CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE BIBLIOTECA COM
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE EaD
Márcia Elisa Garcia de Grandi
Alice Mari Miyazaki de Souza
Elenise Maria de Araújo
Elisabeth Adriana Dudziak
Luzia Marilda Zoppei Murgia e Moraes
Marcelo Roberto Dozena
Maria Fazanelli Crestana
Rita de Cássia Paglione
Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo
Av. Prof. Luciano Gualberto, Trav. J, n. 374 – 1º Andar
Cidade Universitária
São Paulo – SP – Brasil 05508-010
dtsibi@usp.br

Resumo
O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBi/USP) promove
continuamente ações de capacitação de equipes, de acordo com diretrizes e
procedimentos estabelecidos para o processo. No Planejamento Estratégico de 2006 foi
definido o projeto “Desenvolver conteúdos para as categorias “auxiliar” e “técnico”,
utilizando recursos de EaD”, sob a coordenação de uma equipe formada por
profissionais do Sistema. O relato discorre sobre a implementação do projeto, que
resultou na formulação do curso “Conhecendo sua instituição e a biblioteca”,
implementado na plataforma CoL – Cursos on-Line, sistema de gerenciamento de
ensino desenvolvido pelo Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores
(LARC) da USP. Descreve-se a estrutura do curso, composto por cinco módulos, os
objetivos programáticos e ferramentas utilizadas. Recomenda-se a realização de outras
iniciativas similares, com adoção sistemática dos recursos de EaD para a capacitação de
equipes, de forma a ampliar o número de participantes no programa e, ao mesmo tempo,
habilitar multiplicadores e usuários no uso do ambiente de EaD.
Palavras chave: Educação a distância. Capacitação de equipes. Bibliotecas
universitárias
1 Introdução
Este Projeto tem suas raízes no escopo da capacitação de equipes, que esteve sempre
presente como uma das premissas do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade
de São Paulo - SIBi/USP, desde sua criação, em 1981. Nesta perspectiva e recuperando
a história dos esforços empreendidos no âmbito do SIBi/USP é necessária a referência
ao Projeto “Capacitação de Equipes Bibliotecárias do SIBi/USP: desenvolvimento de
modelo tecnológico para ambientes em processo de remodelação, apoiado em princípios
de Gestão da Qualidade”, desenvolvido no período de 1996 a 1997.
No final de 1997, foi elaborado um pré-projeto, sob a responsabilidade do grupo
denominado Meta 9 - Qualidade e Produtividade do SIBi/USP, visando a qualificação
de bibliotecários, por meio de um programa educativo à distância, e o desenvolvimento
de metodologia para implementação no Sistema (UNIVERSIDADE, 1997).
Em 1998, o mesmo grupo organizou o “Seminário de Bibliotecas Universitárias e
Educação a Distância: perspectivas e reflexões”, que reiterou as recomendações quanto
à adoção dessa metodologia no desenvolvimento de ações de capacitação de equipes
(SEMINÁRIO, 1998).
A formalização do processo de capacitação ocorreu como resultado do Projeto Crescer,
derivado do Planejamento Estratégico do Sistema, do ano de 2002, quando foram
apresentados e aprovados os documentos relativos às diretrizes e o fluxo do processo de
capacitação contínua de equipes do SIBi/USP e cujo objetivo era proporcionar recursos
para o auto-desenvolvimento e a atualização continuada dos profissionais.
Em 2003, contando com a infra-estrutura de informática da Universidade e a adoção de
tecnologias de comunicação e informação (TIC) em quase todas as atividades e
processos das bibliotecas, foi lançado o Portal de Capacitação de Equipes do SIBi/USP.
No ano seguinte, o DT/SIBi promove o curso a distância “Gestão da qualidade em
bibliotecas e serviços de informação”, em parceria com a Associação Portuguesa de
Bibliotecários, Arquivistas e Documentaristas (BAD), com o suporte da plataforma

FORMARE e envolvimento de profissionais brasileiros e portugueses (FERRARI,
GRANDI, SAMPAIO, 2005).
Em 2005, foi organizado e oferecido o curso “Fundamentos teóricos e metodológicos de
indexação: aspectos sociocognitivos e lingüísticos”, com recursos de educação a
distância, em parceria com os Sistemas de Bibliotecas da Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). O curso foi acrescido de um novo módulo intitulado “Política de
indexação em sistemas de informação”, e oferecido a duas turmas (COUTTO; FILL,
2005).
No Planejamento Estratégico do SIBi/USP para 2006, foi definido um grupo de trabalho
para o desenvolvimento de conteúdos digitais, tendo como público-alvo as categorias
formadas por Auxiliares e Técnicos de Documentação e Informação e que deu origem a
este Projeto - Desenvolver conteúdos para as categorias “auxiliar” e “ técnico” ,
utilizando recursos de EaD.
2 Referencial teórico
2.1 Educação a distância: conceituação
Em documento oficial da Secretaria de Educação a Distância, o Ministério da Educação
explicita que a diferença entre educação presencial e educação a distância reside no fato
de que nesta “o aluno constrói conhecimento [...], no tempo e local que lhe são
adequados, não com a ajuda em tempo integral da aula de um professor, mas com a
mediação de professores (orientadores ou tutores), atuando ora a distância, ora em
presença física ou virtual” (BRASIL, 2003).
Em linhas gerais, a EaD pode ser definida como “um processo de ensino-aprendizagem
onde professores e alunos estão conectados, comunicando-se através de tecnologias,
principalmente as telemáticas” (SZPIGEL; MUSTARO, 2000). Segundo Preti (2005), o
processo educativo é construído continuamente numa rede de relações, de
reconstruções, afirmações e parcerias, onde todos têm a responsabilidade e
compromisso, modificam e são modificados.
2.2 Critérios de qualidade de cursos de EaD
De acordo com Moran (2005), um bom curso a distância é aquele que empolga e
surpreende, faz pensar, envolve ativamente as pessoas e traz contribuições significativas
para a troca de experiências e idéias interessantes.
Neves (2005) enfatiza a ousadia do trabalho, que exige competência profissional e
credibilidade da instituição responsável. Em contrapartida, o aluno deve apresentar
perseverança, autonomia, capacidade de organizar o tempo, habilidade de leitura, escrita
e interpretação, e domínio da tecnologia.
O Ministério da Educação estabelece alguns referenciais de qualidade de cursos a
distância, constituídos pelos seguintes itens: compromisso dos gestores; desenho do
projeto; equipe profissional multidisciplinar; comunicação/interação entre os agentes;
recursos educacionais; infra-estrutura de apoio; avaliação contínua e abrangente;
convênios e parcerias; transparência nas informações; sustentabilidade financeira.
(BRASIL, 2003)

Gatti (2005), por sua vez, destaca as seguintes características e fatores que devem ser
garantidos visando a qualidade de programa de educação a distância:
•

Trabalho interativo inicial de esclarecimento sobre pressupostos pedagógicos, eixo
curricular, conteúdos propostos e justificativa, estrutura de funcionamento, materiais
e suportes adotados e processos de acompanhamento e avaliação;

•

Cuidado na elaboração do material didático e de apoio;

•

Intercalação de atividades a distância e presenciais, com sistema bem estruturado de
tutoria dos alunos;

•

Proposição de formas diferenciadas de avaliação em processo, com critérios de
valoração distintos e claros;

•

Interatividade com participações igualitárias, proporcionadas por diferentes meios:
momentos presenciais, Internet, telefone, videoconferências, telesalas,
teleconferências, etc.

2.3 Qualidade do material didático
O material didático, segundo Gatti (2005), deve ser auto-explicativo e, ao mesmo
tempo, criar oportunidades de extrapolação, pesquisa, reconstrução de fatos do
conhecimento humano, situações-problema, etc., não se limitando a textos informativos
simples e corridos. Recomenda-se utilização de diversos recursos adequados e atraentes
de linguagem visual, auditiva ou gráfica, criando ambiente de aprendizagem
estimulante, com o desenvolvimento integral do participante. A qualidade do material
está condicionada à incorporação de elementos heurísticos em sua formulação, sem
prejuízo da acessibilidade.
Moran (2005) afirma que o material disponível na EaD deve ser cuidadosamente
elaborado, auto-explicativo e com mais desdobramentos (links, textos de apoio,
glossário, atividades) para que a ausência presencial do professor não seja prejudicial.
Conforme Salgado (2005), os seguintes parâmetros devem ser observados na elaboração
do material didático de EaD: introdução- com a apresentação do tema a ser tratado,
justificativa, contextualização e organização do texto; dois a três objetivos específicos
selecionados a partir das competências que compõem o perfil de saída do curso e
formulados na perspectiva do aluno; corpo de texto organizado- deixar clara a estrutura
lógica subjacente, com seções vinculadas a objetivos específicos, bem seqüenciadas,
mas razoavelmente autônomas; fechamento do tema - retomar a questão inicial e
destacar conclusões importantes.
Fiorentini (2005) aponta para a necessidade de trabalhar com problemas reais,
estimulando a busca de soluções em grupo, pelo estudo sistemático e desenvolvendo as
habilidades e flexibilidade cognitivas, por meio do pensamento crítico, que leva à
participação social e inserção profissional. Para isso, recomenda: inclusão de ajudas
intratextuais, ajudas extratextuais, contribuição para o desenvolvimento de hábitos de
estudo recomendados e indicações sobre a utilização de todos os recursos.
2.4 EaD na capacitação de equipes bibliotecárias
Entre as tendências atuais no mercado de trabalho figura a ênfase na educação
continuada dos profissionais de todas as áreas, com o crescente investimento não apenas

em “cursos de atualização mas, principalmente, em cursos que recuperem o saber tácito
do trabalhador e possibilitem a formação de competências coletivas. Neste contexto,
sobressai-se a educação a distância (EaD), privilegiando a “utilização de um novo
paradigma educacional que favoreça estas novas aprendizagens” (MARÇAL, 2000).
Pereira e Santos (2002), referindo-se especificamente ao catalogador, apontam a
importância da educação continuada a distância para o “desenvolvimento da
aprendizagem contínua e o domínio das tecnologias, aprofundando, assim, seus
conhecimentos e desenvolvendo suas capacidades de inovação e criatividade”.
Faqueti e Blattmann (2004) destacam que a Educação Continuada a Distância oferece
oportunidades de aprendizado duplo, constituído pelo próprio tema abordado e o
contato com os novos paradigmas tecnológicos de informação, comunicação e
aprendizagem, por meio da utilização de instrumentos que poderão ser incorporados às
rotinas do trabalho.
Identifica-se na literatura especializada a crescente adoção da EaD para capacitação de
equipes bibliotecárias, conforme pode ser verificado no quadro abaixo.
Quadro 1: Iniciativas de EaD para capacitação de equipes bibliotecárias
INSTITUIÇÂO

ÁREA

Association of
College &
Research
Libraries
(BUCHANAN,
BURD,
ARMSTRONG,
2004)

Information literacy,
desenvolvimento de
coleções eletrônicas,
apoio da biblioteca a
programas de EaD,
etc.

BAD / SIBi/USP
(FERRARI,
GRANDI,
SAMPAIO,
2005)

Gestão da qualidade
em serviços de
informação

PUBLICO PLATAFORMA DESCRIÇÃO
ALVO
Bibliotecários WebCT
Seminários
online, com
duração de três
semanas,
facilitado por
instrutores;
comunicação
síncrona e
assíncrona.
Bibliotecários FORMARE
Curso com 30
horas,
estruturado em
04 módulos,
incluindo
leituras,
exercícios, chataula, e-mails.
Bibliotecários Não informada
Tutoriais
e assistentes
disponíveis para
acesso

Idaho State
Desenvolvimento de
Library (IDAHO, coleções, serviços
2006)
técnicos, serviços aos
usuários
Fundamentos teóricos Bibliotecários CoL
CRUESP
e metodológicos de
Bibliotecas
indexação
(COUTTO,
FILL, 2005)

Curso com 06
módulos, oficina
prévia,
presencial, aulas
presenciais, chat,
correio
eletrônico,
gerenciador de
dúvidas.

INSTITUIÇÂO

ÁREA

CRUESP
Bibliotecas
www.col.usp.br

Política de indexação

UFSC
(FAQUETI,
BLATTMANN,
2004)

Biblioteca digital e
gestão do
conhecimento do
programa de
capacitação
Virtualiz@ndo

PUBLICO PLATAFORMA DESCRIÇÃO
ALVO
Bibliotecários CoL
Formado por 05
módulos, oficina
prévia,
presencial, aulas
presenciais, chat,
correio
eletrônico,
gerenciador de
dúvidas.
VIASk
Curso de 40
Professores
horas, com
da Rede
encontros
Municipal de
presenciais,
Educação de
contando com
Florianópolis
textos on-line,
e
sites
bibliotecários
direcionados,
roteiros,
exercícios
práticos.

3 Descrição do projeto
3.1 Objetivo geral
• Desenvolver conteúdos digitais para as categorias de Auxiliar e Técnico de
Documentação e Informação.
3.2 Objetivos específicos
• Estabelecer premissas para a adoção e desenvolvimento de conteúdos com o
emprego de recursos de EaD no SIBi/USP;
• Propor o arcabouço de conteúdos, para implementação futura, visando o
desenvolvimento de competências individuais e aprimoramento profissional;
• Promover o uso das ferramentas de EaD no SIBi/USP;
• Habilitar multiplicadores e usuários no uso do ambiente de EaD.
3.4 Justificativa
O desenvolvimento de ações de capacitação com utilização de recursos de EaD está
previsto nas diretrizes estabelecidas pelo Programa de Capacitação de Equipes
Bibliotecárias do Sistema, em consonância com tendências crescentes observadas no
contexto de treinamento organizacional.
A opção pelo recurso de EaD justifica-se pelos atributos da metodologia, que
possibilitam a ampliação de participação dos profissionais que atuam nas diversas
bibliotecas do SIBi/USP, localizadas nos sete campi (São Paulo, Piracicaba, São Carlos,
Ribeirão Preto, Bauru, Pirassununga e Lorena), com flexibilidade de horário e
conseqüente racionalização de custos derivados de deslocamentos.

O projeto atende, também, a demanda detectada de formulação de conteúdos
direcionados para a equipe técnica e auxiliar.
3.5 Estratégias / Métodos
•
•
•
•
•

Levantamento de literatura especializada na metodologia de EaD
Levantamento de experiências e aplicações de EaD na área de bibliotecas
Análise dos resultados do levantamento de necessidades de capacitação para o
período de 2006-2009, conduzido pela área responsável do DT/SIBi, (questionário e
workshop)
Análise do Plano de Classificação de Funções da USP para as categorias de Auxiliar
e Técnico de Documentação e Informação
Levantamento de ementas e conteúdos de cursos técnicos ou programas de
treinamento para as categorias em foco

3.6 Etapas do projeto
Foram estabelecidas as seguintes etapas para o desenvolvimento do projeto:
•

Definição da plataforma para implementação do curso

•

Definição do tema a ser desenvolvido

•

Desenvolvimento do conteúdo inicial

•

Desenvolvimento de recursos/materiais de apoio

•

Definição do guia didático geral (dinâmica, atividades previstas, cronograma)

•

Formulação de proposta de conteúdo para implementação futura

•

Inclusão do conteúdo na plataforma

•

Validação da proposta pelo Sistema

•

Realização do projeto piloto

4 Curso “Conhecendo sua instituição e a biblioteca”
Após levantamento prévio sobre as ferramentas de gerenciamento de cursos a distância,
optou-se pelo CoL (Cursos on-Line), mantida em colaboração pela Coordenadoria de
Tecnologia da Informação, pelo Centro de Computação Eletrônica e pelo Laboratório de
Arquitetura e Redes de Computadores do Departamento de Computação e Sistemas
Digitais da Escola Politécnica (LARC). A opção foi feita tendo em vista a praticidade
da adoção de recurso desenvolvido localmente e que já vem sendo utilizado pelo
DT/SIBi, o que assegura o suporte necessário para a apreensão e manejo da ferramenta.
As leituras e discussões conduzidas pela equipe do projeto levaram à definição do
conteúdo a ser desenvolvido no curso, tendo em vista os objetivos previamente
estabelecidos e prioridades de capacitação identificadas pelos dois segmentos alvos,
auxiliares e técnicos de biblioteca.

4.1 Ementa do curso
O objetivo do curso é capacitar o auxiliar e o técnico de documentação e informação a
compreender e valorizar sua atuação na equipe bibliotecária, aprofundando
conhecimentos acerca de suas práticas diárias e conceitos envolvidos, assim como o uso
de ferramentas de EaD, a fim de propiciar-lhe maior autonomia de aprendizado e
decisão profissionais.
4.1.1 Objetivos
O curso deverá permitir:
Conhecimentos
•

Conhecer e aprofundar conhecimentos a respeito da USP e do SIBi

•

Conhecer e aprofundar conhecimentos a respeito da história do livro e da Biblioteca

•

Aprofundar os conhecimentos sistêmicos sobre a prática diária de seu trabalho

•

Aprofundar os conhecimentos sobre a Gestão de Bibliotecas: tipologia, aspectos
operacionais

•

Conhecer alguns conceitos e técnicas emergentes: gestão da qualidade, competência
em informação, e-services

Habilidades
•

Habilitar no uso de ferramentas de EaD

•

Habilitar a organizar a informação e o conhecimento

•

Habilitar a organizar o próprio estudo e o tempo

•

Expressar-se com maior desenvoltura acerca de sua atuação em seu ambiente de
trabalho

Atitudes
•

Promover o auto-conhecimento quanto ao estilo de atuação profissional,
competências e motivação

•

Incentivar a comunicação e a pró-atividade

•

Promover o aprendizado independente e continuado

•

Resgatar valores e atitudes ligados ao trabalho em equipe, respeito à diversidade,
habilidades inter-pessoais

•

Promover a auto-confiança e a tomada de decisão

•

Promover a identidade profissional bibliotecária

4.2 Estrutura do curso
O curso foi dividido em quatro módulos, conforme apresentado abaixo:
1 Universidade de São Paulo
• Antecedentes históricos

•
•
•

Entendendo a estrutura organizacional da USP
USP em números
Principais serviços e informações

2 Sistema Integrado de Bibliotecas da USP
• Histórico
• Modelo de gestão do SIBi/USP
• Missão / Visão / Valores
• Estrutura organizacional
• Processo do SIBi/USP
• Serviços / Produtos do SIBi/USP
3 História do livro
• Tradição oral e conhecimento
• Nas cavernas os primeiros registros
• Antiguidade
• Idade Média e a origem da Imprensa
• Renascimento
• Breve história do livro no Brasil
• Revolução dos suportes da informação
• O universo digital e os e-books
• O futuro
4 História da biblioteca
• Origem da palavra
• A Biblioteca de Alexandria
• As bibliotecas na Idade Média
• Breve história das bibliotecas no Brasil
• Tipologia de bibliotecas
• Distintos paradigmas de biblioteca
• Organização das atividades em bibliotecas
• Tendências e o futuro das bibliotecas
5 Os profissionais da informação
• Um dia na biblioteca
• O auxiliar de biblioteca
• O técnico de biblioteca
• O bibliotecário
• Organização do trabalho e qualidade
• Atuando em equipes bibliotecárias
• Excelência nas atividades e tarefas diárias
4.3 Organização do curso
•

Número de participantes – 43 profissionais, sendo um representante de cada
biblioteca do Sistema e do Departamento Técnico

•

Carga horária – prevê-se 40 horas para a realização do curso, dentro de um prazo de
dois meses

•

Oficina prévia presencial – com o objetivo de familiarizar os participantes com a
plataforma CoL, os objetivos e dinâmica do curso

•

Utilização de chats, correio eletrônico e gerenciador de dúvidas como meios de
comunicação

•

Acompanhamento da participação do aluno

•

Avaliação de conteúdo – exercícios previstos ao final de cada módulo, constituídos
por testes objetivos, com correção automática pelo CoL

•

Avaliação de impacto – formulário para registro de opiniões sobre o curso

5 Proposta de novos conteúdos
Conforme estabelecido no escopo do projeto, delineou-se uma proposta de conteúdos a
serem desenvolvidos posteriormente. Os temas foram definidos a partir da demanda
identificada nos levantamentos conduzidos pelo SIBi/USP, que permitiram a
estratificação das solicitações por nível funcional – superior, técnico e básico. O Quadro
abaixo se apresenta como uma proposta inicial, que poderá ser alterada diante de novas
demandas ou projetos.
Quadro 2: Proposta de novos conteúdos para EaD
COMPETÊNCIAS
Ter visão sistêmica, estando em sintonia com o
contexto institucional e com a área de atuação
profissional
Auxiliar e participar da execução de atividades
ligadas ao processo de formação e
desenvolvimento de acervo
Auxiliar e participar da execução de atividades
ligadas ao processo de tratamento da informação

Auxiliar e participar da execução de atividades
ligadas ao processo de mediação do acesso à
informação

Auxiliar e participar da execução de atividades
ligadas ao processo de gerenciamento de infraestrutura
Interagir e manter relacionamentos pessoais
positivos, por meio de cooperação, flexibilidade,
adaptabilidade, iniciativa, envolvimento e
criatividade

CONTEÚDOS
Noções gerais sobre a USP
Noções gerais sobre o SIBi/USP
História do livro e da biblioteca
Atuação profissional
Política de desenvolvimento de acervo
Processo de aquisição no SIBi/USP
Indexação
Classificação
Catalogação
Preparo físico do material
Arquivos
Serviços oferecidos aos usuários locais e remotos
Recursos da SIBiNet
Prática de busca em bases de dados
Atendimento ao público
Bibliotecas digitais
Comutação bibliográfica
Noções gerais de informática
Procedimentos básicos de conservação/higienização
Organização do acervo e do espaço físico
Procedimentos de uso de equipamentos e outros
recursos físicos
Relações interpessoais
Trabalho em equipe
Liderança
Criatividade
Educação continuada

6 Considerações finais
Como estão previstas, dentro do escopo do próprio Projeto e abordadas acima,
avaliações de aproveitamento e desempenho pelas ferramentas da plataforma CoL e
avaliação do impacto e do conteúdo visando à adequação para próximas edições, seria
prematuro avaliar qualquer item da prática relacionada ao projeto, sem que se tenha uma
turma de alunos, com o curso concluído, o que está previsto para o início do segundo
semestre deste ano.
No entanto, o que se pode considerar para avaliação do processo de trabalho que
resultou neste Projeto e que foi uma prática adotada durante o seu desenvolvimento, são
as verificações feitas durante o processo para itens como o acesso, a pertinência e
extensão de conteúdo, a proposição de exercícios de fixação, a abrangência e o total de
horas para cumprimento dos módulos. Como este Projeto é do âmbito do SIBi/USP, o
acompanhamento destas verificações teve a participação da equipe, que detém o
conhecimento da plataforma, pela experiência de outros cursos oferecidos às equipes do
Sistema e mencionadas neste trabalho.
Como parte da metodologia de gestão de projetos do SIBi/USP, a proposta do curso foi
apresentada aos diretores de Bibliotecas, após inserção na plataforma CoL, e foi
validada pelos mesmos. Após o projeto piloto, será feita nova avaliação do Curso para
execução de ajustes que se façam necessários, a partir da perspectiva do público alvo.
Da experiência vivenciada pela equipe deste Projeto, espera-se a multiplicação para
outras iniciativas similares, com adoção sistemática dos recursos de EaD para a
capacitação de equipes, de forma a ampliar o número de participantes no programa e, ao
mesmo tempo, habilitar multiplicadores e usuários no uso do ambiente de EaD.
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