entre
os mais de 100 mil itens dispostos nas
bibliotecas de seus três campi, estão
bandeiras de tecidos, aviamentos, pe-
ças de madeira e polímeros entre li-
vros e bases de dados internacionais
para seus cursos de design de moda e
de design industrial. Além disso, é
possível encontrar no espaço da biblio-
teca jogos para PC e Playstations que
servem aos alunos de design de mul-
timídia. De acordo com a diretora de
bibliotecas da instituição, Jeane Pas-
sos, "é preciso repensar o conceito de
biblioteca". Ela afirma que sua equi-
pe faz um trabalho amparado pelo

Senac para que os alunos conheçam
as fontes de pesquisa. Desse modo, os
cerca de mil alunos que passam diaria-
mente pelas bibliotecas da instituição
não precisam necessariamente consul-
tar livros, monografias, DVDs, VHSs
e diversos outros documentos; podem
simplesmente relaxar nos sofás ou se
divertir com jogos de tabuleiro. "A
biblioteca também é um espaço de
lazer", conta Jeane.

Como as bibliotecas do Senac tam-
bém atendem à comunidade, elas têm
políticas de acessibilidade, ou seja,
oferecem material em braile e pos-
suem funcionários conhecedores da
Libras (Língua Brasileira de Si-
nais). O Senac não divulga quanto
investe para manter essa estrutura.
"É uma verba muito generosa", ga-
rante a diretora.

Nas três bibliotecas da Universidade
de Santo Amaro (Unisa) é possível ter
acesso a cerca de 200 mil itens entre
livros, DVDs, periódicos, coleções
e material de produção científica da
própria universidade. A coordenado-
ra de bibliotecas da instituição, Síl-

• via Oliveira, acredita que, com a ex-
plosão das fontes de informação,
esse setor precisa ter um papel mui-
to mais atuante nos ambientes de
ensino. "A biblioteca deve atuar na
construção do conhecimento do alu-
no", afirma.

Para isso, há hoje um trabalho
institucional voltado para um pró-
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O MEC mudou sua forma de avaliar as
bibliotecas. O projeto pedagógico do curso
conta mais do que a quantidade de livros
grama que auxilia os alunos na pes-
quisa bibliográfica. Inicialmente
será proposto para os cursos da área
de saúde, carro-chefe da universi-
dade, mas, segundo Sílvia, deverá
ser implantado-futuramente nos ou-
tros cursos de graduação e de pós,
assim como no ensino médio do

Colégio Unisa. Segundo a coorde-
nadora, esse programa tem como
objetivo ajudar os alunos a serem
"mais criteriosos, pois muitas infor-
mações que estão disponíveis na
internet não são precisas".

A infra-estrutura da biblioteca da ins-
tituição tenta facilitar o acesso dos alu-

nos aos conteúdos físico e virtual. Ela
tem 40 laptops disponíveis para que os
alunos possam circular livremente em
seu espaço durante as pesquisas.

Também com três unidades em São
Paulo, o IBTA tem entre 30 e 35 mil tí-
tulos de livros indicados nas bibliogra-
fias das disciplinas em cada uma de suas

Conceito das bibliotecas junto ao MEC
Aavaliação realizada pelo MEC

em cursos de graduação vem
passando por várias mudanças nos
últimos anos. No início de 2006,
começou a ser implantada uma al-
teração bastante importante no tó-
pico que analisa a infra-estrutura
de biblioteca de faculdades, cen-
tros universitários e universidades.
Se antes havia a exigência em cada
curso de uma proporção de livros
por alunos, considerando a biblio-
grafia específica de cada discipli-
na e a de interesse geral, agora o
modelo de avaliação não requer
mais quantidade; ficam encarrega-
dos os avaliadores de estabelecer
se o que é oferecido pela institui-
ção condiz com o projeto pedagó-
gico proposto no curso.

O diretor de estatísticas e avalia-
ção superior do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), Dilvo
Ristoff, explica que o modelo an-
terior era muito complicado pelo
grande crescimento do número de
cursos e de habilitações. "Para
cada um deles havia um instrumen-
to diferente", reclama. "Esse cami-
nho leva ao absurdo."

O Inep é responsável pela elaboração
dos guias que orientam os avaliadores,
assim como pelo programa de ca-
pacitação com o objetivo de padronizar
os critérios considerados na avaliação.

Ristoff acredita que a questão quan-
titativa dos itens nas bibliotecas é um
mito. "Você está criando uma obra de
ficção", diz. E completa: "Não impor-
ta a quantidade, mas a qualidade que
sustenta a proposta do curso".

Para o diretor acadêmico do IBTA,
Francisco Borges, esse novo modelo
"coloca os avaliadores em uma saia jus-
ta". Ele critica a subjetividade da ava-
liação sem que se estabeleça uma quan-
tidade mínima de fontes bibliográficas.

"A subjetividade aumenta o grau de
risco", pondera o pró-reitor de plane-
jamento e avaliação institucional do
Centro Universitário Positivo (Unicenp),
Cosme Massi. Contudo, ele diz que
cabe à instituição convencer os avali-
adores de que a estrutura de bibliote-
cas é adequada dentro da proposta pe-
dagógica. Os avaliadores, por sua vez,
segundo Massi, devem ter "bom sen-
so" na análise do projeto.

Massi, que participou da elabora-
ção dos novos guias do Inep, crê que,
"com o acervo virtual, muda muito

essa questão quantitativa". Ele ex-
plica que, em cursos como filoso-
fia e literatura, existem muitas
obras de domínio público dispo-
níveis sem restrições ou custo na
internet e, dessa maneira, não pre-
cisariam ter suas versões impres-
sas nos domínios físicos das biblio-
tecas. O pró-reitor também salien-
ta que muitos periódicos científi-
cos têm versões eletrônicas.

As bibliotecas recebem notas de
l a 5 pelos avaliadores do MEC nos
seguintes quesitos: livros de forma-
ção geral; livros de formação espe-
cífica; periódicos, bases de dados
específicas, jornais e revistas; im-
plementação das políticas institu-
cionais de atualização do acervo no
âmbito do curso; sistema de acesso
dos alunos a distância aos recursos
bibliográficos. Vale lembrar que, na
categoria que avalia as instalações
físicas - biblioteca, laboratórios e
instalações especiais -, é a bibliote-
ca que tem o maior peso.

A diretora de bibliotecas do Cen-
tro Universitário Senac, Jeane Pas-
sos, não se preocupa com os crité-
rios de avaliação. "Queremos muito
mais do que o MEC exige", exalta.
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Franscisco Borges, do IBTA: "sem
problemas com furtos de livros"

toricamente, não há perda de livros",
assegura Borges.

Na opinião dele, o professor é fun-
damental na orientação do aluno para
estimar a biblioteca. Borges explica que
o uso de materiais de pesquisa passa
pela sala de aula por meio de trabalhos
e de indicações do corpo docente. "Isso
tem de estar no projeto pedagógico da
instituição", sentencia.

O grande desafio para as bibliotecas
no presente é o de se adaptar às recen-
tes fontes de informação que mudam
constantemente com o rápido desenvol-
vimento das mídias digitais. Para isso,
além de micros, de reprodutores de dis-
positivos digitais e de outros equipa-
mentos modernos, as instituições têm
de ficar atentas aos serviços de infor-
mações via internet, que são cada vez
mais numerosos e exigem, muitas ve-
zes, aportes financeiros em plataformas
tecnológicas e assinaturas.

O Centro Universitário Senac assi-
na bases de dados de diversas publica-
ções científicas, principalmente estran-
geiras. Para diminuir seus custos, criou
um consórcio com outras 12 institui-
ções de ensino superior brasileira que
fez um convênio com a Coordenação
de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível
Superior (Capes) e consegue, assim,
acessar bases de dados eletrônicas que
contam com cerca de 9 mil periódicos.
"Com o acesso via Capes, conseguimos
um desconto de 70% na assinatura",
revela Jeane Passos.

O IBTA, que oferece alguns cursos
semipresenciais, faz a assinatura de ser-
viços da Editora Thomson. Desse mo-
do, os alunos têm acesso a conteúdos
de livros em formato digital, podem
imprimir algumas partes das obras e não
precisam ir à biblioteca da faculdade
para retirar os livros impressos.

Essa, aliás, vem sendo uma prática

O grande desafio para as bibliotecas é o de
se adaptar às recentes fontes de informação
que mudam e evoluem rapidamente
bibliotecas, assim como outros 40 mil
de interesse geral espalhados pelos três
campi. Segundo o diretor acadêmico da
instituição, Francisco Borges, cada dis-
ciplina indica dois títulos obrigatórios,
além de um ou dois que são considera-
dos complementares. Cada um desses
títulos está colocado nas prateleiras da
biblioteca pelo menos na proporção de
sete exemplares para cada 50 alunos, que
era a exigência mínima do MEC para
considerar, entre outros fatores, a infra-
estrutura da biblioteca como muito boa.

Borges conta que o acervo da bi-
blioteca é muito valorizado pelos alu-
nos e professores, pois dá apoio nas
atividades práticas de sala de aula e é
usado na fundamentação de trabalhos
de disciplinas e de conclusão de cur-
so. Por causa disso, as bibliotecas do
IBTA sofrem muito pouco com rou-
bos ou destruição de material. "His-

Ristoff, do Inep: antigos modelos de
avaliação foram aperfeiçoados

cada vez mais comum das instituições
de ensino, pois sai mais barato do que
comprar vários exemplares em papel
e inibe a reprodução ilegal de livros.
A Thomson, por exemplo, comercia-
liza mais de 600 títulos de e-books.
Eles são comprados em formato de
CD e o acesso é via internet usando a
interface da editora. Além disso, há
uma taxa anual que a escola paga à
editora; cerca de 5% do valor produ-
to. Ela também vende bases de dados
para mais de 8 mil periódicos acadê-
micos e científicos.

Outra editora que tem esse serviço
no Brasil é a Pearson, com mais de
200 títulos oferecidos digitalmente.
Chamado de Biblioteca Virtual, o sis-
tema já está disponível para mais de
50 mil alunos de instituições como
ESPM, Anhembi Morumbi, Ibmec
PR, FMU e Uniban. •
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