
Para pesquisadores, acervos
são mais confiáveis que as
informações da internet

Ferreira Gomes, Pracuúba e Serra do
Navio são cidades do interior do Ama-
pá, com pouco mais de dois mil ha-
bitantes cada. Elas carregam também
uma lamentável coincidência: fazem
parte dos 13% dos municípios brasilei-
ros que não possuem biblioteca pública,
segundo levantamento do Ministério da
Cultura, por meio da Comunidade Bi-
blioteca Viva. O Amapá figura em 17.°
lugar, entre os 26 estados, em número
de bibliotecas. São Paulo, no entanto,
com todo seu poderio econômico,
afinal é o estado com maior Produto
Interno Bruto (PIB) do país, coloca-
se em uma módica quinta colocação,
diferentemente de Rio de Janeiro e Es-
pírito Santo, que possuem índices de
100%. Dos 5.562 municípios paulistas,
331 não têm qualquer tipo de acervo.
A internet é uma das "culpadas" por esse
quadro negativo, acusam alguns. Os jo-
vens preferem fazer pesquisas via web a

ir até uma biblioteca e folhear um livro.
Milena Trimer, estudante do curso de
Tradução e Intérprete das Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU) acredita
que a internet traz praticidade, "mas não
se pode confiar em tudo que está nela".
A estudante tem o costume de iniciar a
busca pela web e depois ir às bibliotecas
para checar as informações ou aprofun-
dar o assunto.
Na opinião de quem dirige um acervo,
por mais que a internet ofereça uma
vasta opção de informações, a bibliote-
ca dá a chance para que o pesquisador
consulte vários livros de autores dife-
rentes sobre o mesmo assunto. "Temos
um arquivo multidisciplinar que, por ser
público, atinge uma população bastante
variada", explica Vera Lúcia Janela, dire-
tora da Divisão de Bibliotecas do Centro
Cultural de São Paulo. No entanto, para
atrair mais público, ela acredita que esses
espaços precisam ser mais modernos,
dinâmicos e funcionais, utilizando todos
os recursos tecnológicos disponíveis em
benefício dos usuários.

Arquivo na web. Modernidade tam-
bém é a palavra chave na Organização
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Mllene Trimer inicia as pesquisas na

web, mas depois vai aos livros checar
as informações. Acima, interior da

Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.

das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco). Preo-
cupada em mostrar seus arquivos
para o mundo, a organização lançou,
em Paris, a Biblioteca Digital Mun-
dial (World Digital Library - WDL),
disponível em sete idiomas, entre eles
o português. O acesso é feito pelo en-
dereço www.wdl.org e conta com 1,4
mil objetos digitalizados, entre livros
raros, manuscritos, cartas, filmes, gra-
vações sonoras, ilustrações e fotos.
Trinta e duas bibliotecas de 19 países
colaboram com o acervo digital, entre
elas, a Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, uma das maiores do mundo,
que conta com cerca de 10 milhões de
itens. "Colocamos na web cerca de 20
mil itens até o momento e assim po-
demos preservar e viabilizar o acesso
ao nosso patrimônio", explica Angela
Bettencourt, coordenadora de infor-
mação bibliográfica da Fundação Bi-
blioteca Nacional.

Text Box
De volta à biblioteca. Agitação, São Paulo, ano XV, n. 88, p. 54, jul./ago. 2009.




