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Resumo:
Pretende-se, com este trabalho, apresentar um projeto piloto denominado Negociação
Solidária, implementado na Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC), cujo objetivo principal
é arrecadar obras literárias para a atualização do acervo da Biblioteca Setorial Monteiro
Lobato (BSML), através da troca de multas decorrentes de dias de atraso, na devolução de
materiais da BCJC, por livros de literatura. Busca-se, também, com este trabalho, mostrar a
importância e o impacto causado pelo projeto à comunidade acadêmica. Diante dos resultados
apresentados, a BCJC está dando continuidade ao projeto em 2016, intensificando ainda mais
a sua divulgação. O projeto piloto Negociação Solidária contribui para garantir a
sustentabilidade da BSML, com um acervo atualizado e de qualidade, favorecendo a
comunidade local que ela atende, como também para uma política sustentável de
desenvolvimento de acervo pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Feira de
Santana (SISBI-UEFS).
Palavras-chave: Negociação solidária – SISBI-UEFS. Incentivo
desenvolvimento do acervo. Sustentabilidade.
Área temática: Eixo 1 - Gestão sustentável
Subárea temática: Planejamento Estratégico e Sustentabilidade
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1 Introdução
As Bibliotecas no século XXI se deparam com uma nova necessidade, a gestão
sustentável, que esta associada à responsabilidade social. Assim, as bibliotecas devem estar
atentas à gestão socioambiental responsável que, vai implicar na adoção de práticas que vão
alem da educação de usuários ou gestão da qualidade (Biblioteca Sustentável, 2015).
Portanto, há uma preocupação em gerir de forma sustentável o acervo da Biblioteca
Setorial Monteiro Lobato (BSML) que, faz parte do Sistema de Bibliotecas da Universidade
Estadual de Feira de Santana (SISBI UEFS) e que, atende a um público diversificado e que
busca informações em todas as categorias do conhecimento humano. Todavia, o seu acervo
foi formado inicialmente através de um convênio entre a UEFS e o Lions Club de Feira de
Santana e hoje a UEFS é a responsável pela atualização deste acervo. Contudo, a Biblioteca
Central Julieta Carteado (BCJC), administradora do SISBI, adquire anualmente obras para a
BSML e criou o Projeto Negociação Solidaria e este artigo tem como finalidade descrevê-lo.
O projeto consiste na redução ou abono dos dias de suspensão dos usuários do SISBI em
atraso no prazo de devolução de livros mediante a doação de obras literárias com o objetivo
de adquirir de forma sustentável a ampliação do acervo da biblioteca que atenda as
demandadas da comunidade, promovendo a educação dos usuários da BCJC, com a adoção de
praticas de responsabilidade social.
Com isso, a Biblioteca vai ter uma postura, uma gestão sustentável, mas o que é
sustentabilidade?
Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam
suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das
próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao
desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os
recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro.
Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento
sustentável (BIBLIOTECA..., 2015, p.).

Assim, a biblioteca pode ser sustentável desde a construção de seu prédio onde
paredes e janelas de vidros vão contribuir para iluminação natural, jardins internos para
ventilação e iluminação, telhados com a capacidade de recolher a água da chuva para a
reutilização em limpeza, banheiros e irrigação de plantas. Como também, livros e outros itens que
compõem seus acervos que podem ser adquiridos através de doação, recuperados e reutilizados
por outros usuários que buscam a informação desejada. Esses itens podem ser adquiridos por
meio de campanhas publicitárias feitas na própria biblioteca, e/ou em outras bibliotecas, como
também, pro meio de mídias digitais e outros meios de publicidade possíveis de adquirir parcerias
que ajudem na divulgação da necessidade de aquisição de novas publicações.
Conseguimos assim, perceber que as bibliotecas, atendem aos princípios de
sustentabilidade, ao disponibilizar seus serviços e formações. Quando buscam ser
referencia em inovação, recuperação, preservação e disseminação da informação,
participam do desenvolvimento do individuo e logo de forma sustentável e
participativa, pois integram a sustentabilidade econômica, ambiental, espacial, social
e cultural, coletivas ou individuais, visando o alcance e a manutenção da qualidade
de vida, e tendo como perspectivas a cooperação e a solidariedade entre as pessoas,
em diferentes gerações (WEBER, 2011, p. 5).

2 Materiais e Métodos
Buscando analisar a temática proposta, este trabalho será pautado na investigação do
tema proposto. O objeto de estudo é o projeto piloto que foi implantado na BCJC no período
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de agosto a outubro de 2015 sob a responsabilidade da Seção de Referencia da Biblioteca. A
população objeto do estudo foi constituída por usuários do SISBI em atraso no prazo de
devolução de livros. Como amostra foi utilizada 10% dos usuários e a observação foi o
instrumento de coleta de dados, que segundo Marconi & Lakatos (1990, p.90) “...utiliza os
sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Consiste de ver, ouvir e
examinar fatos ou fenômenos.
No primeiro momento, a BCJC utilizou-se do Sistema Pergamum para gerar um
relatório de devedores. A partir desse relatório foi realizada uma reunião com a Direção e
bibliotecários do SISBI-UEFS onde foram definidos os critérios que seriam utilizados para o
abono total ou parcial das suspensões dos usuários da BCJC e quais as publicações que seriam
recebidas para compor o acervo da BSML.
Após a definição dos critérios, a BCJC fez a divulgação do projeto, através de cartazes
no campus da UEFS, na home page da biblioteca, e na sua página oficial no facebook.

3 Resultados Parciais/Finais
O Projeto Negociação Solidária trouxe como resultado no período de dois meses a
arrecadação de 102 livros, que passaram a compor o acervo da BSML e estão à disposição da
comunidade de Feira de Santana para consulta e empréstimo. Durante a aplicação do projeto
Negociação Solidária houve um estreitamento da relação da biblioteca com o usuário de
forma satisfatória, tanto para o usuário que estava suspenso, que muitas vezes tinha obras
literárias sem uso em casa, tendo a oportunidade de voltar a pegar livros emprestados e
contribuir para a atualização do acervo da BSML, assim como, para a Biblioteca que
colaborou na formação do usuário, educando-o, e ao mesmo tempo ampliando seu acervo
com redução do investimento financeiro.

4 Considerações Parciais/Finais
O Projeto Negociação Solidária é uma ferramenta a mais para a política de
desenvolvimento do acervo sustentável e é uma ação alternativa de desenvolvimento do acervo,
que contribui para a sustentabilidade da biblioteca e favorece a comunidade que ela atende. A
iniciativa da biblioteca, neste caso, está baseada na sustentabilidade econômica, social e coletiva.
Diante dos resultados apresentados a BCJC está dando continuidade ao projeto em 2016,
intensificando ainda mais a sua divulgação e adesão.
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