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A Declaração de Bolonha formulada em 1999 e assinada por grande parte de países
europeus, reunidos na cidade italiana de Bolognha, marca uma mudança em relação às
políticas ligadas ao ensino superior dos países europeus. Após dez anos de ensaio, os países
europeus iniciam o exercício de suas reformas, com o objetivo de promover maior
empregabilidade e competitividade aos seus cidadãos, estabelecendo um sistema de créditos
transferíveis e acumuláveis entre os países, para promover ampla mobilidade aos estudantes,
cuja obtenção de créditos pode também ser adquiridos em contextos de ensino não superior,
incluindo a aprendizagem ao longo da vida. No Brasil, o relatório Delors da UNESCO com
seus quatro pilares educacionais ficou bem conhecido (aprender a conhecer; aprender a fazer,
aprender a viver juntos e finalmente aprender a ser). Cooperação interinstitucional,
mobilidade de estudantes, docentes e investigadores, programas integrados de estudo,
formação e investigação dão a tônica do ensino superior na Europa, hoje. O Curso de Ciencia
da Informação e Documentação da USP-Ribeirão Preto, SP, teve a honra de receber o
professor José Antonio Moreiro González, da Universidad Carlos III de Madrid (Espanha),
dignissimo conselheiro editorial desta revista InCID, em outubro próximo passado.

O

professor espanhol desenvolve pesquisas em parceria com a ECA/USP de São Paulo, sendo
colaborador do CID–Ribeirão Preto, tendo sido supervisor do atual coordenador do CID,
Cláudio Marcondes de Castro Filho, que também já estagiou na universidade espanhola.
Estamos portanto, com esta entrevista, dando visibilidade a uma parceria internacional do
CID de Ribeirão Preto, pareceria que se estende à pós-graduação em formação deste
programa. A área de interesse do professor José Antonio Moreiro González volta-se ao
mercado de trabalho do profissional de informação e aos processos de organização do
conhecimento, com destaque para as taxonomias e ontologias.
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InCID: Em que medida a reforma em curso na Europa com o tratado de Bolonha eleva
a competitividade internacional do sistema europeu do ensino superior?
Moreiro González: O objetivo principal do Espaço europeu de Educação superior é aumentar
a compatibilidade dos sistemas de Educação Superior, respeitando a diversidade, para que os
títulos universitários, expedidos em um país da União Européia, sejam homologadas em
qualquer outro da UE. Esta racionalização e modernização do Sistema Universitário que
procura convertê-lo num espaço aberto sem obstáculos à mobilidade de estudantes, titulados,
professores e funcionários supõe o reconhecimento de titulações e outras qualificações de
educação superior, com garantias da qualidade obrigatórias através da transparência (um
sistema de titulações compreensíveis e comparáveis organizado em três ciclos) e a cooperação
européia.
InCID: Foi possível identificar especificidades no aprender a aprender, na Espanha,
durante a recente experiencia curricular?
Moreiro González: Em geral, tem sido uma adaptação a um modelo novo, no qual tem
desaparecido bacharelados e licenciaturas. Ambas as categorias se igualam em duração, 4
anos (Graduação, que em alguns países da Europa é de três anos) . Com uma especialização
(mestrado ou doutorado) seguindo o modelo anglo-saxão de três ciclos. Também é nova a
maneira de avaliar: o trabalho do aluno é qualificado continuamente, tendo que cumprir, no
total, 40 horas de trabalho semanal. O exame será apenas uma parte da nota final. Porem,
mostra- se no caso espanhol algumas exceções, como para a Arquitetura e Medicina, com una
graduação de 5 anos; também das Engenharias com atribuições profissionais, para as quais é
preciso um mestrado obrigatório de um ano. No caso das Engenharias, a graduação equivale
ao título anterior de Engenheiro técnico. Os titulados em Direito, para atuar
profissionalmente, precisam cursar um Mestrado em exercício de Advocacia e da
Procuradoria. Finalmente, os Professores de Ensino Secundário, além de uma Graduação
devem fazer um mestrado de 60 créditos ECTS (Substituto do anterior Curso de Atitude
Pedagógica).
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InCID: Tudo leva a crer que os oito anos estipulados para a formação científica de alto
nível, no esquema de Bolonha 3+2+3 fica aquém de países americanos ou latinoamericanos; no Brasil, por exemplo, o estudante leva 10 anos para ser um doutor (4 + 2
+ 4); não é contraditório que a Europa fale em competitividade ao mesmo tempo que
dilui e aligeira a formação dos estudantes?
Moreiro González: A perspectiva deve ser tomada desde o novo modelo de aprendizagem.
Nele o período de tempo de formação nos cursos dum estudante é certamente mais curto, em
geral. Mas o principal objetivo é que os estudantes atinjam nesse período a capacidade para
adquirir, por si mesmo, nova aprendizagem à medida que o precisem, incluindo a realização já
de tarefas profissionais. Servindo-se das novas tecnologias, os estudantes devem estar
preparados para o Long Life Learning (LLL) que exige dos profissionais da sociedade atual,
especialmente os profissionais de um sector tão mutável como é o setor da informação. No
caso das disciplinas da informação, as ferramentas profissionais tornam-se velhas em pouco
tempo, obrigando, assim, os documentalistas a formar-se continuamente, se quiserem seguir
sendo competentes ante as tarefas que a profissão lhes exige. A sociedade muda em ritmo
veloz e em alguns campos do conhecimento, como o nosso, a mudança se acelera. A resposta
é a formação contínua, para toda a vida.
InCID: O ensino de Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI) no Brasil, em
graduação, baseia-se em seis áreas: Fundamentos Teóricos da BCI, Organização do
Conhecimento, Recursos e Serviços, Gestão, Tecnologia e Pesquisa. Como é o ensino da
BCI na Espanha?
Moreiro González: Exige-se um bom nível de conhecimentos técnicos, junto com a
aprendizagem correta do uso das novas tecnologias, para garantir boas habilidades
tecnológicas, com um manejo avançado das ferramentas informáticas e conhecimento
suficiente das técnicas e software de Biblioteconomia e Documentação. Assim como
conhecimento de outras línguas e com formação consistente, na área empresarial.
A formação do profissional de informação, hoje na Espanha, fundamenta-se nas competências
transversais:
INSTRUMENTAIS: Capacidade de análise e síntese; Capacidade de organização e
planificação; Comunicação oral e escrita na língua nativa; Conhecimento de uma língua

InCID: R. Inf. e Doc., Ribeirão Preto, v. 2, n. 2, p. 208-212, jul./dez. 2011.

Entrevista: José Antonio Moreiro González

211

estrangeira; Conhecimentos de computação relativos ao âmbito de estudo; Capacidade de
gestão da informação; Resolução de problemas; Tomada de decisões.
PERSONALES: Trabalho em equipe; Trabalho numa equipe de caráter interdisciplinar;
Trabalho

num

contexto

internacional;

Habilidades

nas

relações

interpessoais;

Reconhecimento a diversidade e a multiculturalidade; Raciocínio crítico e Compromisso
ético.
SISTÉMICAS: Aprendizagem autônoma; Adaptação às novas situações; Criatividade;
Liderança; Conhecimento de outras culturas; Iniciativa e espírito empreendedor; Motivação
pela qualidade; Sensibilidade para os temas do meio ambiente.
InCID: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai são regidos por um tratado
(MERCOSUL) em que as competências do profissional de informação estão ligadas às
habilidades de comunicação, pesquisa, gerência e competências sócio-políticas; os cursos
brasileiros de BCI, em nível de graduação, equilibram seus conteúdos nessas quatro
áreas mencionadas. Quais são as habilidades e competências previstas no tratado de
Bolonha para a Europa?
Moreiro González: As competências estão baseadas no Euro referencial de competências
que identifica as competências e aptidões dos profissionais europeus de informação e
documentação. Com estes campos de competência:
•

Informação (Relações com os utilizadores e clientes; Compreensão do meio profissional;
Aplicação do direito da informação;

•

Gestão dos conteúdos e conhecimentos; Identificação e validação das fontes de
informação;

•

Análise e representação da informação;

•

Pesquisa de informação;

•

Gestão dos acervos e fundos; Enriquecimento das coleções e fundos; Tratamento físico
dos documentos; Organização do espaço e equipamento; Concepção de produtos e
serviços);

Comunicação (Comunicação oral; Comunicação escrita; Comunicação

audiovisual; Comunicação pela informática; Prática de uma língua estrangeira;
Comunicação interpessoal; Comunicação institucional);
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Tecnologias (Planejamento informático de sistemas de informação documental;
Desenvolvimento e aplicações de informática; Publicação e edição; Tecnologias da
Internet; Tecnologias da informação e comunicação);

•

Gestão (Gestão global da informação; Marketing; Venda e difusão; Gestão orçamental;
Gestão de projeto e planejamento; Diagnóstico e avaliação;

•

Gestão dos recursos humanos; Formação e ações pedagógicas) e

possuir saberes

complementares, além das do âmbito da informação-documentação, que os profissionais
da informação e documentação necessitam freqüentemente para resolver problemas
(econômicos, jurídicos, lingüísticos, psicológicos, etc.); ou também contar com uma
cultura distinta, a da informação (assim, cultura musical, médica, estatística, etc.) que
pode posteriormente ampliar-se para converter-se na base de uma especialização
profissional.

Entrevista enviada em: 31 mar. 2011
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