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RESUMO 

 

 

A pesquisa investigou a qualidade dos acervos das Bibliotecas do Setor Sul e da Faculdade de 

Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), tendo por sujeitos os estudantes 

dos cursos mantidos pelas Faculdades de Ciências Agrárias, Educação Física e Tecnologia e 

dos Institutos de Ciências Biológicas e Ciências Exatas. Como principal objetivo, buscou 

aferir a qualidade dos acervos dessas bibliotecas, considerando os índices de satisfação 

relacionados com as demandas atendidas e a adequação dos conteúdos recuperados e lidos às 

necessidades de informação desses estudantes. Os resultados obtidos evidenciaram que os 

acervos dessas bibliotecas, principalmente o da Biblioteca do Setor Sul, não têm consistência 

de conteúdo e quantidade para qualificar a prestação dos serviços de consulta e empréstimo 

nem atender as necessidades de informação dos seus usuários, tampouco para assegurar o 

cumprimento eficaz do papel social que delas se espera.  

 

Palavras-chave: Biblioteca universitária – serviços de consulta e empréstimo. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aimed at researching on the quality of the book collection in libraries of the South 

Campus area as well as that of the Tech College at Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM). The subjects involved were the students in courses offered by the Agriculture 

School, the Physical Education College, the Tech College and by the Biological Sciences 

Institute and the Exact Sciences Institute. As main proposed objective, the work tried to assess 

the book collection quality in these libraries, considering the satisfaction level related to the 

public served and the suitability of the retrieved and read contents for the students demands. 

The results have showed that the book collection of the studied libraries – mainly those of the 

South campus area – do not present neither content consistency nor quantity in order to 

qualify both the consultation service offer and the lending service, as well as that they do not 

respond to the information need of their users, which is their expected social function. 

 

Keywords: University libraries – consultation and lending service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa buscou aferir a qualidade dos acervos das Bibliotecas do Setor Sul e da 

Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), considerando os 

índices de satisfação relacionados com as demandas atendidas e a adequação dos conteúdos 

recuperados e lidos às necessidades de informação dos estudantes dos cursos mantidos pelas 

Faculdades de Ciências Agrárias, Educação Física e Tecnologia e dos Institutos de Ciências 

Biológicas e Ciências Exatas. 

 A pesquisa atual é a segunda etapa de um programa de pesquisa do Departamento de 

Biblioteconomia da UFAM, iniciado em 2006, para estudar as bibliotecas das instituições de 

ensino superior de Manaus, haja vista as suas relevâncias para o alcance dos objetivos das 

universidades. Etapa que contou com a participação das bibliotecas da UFAM, UEA e sete 

instituições particulares, mas a coleta limitou-se aos aspectos quantitativos das suas infra-

estruturas. 

 Sua execução compreendeu quatro procedimentos: levantamento bibliográfico, quando 

foram pesquisados textos para sustentação teórica do tema e revisão de literatura; a pesquisa 

de campo, realizada por meio de questionário com perguntas abertas e fechadas e de múltipla 

escolha, cuja aplicação foi antecedida do pré-teste; tratamento, análises e interpretação dos 

dados coletados e elaboração dos relatórios parcial e final.  

Os resultados obtidos permitiram concluir que os acervos das bibliotecas estudadas, 

sobretudo o da Biblioteca do Setor Sul, não têm consistência de conteúdo e quantidade para 

qualificar a prestação dos serviços de consulta e empréstimo nem atender as necessidades de 

informação dos seus usuários, tampouco para assegurar o cumprimento eficaz do papel social 

que delas se espera. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Refletir sobre o papel que a biblioteca exerce, ou deveria exercer, na sociedade 

remete-nos ao período pós-Revolução Industrial, movimento que alterou radicalmente o 

sistema de produção da época, ao substituir as ferramentas pelas máquinas, a energia humana 

pela motriz e o modo de produção doméstico pelo fabril, sendo decisivo para o 

desenvolvimento das indústrias na Inglaterra, a partir de 1760.  

 Esses acontecimentos exerceram grande impacto sobre a estrutura da sociedade, em 

um processo de transformação acompanhado por notável evolução tecnológica, profundas 

mudanças sociais e crescente processo de urbanização, que provocaram demandas por novos 

produtos e serviços. Foi neste contexto que a biblioteca surgiu como serviço de informação 

destinado ao público, e a partir dele evoluiu até afirmar-se como instituição social, embora 

essa natureza nem sempre seja reconhecida.  

 Nesta reflexão sobre o papel social da biblioteca serão apresentadas as ideias dos 

autores mais representativos do movimento que levou à formulação de uma filosofia para a 

Biblioteconomia, enfatizando sua responsabilidade social e não só seus aspectos operacionais, 

como Stanley Jevons (1900), Pierce Butler (1933), Löwel Martin (1937), Margareth Egan 

(1955), Jesse Shera (1972), D. J. Foskett (1964) e Raymond Smith (1900)1. 

 Segundo a revisão de Müller (1984), nesse período a biblioteca exercia um papel de 

agência de controle social e de educação, mas esta em sentido restrito, pois dela se esperava 

ações mais conformadoras do que indutoras de mudanças, em relação às estruturas sociais da 

época. Talvez por isso o seu descompromisso com a formação de leitores mais críticos2. A 

intenção era prover a biblioteca de condições para educar as classes mais baixas, mas 

                                                           
1A base do estudo será a revisão de literatura produzida por Suzana Pinheiro Machado Muller, 

publicada no artigo Biblioteca e sociedade: evolução da interpretação de função e papéis da 

biblioteca. R. Esc. Bibliotecon. UFMG, Belo Horizonte, v. 13, n. 1, p. 7-54, mar. 1984. 
2 Nessa época o conceito de usuário não era aplicado aos freqüentadores da biblioteca. 
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preservando os valores sociais vigentes. Aliás, uma concepção que se encaixa perfeitamente 

nos argumentos de Vergueiro (1990), quando este discute o papel da biblioteca como 

Aparelho de Estado. Significa dizer que a biblioteca por motivações políticas deixou de ser 

um instrumento de transformação social para simplesmente reproduzir as ideologias dos 

grupos dominantes. 

 Para confirmar o exercício desse papel, Müller (1984) destaca o pensamento de Jevons 

(1900), que defendia a manutenção de bibliotecas públicas por meio de impostos, sob o 

argumento de ser um investimento de baixo custo e grande alcance social, pelo seu efeito 

multiplicador. Para ele, uma medida que permitiria 

 

[...] dar ao povo acesso à boa literatura, fazendo das bibliotecas públicas o 

meio mais econômico de se tentar manter ‘homens exaustos e sem dinheiro 

entretidos em prazeres inocentes’ e, portanto, fora das prisões, tribunais e 

asilos [...] as bibliotecas poderiam provocar em seus leitores o hábito e gosto 

pela boa leitura, e assim dar continuidade ao trabalho ‘civilizatório’ iniciado 

pela escola primária (apud MÜLLER, 1984, p. 9 e 10). 

 

 Os argumentos de Jevons (1900) seriam perfeitos, não fosse a sua concepção 

distorcida sobre o papel da biblioteca. Para ele, a biblioteca seria um meio eficiente de 

combater o efeito pernicioso da leitura de romances de conteúdos duvidosos que pudessem 

distrair e afetar a disposição dos operários para o trabalho. Por isso, a sua receita de sucesso 

era a oferta gratuita de literatura “[...] pura e inofensiva, muitas vezes de excelente valor 

moral e intelectual” (apud MÜLLER, 1984, p. 10). 

 Com o início do século XX, aos papéis que a biblioteca já exercia são agregados 

outros como a cultura, o lazer, a preservação e a difusão do conhecimento, mas ainda 

limitando suas práticas à questão do tratamento técnico e ao seu ambiente interno.  

 A preocupação com a dimensão social da biblioteca só foi registrada a partir de 1930, 

quando alguns pesquisadores americanos, egressos da Escola de Pós-Graduação em 
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Biblioteconomia de Chicago, passaram a discutir e a propor uma filosofia para a 

Biblioteconomia, centrada na sua responsabilidade social. 

 Butler (1933) foi o precursor desse movimento, tendo defendido a ideia de que a 

biblioteca é uma agência social, com responsabilidades em relação aos indivíduos, grupos e 

comunidades. Para ele, “[...] o conhecimento só tem significado social quando é adquirido por 

alguém que o injete de volta na corrente vital da vida da sociedade” (apud MÜLLER, 1984, p. 

20). 

 Seguindo a mesma trilha, Martin (1933) defendia que a razão de ser da biblioteca 

estava na transmissão da cultura e saberes coletivos registrados em materiais impressos. Para 

justificar o seu posicionamento, argumentava: 

 

A biblioteca promove tanto a socialização como a individualização. De um 

lado, ela transmite a herança social e incute os valores e experiências do 

passado no grupo, com um efeito unificador; por outro lado, ela capacita o 

indivíduo a avaliar as tendências presentes e valores futuros, eleva a 

qualidade de sua vida pessoal, e fornece meios para ascender na escala 

social. (MARTIN apud MÜLLER, 1984, p. 21). 

 

 Para Egan (1955), a biblioteca é uma instituição social dinâmica, em permanente 

evolução, justamente pelo fato de relacionar-se diretamente com os setores da sociedade. Por 

isso idealizava a biblioteca como uma instituição 

 

[...] influenciada e influenciando a estrutura social que a circunda, refletindo 

e contribuindo para o desenvolvimento social. [...] responsável pela 

organização do conhecimento, a difusão dos produtos culturais e a 

administração do fluxo do conhecimento registrado. (apud MÜLLER, 1984, 

p. 28). 

 

 Alguns anos mais tarde, Shera (1972), ao situar a Biblioteconomia no campo da 

Epistemologia Social, defendia a ideia de que a função essencial da biblioteca é a 

conservação, preservação e a transmissão da herança cultural da humanidade, cabendo ao 
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bibliotecário “[...] maximizar a utilidade dos materiais que coleta, para o benefício da 

sociedade” (apud MÜLLER, 1984, p. 35). Isto porque o “[...] serviço é dirigido ao indivíduo, 

mas através do serviço individual a biblioteca atinge a sociedade” (apud MÜLLER, 1984, p. 

35). 

 Para fundamentar suas ideias, Shera (1972) argüia que a biblioteca da sociedade 

contemporânea deveria orientar-se por alguns aspectos que considerava básicos. 

 O primeiro deles é o livro, que ele conceituava como qualquer unidade física onde se 

registram as experiências humanas e por isso deveria “[...] permanecer como o conceito 

central de uma teoria aceitável de biblioteconomia” (apud MÜLLER, 1984, p. 38), por ser o 

principal item do acervo das bibliotecas. Aliás, biblioteca que ele definia como uma agência 

de comunicação secundária, onde o bibliotecário seria o mediador entre os conteúdos do seu 

acervo e os usuários. Por onde se infere que o livro foi usado como um termo genérico para 

sintetizar todos os demais formatos e conteúdos da cultura, ciência e tecnologia produzidas 

pelo homem. 

 O segundo aspecto reporta-se ao processo de formação e desenvolvimento do acervo 

das bibliotecas e ao seu tratamento técnico, itens que ele considerava como condicionantes da 

comunicação entre usuários e acervos. Por isso, ele “[...] identifica o processo de seleção, 

aquisição dos registros gráficos e o acesso ao seu conteúdo como o aspecto operacional da 

biblioteconomia” (apud MÜLLER, 1984, p. 38).  

 O terceiro remete ao provimento das condições infra-estruturais pelas instituições 

mantenedoras das bibliotecas, sem o que se inviabiliza o cumprimento do papel social e o 

alcance dos seus objetivos, ficando a biblioteca impedida de contribuir, como se espera, para 

o cumprimento da missão da sua instituição mantenedora, tornando-se nula de relevância 

técnica e social.  

 Segundo Müller (1984, p. 38), esses recursos compreenderiam, 
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[...] primeiro, uma boa coleção adequada à comunidade servida, bem 

organizada para uso eficiente; e em segundo lugar, um corpo de habilidades 

necessárias para a seleção, organização e difusão de materiais de forma a 

satisfazer as necessidades sociais contemporâneas. 

 

 Cabe observar que por ser um setor totalmente dependente do seu ente criador, a 

biblioteca não possui autonomia para se auto-suprir dos recursos informacionais, materiais, 

humanos e físicos necessários ao seu pleno funcionamento. Infelizmente, esta lógica 

administrativa não tem sido observada pela expressiva maioria dos dirigentes dessas 

instituições, inclusive os da UFAM. 

 Por fim, temos as contribuições de Foskett (1964), cujas ideias foram bastante 

influenciadas pelo pensamento de Smith (1900), a quem se atribui a autoria da síntese mais 

aceita sobre a função das bibliotecas, qual seja: “[...] a implementação, através de livros e 

outros materiais, da política da entidade a qual a biblioteca faz parte” (apud MÜLLER, 1984, 

p. 39). Justifica-se, pois, apresentar o aspecto que melhor expressa a essência do seu 

pensamento, antes do pensamento de D. J. Foskett. 

 Como ele próprio explica, sua abordagem opõe-se ao pragmatismo presente nas 

chamadas Leis de Ranganathan3 porque desvincula o fazer das bibliotecas das suas rotinas e 

ambiência internas, para focar o principal elemento motivador da sua criação: a missão e 

objetivos da instituição onde a biblioteca atua. 

 

Esta é, portanto, uma abordagem bem diferente dos chavões desajeitados 

sobre o livro certo, o leitor certo e o momento certo; ou da esperança 

ingênua de que a comunidade tem, naturalmente, o bom senso de estabelecer 

uma biblioteca para si própria, porque estaria convencida do valor da boa 

literatura – principalmente as classes mais baixas (apud MÜLLER, 1984, p. 

39). 

 

                                                           
3 Bibliotecário indiano que, em 1925, após visitar mais de 100 bibliotecas inglesas em estágios 

distintos de desenvolvimento, propôs cinco princípios para orientar a organização e o funcionamento 

de bibliotecas e serviços de informação. Sua proposta balizou-se pelas atividades rotineiras das 

bibliotecas visitadas. A despeito das críticas de SMITH (1900), o trabalho de Ranganathan foi e ainda 

é muito bem aceito pelos profissionais da área de Biblioteconomia em vários países. 
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 Como dito anteriormente, Foskett (1962) recorreu aos ensinamentos desse pesquisador 

para organizar as suas ideias, postura que o levou a também defender que a Biblioteconomia 

não devia justificar a sua existência só pelos aspectos técnicos do fazer das bibliotecas. Isto 

porque, argumentava ele, mesmo a técnica e as novas tecnologias têm a sua objetivação, ou 

seja, elas não se justificam por si; elas são meios, instrumentos que podem favorecer ou 

facilitar o alcance daquilo que se deseja. Intui-se, então, que na biblioteca elas só se justificam 

se a ajudarem a alcançar os seus objetivos: o cumprimento da missão da sua instituição 

mantenedora, contribuindo, assim, para satisfazer as necessidades de informação dos seus 

usuários. 

 Assim como Smith (1900), Foskett (1962) também identificava a biblioteca como 

parte de uma entidade maior e a Biblioteconomia uma área semelhante à educação, por isso a 

sua proposta de filosofia profissional pressupunha a definição clara de objetivos, os quais, 

para ele, “[...] devem estar relacionados a – de fato baseados em - necessidades sociais da 

organização da qual a biblioteca faz parte”. (apud MÜLLER, 1984, p. 40 e 41). 

 Se refletirmos sobre a natureza administrativa das bibliotecas, vamos perceber que 

nenhuma delas é orgânica e estruturalmente independente ou autônoma, em relação ao seu 

ente criador, por isso parecem-nos bastante sensatas as posições de Smith (1900) e Foskett 

(1962), como também não é insensatez colocar os objetivos das bibliotecas nos mesmos 

termos daqueles que orientam os seus entes criadores e principais mantenedores.  

 Portanto, as bibliotecas que integram o Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal do Amazonas – UFAM deveriam vincular os seus objetivos ao cultivo do saber, à 

produção de conhecimentos, formação e o aperfeiçoamento das pessoas e organizações em 

todos os setores da cadeia social produtiva, já que estas são as finalidades da UFAM. E por 

conta da relação de dependência entre elas e o seu ente criador, deveria a UFAM provê-las de 

todos os recursos informacionais, materiais, humanos e físicos necessários ao seu pleno 
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funcionamento. Essa lógica não é difícil de compreender, embora tenha sido pouco colocada 

em prática. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Universidade 

 

 A universidade é uma instituição social porque é resultado de uma ação social, 

apresenta as divergências e contradições da sociedade e a tem como referência. Portanto, ela 

se diferencia das demais organizações sociais que são definidas a partir de objetivos 

particulares, ficam alheias aos problemas sociais e tem a si mesmas como referências. Esta é a 

síntese da visão e argumentos de Chauí (2003) sobre a universidade, da qual não discordamos. 

 Apresentando aspectos mais objetivos, mas sem contrariar essa visão, Wanderley 

(1988) defende que a universidade tem na formação profissional a sua principal finalidade, a 

qual busca atingir por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão que realiza. Sua 

função principal, portanto, recai sobre a produção e difusão do conhecimento, processos que 

lhe permite o contato direto e permanente com a sociedade e a cultura universal, e por isso o 

acesso às culturas local, regional, nacional e internacional é uma de suas prioridades. 

 Seguindo a mesma linha de Wanderley, Saviani (1991) também ressalta como 

atividades-fins da universidade o ensino, a pesquisa e a extensão, mas coloca a extensão como 

derivada das demais. 

 Quanto aos compromissos da universidade, Wanderley (1992) assevera que, além dos 

históricos compromissos com a produção do conhecimento e do saber, essa organização 

também possui outros de caráter filosófico e político. 

 No caso dos compromissos filosóficos, duas tarefas são destacadas por Wanderley 

(op.cit.): uma crítica, que se refere aos questionamentos acerca das percepções que envolvem 

certos aspectos da realidade social, e outra prática, que projeta a elaboração de estratégias que 

visam à solução de problemas que se relacionam com esses aspectos. Com relação aos 

compromissos políticos, ele os vincula às necessidades de mudanças estruturais individuais e 
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coletivas, portanto, também sociais, decorrentes do envolvimento dos indivíduos com os 

saberes disponibilizados pela universidade. Mas observa que esses saberes devem ser bem 

analisados antes de serem aplicados a essa realidade social. 

 Como se observa, há consenso entre esses autores de que a função primordial da 

universidade, sobretudo a pública, abarca a formação profissional qualitativa e ética, a 

produção e a disseminação do conhecimento. Também há consenso na defesa de que o 

princípio da autonomia institucional implica no distanciamento das exigências do mercado, 

pois suas atividades não possuem caráter imediatista, mas se prestam a desenvolver cidadãos 

críticos e reflexivos participantes de todas as esferas da sociedade. 

 Aliás, como afirma Silva (2001, p. 299): 

 

E por não estar limitada pelas injunções do mercado é que a universidade 

pública pode cumprir o seu papel histórico e social de produção e 

disseminação do conhecimento, e também manter com a cultura uma relação 

intrínseca que se manifesta numa possibilidade de reflexão que foge aos 

moldes do compromisso definido pelas pressões de demanda e consumo. 

 

 Significa dizer que no cumprimento da sua função deve a universidade apreender as 

culturas local, regional, nacional e internacional para, a partir das suas práticas de ensino, 

pesquisa e extensão, possibilitar aos indivíduos meios para a reflexão e o entendimento de 

seus aspectos, até mesmo do cenário atual onde é dada maior importância às questões 

tecnocráticas e consumistas. 

 Há que se observar, entretanto, que essa operacionalização encontra obstáculos, pois a 

muitos não interessa a existência de indivíduos pensantes, posto que isso traria mudanças 

políticas e desenvolvimento individual e, por conseguinte, uma reestruturação social. Isto 

porque, como afirma Silva (2001, p. 300), a universidade pública “[...] é o lugar apropriado 

para a discussão e a construção de valores”. 
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 Por outro lado, cabe ponderar que hoje esse cenário mudou, sobretudo devido às 

dificuldades de financiamento da universidade pública, uma realidade nova que tem levado 

muitos dos seus setores acadêmicos, da pesquisa e pós-graduação a se aproximarem de setores 

do mercado produtivo sem que isso tenha abalado a sua autonomia. Até pode estar ocorrendo 

excessos, mas se considerarmos as crescentes dificuldades de financiamento das 

universidades públicas, essa parece ser uma tendência a se consolidar. 

 Apesar das possíveis práticas pouco nobres que podem estar ocorrendo no seu 

ambiente, devido às mudanças sociais dos últimos tempos, a verdade é que a universidade 

ainda é a organização social por excelência da produção, da formação e da disseminação do 

conhecimento. Presta-se a formar pessoas para atuação nos mais diversos setores da cadeia 

social produtiva, oferecendo subsídios na intenção de permitir aos indivíduos o exercício da 

sua cidadania e sua autonomia nos diversos campos da vida em sociedade. 

 Nesse particular, mais uma vez os ensinamentos de Chauí (2003, p. 5) são 

esclarecedores: 

 

A partir das revoluções sociais do século XX e com as lutas sociais e 

políticas desencadeadas a partir delas, a educação e a cultura passaram a ser 

concebidas como constitutivas da cidadania e, portanto, como direitos dos 

cidadãos, fazendo com que, além da vocação republicana, a universidade se 

tornasse também uma instituição social inseparável da ideia de democracia e 

de democratização do saber: seja para realizar essa ideia, seja para opor-se a 

ela [...]. 

 

 Os subsídios disponibilizados pela universidade referem-se à informação que, 

apreendida pelo indivíduo, é transformada em conhecimento. Significa que ter acesso à 

informação é requisito básico para a realização de transformações sociais. Entretanto, isso só 

será possível numa universidade autônoma, bem estruturada, ideologicamente consistente, 

com um corpo docente valorizado e com recursos financeiros para investir em infra-estrutura 

física e administrativa. 
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 Segundo a UNESC, além da formação profissional e da produção e disseminação do 

saber e do conhecimento, a universidade precisa estar conectada com a comunidade que a 

circunda para envolver e beneficiar os distintos segmentos da população por meio das 

atividades que realiza. 

 A relevância desse processo ocorre também por ser a universidade muitas vezes 

criticada e desvalorizada, acusada de ser um estorvo para os cofres públicos. Por isso, torna-se 

urgente o envolvimento do maior número de pessoas possível no entendimento na sua defesa 

e permanência nesse cenário, não por mero ativismo ou legalismo, mas pela relevância do seu 

papel social. 

 

3.2 Biblioteca Universitária 

 

 A existência das instituições de ensino superior, principalmente as universidades, está 

vinculada à produção de conhecimentos para promover a formação competente e o 

aperfeiçoamento das pessoas e organizações nos setores da cadeia social produtiva, por meio 

das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 Como a eficiência dessas práticas pressupõe o contato com informações adequadas em 

número e qualidade, não é absurdo afirmar-se que o alcance dos objetivos e o cumprimento da 

missão dessas instituições dependerão, em grande parte, da eficácia dos serviços de 

informação prestados pelas suas bibliotecas. Essa lógica é de simples compreensão: o acervo 

das bibliotecas é informação em essência e as atividades de produção de conhecimento, 

ensino, pesquisa e extensão não se realizam sem absorvê-la. 

 Sob o ponto de vista administrativo, pois, a biblioteca universitária existe para apoiar a 

realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições de ensino superior 

onde atuam. Na estrutura de poder interno, as bibliotecas universitárias integram os chamados 
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serviços-meios e por isso são totalmente dependentes dos setores das estruturas hierárquicas 

superiores. 

 Tecnicamente, é essa relação de dependência administrativa que gera o vínculo que 

deve orientar a formação e o desenvolvimento dos seus acervos e a oferta dos serviços de 

informação criados para satisfazer as necessidades e demandas dos usuários da biblioteca 

universitária (originariamente, o público-alvo da instituição onde ela atua). 

 Para Martins (2007, p. 16-17), a responsabilidade social das bibliotecas está bem 

definida, uma vez que há consenso de que a elas cabe permitir “[...] acesso à informação e 

assim colaborar para a formação e o desenvolvimento intelectual e cultural dos membros da 

sociedade na qual se insere”. E o mesmo ocorre em relação à biblioteca universitária, pois a 

sua principal contribuição são os serviços de assistência à produção de conhecimento 

científico e cultural ofertados aos seus acadêmicos, com vistas ao acesso e a utilização de 

fontes de informação que fomentem as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

universidade onde ela atua. 

 Macedo; Modesto (1999, p. 49), sem divergirem da visão de Martins (op.cit.), também 

corroboram com o tema da responsabilidade social da biblioteca universitária. Para eles, o que 

a qualifica e justifica a sua existência é o fato de poder contribuir para a capacitação do 

estudante e a formação continuada do professor, tornando-os 

 

[...] “usuários independentes da informação”, conscientizando-os de que 

usando corretamente os recursos informacionais e os princípios de pesquisa 

bibliográfica, retornarão ao sistema de informação para contribuir com novas 

produções de conhecimento, com apoio em normas documentais. 

 

 Para esse alcance, entretanto, é necessário que a biblioteca universitária disponha de 

infra-estrutura física, pessoal, acervo e serviços adequados aos objetivos da sua instituição 

mantenedora e às necessidades informacionais de seus usuários. 
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3.2.1 Estruturação funcional 

 

 A estrutura funcional das bibliotecas universitárias pode ser organizada de forma 

centralizada, semi-centralizada ou descentralizada e a decisão sobre a melhor estrutura a ser 

escolhida e implantada dependerá sempre do grau de dispersão das unidades acadêmicas da 

instituição onde a biblioteca atua e se realizam as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Por onde se infere que a definição do espaço físico de cada unidade (biblioteca central e 

bibliotecas setoriais) e seus setores de referência, consulta e leitura e de acervo também 

dependerá dessa decisão. 

 A forma centralizada pressupõe que as atividades de processamento técnico e a 

prestação de serviços estão organizadas e funcionam em um único prédio. Já a forma 

descentralizada permite que cada biblioteca setorial que integra o sistema de bibliotecas da 

instituição gerencie essas atividades. 

 Existe, ainda, a forma semi-centralizada. Nessa tipologia uma biblioteca central 

coordena o sistema geral e executa os serviços do processamento técnico (aquisição, 

catalogação, classificação, indexação e armazenamento), enquanto as bibliotecas setoriais são 

responsáveis pela prestação de serviços informacionais aos usuários (consulta local e 

empréstimo, principalmente). 

 

3.2.2 Usuário 

 

 Como em qualquer biblioteca, todas as atividades, serviços e produtos da biblioteca 

universitária guardam um vínculo obrigatório com os objetivos e o perfil do público-alvo da 

universidade onde ela atua. Público-alvo esse que no jargão da profissão é chamado de 
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usuário. Portanto, estes são os parâmetros a serem observados pela biblioteca universitária 

quando da definição da sua infra-estrutura em termos de espaço físico, acervo e serviços. 

 Se tomarmos como referência os ensinamentos de Figueiredo (1994) e ampliarmos a 

aplicabilidade da definição que ela concebeu para o termo usuário, concluiremos que o 

público-alvo de qualquer instituição prestadora de serviço e os usuários da biblioteca por ela 

criada, em essência, são os mesmos indivíduos. Antes de a biblioteca existir eles só são vistos 

como os alvos dos produtos e serviços da instituição e após a criação da biblioteca, devido a 

essa particularidade, eles passam a ser os principais destinatários e usuários dos serviços dessa 

biblioteca. 

 Esclarecida essa questão conceitual, recorremos novamente ao legado de Figueiredo 

(1994) para registrar que, dependendo da existência ou não de vínculo institucional, os 

usuários das bibliotecas podem classificar-se em preferencial e eventual. Por usuário 

preferencial entende-se todo indivíduo que possui um vínculo formal com a instituição onde a 

biblioteca atua. No caso da universidade, os estudantes, professores, pesquisadores, técnicos e 

auxiliares. Por onde se infere que serão os membros desses segmentos que, de modo 

preferencial, poderão utilizar todos os recursos e serviços oferecidos pela biblioteca e para 

quem a biblioteca priorizará todas as suas estruturas. 

 O usuário preferencial divide-se em real e potencial. O real caracteriza-se por manter 

cadastro formal e frequência regular à biblioteca e o potencial é o indivíduo que mesmo 

possuindo o pré-requisito exigido para cadastrar-se e freqüentá-la regularmente (pertencer a 

um dos segmentos com vínculo formal), não o faz. Entretanto, o levantamento e estudo das 

causas que motivam essas ocorrências só podem ser realizados por meio de pesquisas 

específicas (que nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação são conhecidas como 

Estudos de Usuários). 
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 Já o usuário eventual é aquela categoria de indivíduos que faz parte das comunidades 

externas ao ambiente das instituições onde as bibliotecas atuam. Portanto, a maior 

característica desse grupo é não pertencer aos segmentos com vínculo institucional, o que 

implica em impossibilidade de cadastramento e uso diferenciado dos serviços oferecidos pelas 

bibliotecas. 

 Significa que, além de só ser permitida a consulta local (o empréstimo de documentos 

é uma prerrogativa apenas dos usuários preferenciais cadastrados), os processos de formação 

e desenvolvimento das coleções dos acervos das bibliotecas que essa categoria de usuário 

recorre não levam em conta o seu perfil sociocultural nem suas demandas. Nas bibliotecas 

universitárias essa situação é mais dramática porque os conteúdos são adquiridos para atender 

as necessidades e demandas de usuários com um nível educacional superior ao dos usuários 

eventuais, a expressiva maioria estudantes do ensino básico. 

 Note-se que todas as iniciativas dentro da biblioteca universitária intuem a existência 

de uma perfeita convergência com os objetivos da universidade onde ela atua. Com isto, 

especula-se que os seus profissionais estarão engajados, primeiramente, em tarefas que levem 

ao conhecimento desses objetivos e, posteriormente, na pesquisa das necessidades 

informacionais e demandas do seu público-alvo, sempre as relacionando. 

 

3.2.3 Acervo 

 

 Em relação ao acervo da biblioteca universitária, é importante ressaltar seu caráter 

especializado, pois supre a demanda dos cursos de nível superior em suas disciplinas, 

subsidiando as necessidades de informação dos seus usuários para o desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa e da extensão (MARTINS, 2007). 
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 Sob o aspecto conceitual, acervo nada mais é do que o conjunto dos produtos ou 

materiais informacionais disponibilizados pelas bibliotecas em todos os suportes ou mídias. 

Tecnicamente, pode compreender cinco coleções básicas: Referência, Corrente, Didática, 

Pesquisa e Especial. Cada uma pode ou não fazer parte do acervo das bibliotecas e a decisão 

dependerá do perfil sociocultural do público-alvo a ser atendido pela biblioteca. 

 Na biblioteca universitária a formação do acervo recai sobre as coleções de 

Referência, Corrente, Didática e Pesquisa. 

 A Coleção de Referência pode ser geral ou especializada (dicionários, enciclopédias, 

resumos, guias, catálogos, índices etc.). 

 A Coleção Corrente, também chamada de Coleção de Periódico, tem a sua maior 

característica no caráter contínuo e atualizado dos conteúdos dos recursos que a compõe 

(revistas científicas, boletins técnicos etc.). Dada essas peculiaridades, é formada basicamente 

para dar apoio às atividades de pesquisa e pós-graduação. 

 A Coleção de Pesquisa não pode deixar de fazer parte do acervo das bibliotecas 

universitárias, pois existe para subsidiar as investigações científicas que caracterizam as 

atividades de pesquisa, pós-graduação e extensão das universidades. Fazem parte desta 

coleção as obras dos grandes pensadores e os clássicos, bem como os documentos de natureza 

monográfica de conteúdos aprofundados (dissertações de mestrado e teses de doutorado). 

 A Coleção Didática tem no suporte teórico às atividades de ensino a sua maior 

característica. Nas universidades deve, obrigatoriamente, fazer parte do acervo das suas 

bibliotecas, pois a sua função é apoiar o processo de ensino-aprendizagem dos cursos de 

graduação dessas instituições. Constituem esta coleção todos os documentos cujos conteúdos 

sejam introdutórios ou pouco aprofundados que se apliquem a esse nível de ensino (manuais, 

compilações etc.). 
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 Em caráter excepcional, a biblioteca universitária pode ainda organizar e manter 

coleções de materiais especiais (microformas, filmes, jogos, brinquedos etc.) desde que as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição onde atue assim exijam. 

 

3.2.4 Serviços de atendimento ao usuário 

 

 Dizem respeito às atividades realizadas pela biblioteca para satisfazer as necessidades 

de informação dos seus usuários, como por exemplo, consulta local e empréstimo domiciliar, 

internet, normalizações, bibliografias, resumos etc. 

 O serviço básico que caracteriza qualquer biblioteca é aquele que ficou conhecido 

como serviço de circulação, por englobar a parte de consulta local e empréstimo domiciliar. 

 A consulta local compreende a leitura e o estudo realizados no próprio ambiente físico 

da biblioteca e sua operacionalização pode dar-se de forma restrita ou livre. Na primeira, a 

biblioteca precisará de quantidade significativa de pessoas capacitadas para auxiliar no 

processo de busca e recuperação da informação, visto que o usuário não tem acesso direto ao 

acervo. Na segunda, o próprio usuário realiza a busca e a recuperação dos conteúdos nas 

estantes, mas o controle do acervo fica comprometido, o número de catálogos do público 

tende a aumentar e há necessidade de um adequado sistema de sinalização. 

 O empréstimo domiciliar é um serviço que tem a finalidade de permitir ao usuário a 

retirada de materiais informacionais para leitura e estudo fora do ambiente da biblioteca. Com 

isso, em um período determinado, o usuário tem a possibilidade de usufruir de uma 

quantidade de materiais que varia dependendo do tipo de biblioteca. 

 As regras de empréstimo devem estar bem explícitas em manuais de serviço ou em 

guias impressos de utilização da biblioteca para o conhecimento dos usuários e servidores em 

geral. 
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3.2.5 Avaliação dos serviços de atendimento 

 

 As bibliotecas universitárias têm como função oferecer subsídios que contribuam com 

o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão das instituições onde atuam. 

Investigações acerca dos serviços prestados por essas bibliotecas são de importância 

fundamental para o conhecimento da realidade e determinação de possíveis mudanças. 

 O primeiro passo para a concretização desses estudos é a compreensão de que [...] 

“serviço é um ato ou desempenho que cria benefícios para clientes por meio de uma mudança 

desejada no – ou em nome do – destinatário do serviço” (LOVELOCK; WRIGHT apud 

SANTOS; FACHIN; VARVAKIS, 2003, p. 86). No caso deste estudo, o que está em análise 

são os serviços de consulta local e empréstimo, ambos já amplamente caracterizados no item 

anterior. 

 Segundo Santos (apud SANTOS; FACHIN; VARVAKIS, 2003, p. 86), as principais 

características dos serviços são a intangibilidade, a simultaneidade entre produção e consumo 

e a participação do usuário. A intangibilidade devido a esse serviço não ser palpável, o que 

implica dificuldades de mensuração. A simultaneidade indica que esse serviço ocorre na 

presença do indivíduo e com sua participação. Se esses aspectos dizem respeito aos serviços 

de consulta local e empréstimo, nada mais lógico do que ouvir os usuários para descobrir qual 

a medida da eficácia dos serviços prestados pelas bibliotecas universitárias. 

 Dentro da lógica que orienta a prestação de serviços informacionais, depreende-se que 

o mesmo necessita de um processo sistemático para que a informação possa chegar ao usuário 

sem dificuldades. Processo aqui definido como “[...] a seqüência de atividades necessárias 

para conduzir as transações ocorridas na prestação do serviço” (RAMASWAMY apud 

SANTOS; FACHIN; VARVAKIS, 2003, p. 86). 
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 A concretização da função social e institucional da biblioteca necessita do 

planejamento dos seus serviços, sobretudo aqueles que são dirigidos aos usuários ou que são 

essenciais para a eficácia desses serviços. Isto porque, segundo Lovelock (apud Santos; 

Fachin; Varvakis, 2003, p. 86) “[...] a melhoria da qualidade em serviços só é possível com 

profundo entendimento do processo”. 

 Infere-se, então, que a complexidade das atividades de formação de pessoas projeta a 

necessidade de avaliação das bibliotecas. Uma preocupação que antes só o setor produtivo 

tinha, agora também ganha espaço nos setores de prestação de serviços. Afinal, “[...] a gestão 

dos processos passa a ter papel crucial nas organizações de serviços, principalmente para as 

organizações voltadas à prestação de serviços informacionais, como no caso das bibliotecas” 

(SANTOS; FACHIN; VARVAKIS, 2003, p. 85). 

 Como se observa, a agregação de valor às práticas das bibliotecas veio impor a 

implantação da avaliação das suas estruturas de funcionamento. Esse fato deve-se à evolução 

das tecnologias da informação e comunicação que passou a exigir a busca de conhecimentos 

para qualificar serviços, adaptando-os aos novos formatos, suportes e mídias, e subsidiar o 

processo de pesquisa, tratamento e disseminação da informação. 

 Essa questão reforça a relevância do conhecimento sobre as demandas e necessidades 

dos usuários das bibliotecas universitárias. Ao se referirem a esse aspecto, Santos; Fachin; 

Varvakis (2003, p. 86) ensinam: 

 

É importante conhecer quem são os usuários, quais são suas necessidades, 

promover uma interação entre o fornecedor e o usuário da informação, dar 

ênfase ao receber e analisar as solicitações de serviço, detalhar as 

necessidades de cada usuário, especificar o tipo de pesquisa ou de material 

bibliográfico necessário e mais adequado àquele usuário. 

 

 Evidencia-se, assim, a relevância da investigação sobre os serviços das bibliotecas 

universitárias, alvo da pesquisa, porque se trata de um processo que possibilita o 
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conhecimento do nível de satisfação dos usuários em relação a aspectos como a recuperação 

de documentos pelos usuários e a adequação de conteúdos recuperados aos seus objetivos de 

busca. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Quanto ao objeto da pesquisa 

 

 Em 2006, as falas dos dirigentes das instituições particulares de ensino superior e das 

autoridades do setor, apoiadas em números sobre a ocupação de vagas e no fluxo dos 

estudantes a programas de financiamento como o FIES4, sugeriam a redução das diferenças de 

infra-estrutura e da qualidade do ensino superior do Brasil. Isso levou o Departamento de 

Biblioteconomia da UFAM a executar uma pesquisa para aferir sua ocorrência nas 

instituições de Manaus, tomando como parâmetro os serviços de suas bibliotecas.   

 A pesquisa levantou dados sobre a infra-estrutura de funcionamento das bibliotecas, 

em particular sobre a composição evolutiva dos seus quadros de recursos humanos, as 

diretrizes das políticas de seleção, aquisição e avaliação das coleções dos seus acervos e os 

serviços oferecidos.  

 Como as instituições de ensino superior públicas sempre foram mais bem ranquiadas, 

trabalhou-se com a hipótese de que essa redução decorreria da ampliação das condições infra-

estruturais das instituições particulares, mas isso foi denegado pelos resultados. Isto porque a 

diferença estrutural entre as instituições de ensino superior estudadas ainda permanecia; as 

públicas ainda mantinham certa supremacia sobre as particulares nos itens acervo e serviços 

oferecidos; não havia diferenças significativas na composição dos quadros de bibliotecários e 

auxiliares; e, praticamente, só as públicas possuíam diretrizes formais de seleção, aquisição e 

avaliação das coleções das suas bibliotecas.    

 Nessa pesquisa não foi possível investigar os índices de satisfação dos usuários de 

nenhuma das bibliotecas das instituições estudadas, com relação ao atendimento das suas 

                                                           
4 Fundo de Investimento do Ensino Superior. 
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demandas e à adequação dos conteúdos das obras recuperadas aos seus objetivos de busca, 

devido às normas do PIBIC.   

 A pesquisa atual buscou preencher essa lacuna, mesmo parcialmente. Isto porque, 

desta feita, somente as Bibliotecas do Setor Sul e da Faculdade de Tecnologia da UFAM 

foram envolvidas no estudo (as bibliotecas das demais instituições serão investigadas noutra 

oportunidade). Seu objetivo principal foi identificar a qualidade dos seus acervos e serviços.  

 Para orientar a aplicação da sua categoria de análise, fez-se necessário objetivar o 

conceito de qualidade, apesar da natureza subjetiva que o mesmo carrega. Assim, nesta 

pesquisa, a categoria qualidade será usada como “[...] atributo ou condição das coisas ou das 

pessoas que as distingue das outras e lhes determina a natureza” (FERREIRA, 2001, p. 571).  

 De modo complementar, duas variáveis foram estabelecidas para apoiar a análise dos 

resultados: índice de satisfação e índice de adequação, ambos centrados na figura dos usuários 

e nos serviços de consulta e empréstimo domiciliar das bibliotecas das instituições estudadas.  

 As duas variáveis possuem o atributo ou condição que pode qualificar os serviços das 

bibliotecas. Na primeira o elemento qualificador foi vinculado ao atendimento das demandas 

dos usuários pesquisados, considerando o volume de documentos recuperados. Entretanto, 

desde que o percentual de satisfação atinja pelo menos 50% (cinqüenta por cento) das 

ocorrências. Já na segunda variável o elemento de qualificação foi relacionado à adequação 

dos conteúdos aos objetivos de busca dos usuários pesquisados, considerando o volume da 

adequação dos conteúdos acessados, desde que o percentual de adequação alcance pelo menos 

40% das ocorrências. 
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4.2 Quanto à natureza 

 

 De natureza descritivo-exploratória, a pesquisa foi planejada para ser realizada por 

meio da observação sistemática direta, registro e análise dos fenômenos relativos às práticas 

dos serviços de consulta local e empréstimo domiciliar das Bibliotecas do Setor Sul e da 

Faculdade de Tecnologia da UFAM. 

 Para Chizzotti (1995), Gonçalves (2003), Mattar (2008), Michel (2005) e Oliveira 

(2004), são características da pesquisa descritiva a identificação e registro das peculiaridades 

de um dado fato ou fenômeno e a busca precisa da frequência com que esse fato ou fenômeno 

ocorre, sua natureza, relação e conexão com outros fatos ou fenômenos. Também a busca pelo 

conhecimento das diversas situações em que esses fatos ou fenômenos ocorrem na vida social 

e demais aspectos do comportamento humano, tanto individual quanto de grupos e 

comunidades mais complexas, é apontada como marca desse tipo de pesquisa. 

 Asseveram, ainda, esses autores que, operacionalmente, esses fatos ou fenômenos 

devem ser extraídos do ambiente natural, do cotidiano das pessoas e dos espaços onde 

ocorrem, e analisados considerando as influências que o ambiente exerce sobre eles. 

 Já a pesquisa exploratória, ainda segundo Chizzotti (1995), Gonçalves (2003), Mattar 

(2008), Michel (2005) e Oliveira (2004), tem no desenvolvimento e elucidação de ideias a sua 

principal característica. Seu objetivo é oferecer uma visão panorâmica, uma primeira 

aproximação do fato ou fenômeno objeto da investigação, para dar suporte à realização de 

estudos mais aprofundados. 
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4.3 Quanto aos procedimentos 

 

 De acordo com a natureza da investigação, foi programada a realização de duas etapas 

complementares: o levantamento bibliográfico e a pesquisa de campo.  

 O levantamento bibliográfico foi realizado por meio da identificação de referências, 

recuperação dos textos e leituras técnicas de interesse, quando se buscou aporte teórico junto à 

literatura da área para orientar a investigação, subsidiar a revisão de literatura e ampliar a 

compreensão sobre o tema.  

 Já a pesquisa de campo teve como objetivo coletar dados junto aos estudantes em seu 

ambiente de estudo, a fim de buscar respostas que possibilitassem novos conhecimentos a 

respeito do problema investigado. Nessa etapa algumas dificuldades foram verificadas, das 

quais se destacaram: acesso aos estudantes, em virtude de os professores não cumprirem o 

ensalamento aprovado, e recusas em responder o questionário: no caso do curso de Ciências 

Biológicas, dezoito instrumentos deixaram de ser aplicados; no de Ciências Naturais trinta e 

dois; no de Educação Física oitenta e dois e no de Física trinta e quatro. 

 Com relação aos instrumentos de coleta, optou-se pelo questionário, composto por 

perguntas fechadas e de múltipla escolha, por ser o mais adequado à natureza da pesquisa, ao 

alcance dos seus objetivos e às características das amostras. 

 

4.4 Universo e amostra 

 

 A pesquisa trabalhou com um universo de 2.389 usuários, sendo 1.831 atendidos pela 

Biblioteca do Setor Sul e 558 pela Biblioteca da Faculdade de Tecnologia, utilizando-se da 

Amostragem Aleatória Simples Sem Reposição. Os estudantes desperiodizados e os calouros 

não foram computados. 
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 Para o estabelecimento das amostras relativas às unidades acadêmicas envolvidas e 

seus respectivos cursos, considerou-se um desvio padrão de 0,5% e uma margem de erro de 

0,05%, ficando as amostras constituídas conforme quadro abaixo: 

UNIDADES/CURSOS POPULAÇÃO AMOSTRA 

Instituto de Ciências Biológicas 488 215 

Ciências Biológicas 92 41 

Ciências Naturais 104 46 

Educação Física 267 118 

Fisioterapia 25 11 

Instituto de Ciências Exatas 961 275 

Ciência da Computação 135 39 

Estatística 65 19 

Física 264 76 

Geologia 58 17 

Matemática 192 55 

Química 247 71 

Faculdade de Ciências Agrárias 382 192 

Agronomia 91 46 

Engenharia Florestal 102 51 

Engenharia de Pesca 115 58 

Zootecnia 74 37 

Faculdade de Tecnologia 558 228 

Desenho Industrial 105 43 

Engenharia Civil 119 49 

Eng. da Computação 114 47 

Engenharia de Produção 136 56 

Engenharia Elétrica 84 34 
Quadro I – Amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

5 RESULTADOS 

 

 A pesquisa procurou aferir a qualidade dos acervos das Bibliotecas do Setor Sul e da 

Faculdade de Tecnologia da UFAM, tendo por parâmetro as demandas atendidas e a 

adequação dos conteúdos dos livros recuperados às necessidades de informação dos seus 

usuários, ou seja, os estudantes dos cursos mantidos pelas Faculdades de Ciências Agrárias 

(FCA), Educação Física (FEF) e Tecnologia (FT) e pelos Institutos de Ciências Biológicas 

(ICB) e Ciências Exatas (ICE).  

 A seguir, apresentamos os resultados e discussões correspondentes às realidades 

identificadas. 

 

5.1 Biblioteca do Setor Sul 

 

 A análise dos dados coletados revelou que, de cada dez livros procurados na 

Biblioteca do Setor Sul, a maior ocorrência de recuperação pelos seus usuários não 

ultrapassou a dois livros, embora a biblioteca tenha apresentado desempenho um pouco 

superior no caso das demandas dos estudantes dos cursos de Ciências Biológicas e Zootecnia, 

conforme observado no Quadro II e representado no Gráfico I. 

 Os dados da pesquisa também indicaram que entre as causas desse alto índice de 

demanda reprimida (70 a 80%) estão o baixo número de exemplares dos livros existentes e a 

inexistência de outros livros igualmente demandados junto ao acervo da Biblioteca do Setor 

Sul (Quadro III). 
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Unidades/Cursos 
DEMANDAS ATENDIDAS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instituto de Ciências 

Biológicas 

Ciências Biológicas 1 1 2 8 5 3 - 1 1 - 1 

Ciências Naturais - - 5 3 4 - - 1 1 - - 

Educação Física - 2 9 6 5 1 2 1 - - 1 

Fisioterapia - - 4 - 3 1 2 1 - - - 

SUB-TOTAL 1 3 20 17 17 5 4 4 2 - 2 

Instituto de Ciências 

Exatas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ciência da Computação 1 2 8 6 6 6 2 5 4 - - 

Estatística 4 5 6 1 2 1 - 1 - - - 

Física 2 8 17 3 2 6 - 3 1 - - 

Geologia - 2 9 5 - 1 - - - - - 

Matemática 1 13 8 11 9 7 3 - 4 - - 

Química 9 18 25 10 6 4 1 1 - - - 

SUB-TOTAL 17 48 73 36 25 25 6 10 9 - - 

Faculdade de Ciências 

Agrárias 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Agronomia - 11 9 10 4 5 5 2 3 - - 

Engenharia Florestal - 3 18 15 12 7 1 1 2 - - 

Engenharia de Pesca 3 10 16 6 8 2 1 4 2 - - 

Zootecnia - 5 7 9 8 5 1 1 1 - - 

SUB-TOTAL 3 29 50 40 32 19 8 8 8 - - 

TOTAL 21 80 143 93 74 49 18 22 19 - 3 
Quadro II – Biblioteca do Setor Sul: demandas atendidas (em dez livros procurados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico I - Biblioteca do Setor Sul: demandas atendidas (em dez livros procurados). 
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Unidade/Cursos 
Causas mais freqüentes 

Não há no 

acervo 

Poucos 

exempl. 

Só há no 

catálogo Instituto de Ciências Biológicas 

Ciências Biológicas 9 9 4 

Ciências Naturais 2 12 - 

Educação Física 7 23 5 

Fisioterapia 8 3 - 

SUB-TOTAL 26 47 9 

Instituto de Ciências Exatas    

Ciência da Computação 6 30 4 

Estatística 7 10 3 

Física 11 25 6 

Geologia 12 4 1 

Matemática 11 35 10 

Química 18 40 16 

SUB-TOTAL 65 144 40 

Faculdade de Ciências Agrárias    

Agronomia 21 23 5 

Engenharia Florestal 24 35 5 

Engenharia de Pesca 15 26 9 

Zootecnia 19 13 5 

SUB-TOTAL 79 97 24 

TOTAL 170 288 73 
Quadro III – Biblioteca do Setor Sul: demanda reprimida. 
 

 A despeito dessa performance, os dados atestaram que os conteúdos dos livros 

recuperados não atenderam plenamente as necessidades de informação dos estudantes 

pesquisados, exceto no caso daqueles vinculados aos cursos de Estatística, Física e 

Engenharia de Pesca, conforme demonstrado no Quadro IV e representado no Gráfico II. Com 

referência as causas dessa ocorrência, embora boa parte dos estudantes dos cursos de 

Estatística e Física tenham destacado o fato de os textos serem escritos em idioma estrangeiro, 

a maioria absoluta dos estudantes participantes apontou a obsolescência e a superficialidade 

dos conteúdos (Quadro V). 
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Unidade/Cursos 
Quantidades adequadas 

Plena (91-100%) Parcial (50-90%) Nula (0-49%) 
Instituto de Ciências Biológicas 

Ciências Biológicas 4 9 9 

Ciências Naturais 5 9 - 

Educação Física 9 21 6 

Fisioterapia 3 7 1 

SUB-TOTAL 21 46 16 

Instituto de Ciências Exatas    

Ciência da Computação 11 23 5 

Estatística 9 4 3 

Física 20 14 6 

Geologia 4 10 3 

Matemática 14 29 12 

Química 26 33 6 

SUB-TOTAL 84 113 35 

Faculdade de Ciências Agrárias    

Agronomia 20 20 9 

Engenharia Florestal 21 31 7 

Engenharia de Pesca 25 21 2 

Zootecnia 11 15 7 

SUB-TOTAL 77 87 25 

TOTAL 182 246 76 
Quadro IV – Biblioteca do Setor Sul: adequação dos conteúdos aos objetivos de busca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico II: Biblioteca do Setor Sul: adequação dos conteúdos aos objetivos de busca. 
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Unidade/Cursos 
Causas mais freqüentes 

Obsoleto Superficial Aprofundado Idioma 
Instituto de Ciências Biológicas 

Ciências Biológicas 15 1 - 2 

Ciências Naturais 6 2 1 - 

Educação Física 13 12 1 3 

Fisioterapia 6 1 - 1 

SUB-TOTAL 40 18 2 6 

Instituto de Ciências Exatas     

Ciência da Computação 11 13 - 4 

Estatística 1 2 - 4 

Física 4 6 1 9 

Geologia 9 4 - - 

Matemática 8 23 4 6 

Química 26 11 - 2 

SUB-TOTAL 59 59 5 25 

Faculdade de Ciências Agrárias     

Agronomia 23 4 - 2 

Engenharia Florestal 30 7 1 5 

Engenharia de Pesca 10 11 2 2 

Zootecnia 21 4 - 1 

SUB-TOTAL 84 26 3 10 

TOTAL 183 103 10 41 
Quadro V – Biblioteca do Setor Sul: relatos de inadequação de conteúdo. 

 

 A pesquisa revelou, ainda, que a frequência dos estudantes à Biblioteca do Setor Sul é 

baixa, não ultrapassando a dois dias por semana, exceto no caso dos estudantes do ICE, cuja 

frequência alcançou a três dias por semana (Quadro VI). 

 Parece óbvio que a baixa qualidade do acervo é uma das explicações para essa 

ocorrência, haja vista a decisiva interferência desse item no desempenho dos serviços de 

consulta e empréstimo de livros pelos estudantes. Mas não se pode deixar de observar que, 

apesar de os estudantes terem acesso livre ao acervo, essa biblioteca não tem por prática 

oferecer aos seus usuários programas de educação regular dirigidos ao usufruto desses 

serviços. Aliás, como foi demonstrado pela pesquisa (Quadro VII). 
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Unidade/Cursos 
Dias na semana 

1 2 3 4 5 6 
Instituto de Ciências Biológicas 

Ciências Biológicas 9 6 8 - - - 

Ciências Naturais 6 4 2 2 - - 

Educação Física 15 10 6 3 2 - 

Fisioterapia 4 4 1 2 - - 

SUB-TOTAL 34 24 17 7 2 - 

Instituto de Ciências Exatas       

Ciência da Computação 21 11 7 1 - - 

Estatística 8 3 3 1 4 1 

Física 8 13 13 3 3 2 

Geologia - 5 6 3 2 1 

Matemática 16 18 13 7 - 2 

Química 12 15 29 13 3 2 

SUB-TOTAL 25 19 14 6 1 - 

Faculdade de Ciências Agrárias       

Agronomia 21 12 9 4 2 1 

Engenharia Florestal 20 20 12 5 2 - 

Engenharia de Pesca 16 18 14 2 1 - 

Zootecnia 11 13 11 1 1 - 

SUB-TOTAL 68 63 46 12 6 1 

TOTAL 127 106 77 25 9 1 
Quadro VI – Biblioteca do Setor Sul: frequência à Biblioteca. 
  

Unidade/Cursos 
Ocorrências 

Sim Não 
Instituto de Ciências Biológicas 

Ciências Biológicas 3 20 

Ciências Naturais - 14 

Educação Física 3 33 

Fisioterapia - 11 

SUB-TOTAL 6 78 

Instituto de Ciências Exatas   

Ciência da Computação 3 37 

Estatística - 20 

Física 2 40 

Geologia 1 16 

Matemática 5 51 

Química 8 66 

SUB-TOTAL 19 230 

Faculdade de Ciências Agrárias   

Agronomia 7 42 

Engenharia Florestal 8 51 

Engenharia de Pesca 1 51 

Zootecnia 4 33 

SUB-TOTAL 20 177 

TOTAL 45 485 
Quadro VII – Biblioteca do Setor Sul: orientação formal recebida. 
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 São evidentes os prejuízos dos principais destinatários dos serviços da Biblioteca do 

Setor Sul, os estudantes dos cursos da FCA, FEF, ICB e ICE. Isso porque as suas dúvidas 

acabam sendo esclarecidas ou minimizadas pelos estudantes veteranos, quando isso ocorre. 

Um processo que mais reproduz vícios e práticas equivocadas do que orienta. 

 

5.2 Biblioteca da Faculdade de Tecnologia 

 

 A análise dos dados coletados atestou que, de cada dez livros procurados na Biblioteca 

da Faculdade de Tecnologia, a maior ocorrência de recuperação pelos seus usuários chegou a 

cinco livros, embora a Biblioteca tenha apresentado desempenho bem inferior no caso das 

demandas dos estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia da Computação e 

Design conforme demonstrado no Quadro VIII e representado no Gráfico III. 

Unidade/Cursos 
Quantidades encontradas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Faculdade de Tecnologia 

Design - 4 5 8 11 10 2 2 1 - - 

Engenharia Civil 1 2 9 7 7 7 4 7 6 - - 

Engenharia da Computação 1 5 10 10 5 8 3 5 - - - 

Engenharia de Produção - 1 6 6 14 16 4 3 4 - 2 

Engenharia Elétrica - 1 7 6 2 10 3 2 3 - - 

TOTAL 2 13 37 37 39 51 16 19 14 - 2 
Quadro VIII – Biblioteca da Faculdade de Tecnologia: demandas atendidas (em dez livros procurados). 
 

 Os dados revelaram ainda que a principal causa dessa repressão de demanda está no 

baixo número de exemplares dos livros do acervo da Biblioteca da Faculdade de Tecnologia, 

embora os estudantes do curso de Design tenham registrado a inexistência dos livros 

demandados como a principal causa para essa ocorrência (Quadro IX). 
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Gráfico III – Biblioteca da Faculdade de Tecnologia: demandas atendidas (em dez livros procurados). 

 

Unidade/Cursos 
Causas mais freqüentes 

Não há no acervo Poucos exempl. Só há no catálogo 
Faculdade de Tecnologia 

Design 24 17 2 

Engenharia Civil 13 32 5 

Engenharia da Computação 16 28 3 

Engenharia de Produção 12 37 5 

Engenharia Elétrica 12 17 5 

TOTAL 77 131 20 
Quadro IX – Biblioteca da Faculdade de Tecnologia: demanda reprimida. 

 

 Com relação à adequação dos conteúdos dos livros recuperados às necessidades dos 

seus usuários, o desempenho da Biblioteca da Faculdade de Tecnologia repetiu o apresentado 

pela Biblioteca do Setor Sul, já que a adequação dos conteúdos também foi parcial, exceção 

feita aos estudantes dos cursos de Design e Engenharia da Computação conforme 

demonstrado no Quadro X e representado no Gráfico IV. O mesmo ocorreu no caso das 

causas dessa ocorrência, pois a maioria absoluta dos estudantes pesquisados apontou como 

determinante a obsolescência dos conteúdos (Quadro XI). 
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Unidade/Cursos 
Quantidades adequadas 

Plena (91-100%) Parcial (50-90%) Nula (0-49%) 
Faculdade de Tecnologia 

Design 19 19 5 

Engenharia Civil 19 25 5 

Engenharia da Computação 21 21 4 

Engenharia de Produção 12 42 2 

Engenharia Elétrica 11 21 2 

TOTAL 82 128 18 
Quadro X – Biblioteca da Faculdade de Tecnologia: adequação dos conteúdos aos objetivos de busca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico IV – Biblioteca da Faculdade de Tecnologia: adequação dos conteúdos aos objetivos de busca. 

 

Unidade/Cursos 
Causas mais freqüentes 

Obsoleto Superficial Aprofundado Idioma 
Faculdade de Tecnologia 

Design 14 8 1 1 

Engenharia Civil 17 10 1 2 

Engenharia da Computação 14 6 3 4 

Engenharia de Produção 20 16 5 3 

Engenharia Elétrica 12 8 2 1 

TOTAL 77 48 12 11 
Quadro XI – Biblioteca da Faculdade de Tecnologia: relatos de inadequação de conteúdo. 
 

 A pesquisa revelou que a frequência dos estudantes dos cursos da Faculdade de 

Tecnologia à biblioteca é baixa, a maioria não ultrapassando um dia por semana, embora 
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alguns estudantes dos cursos de Design, Engenharia Civil, Engenharia da Computação e 

Engenharia Elétrica tenham afirmado que a freqüentam dois e três dias por semana (Quadro 

XII). 

Unidade/Cursos 
Dias na semana 

1 2 3 4 5 6 

Faculdade de Tecnologia       

Design 18 18 4 3 - - 

Engenharia Civil 13 11 18 6 2 - 

Engenharia da Computação 15 15 13 - 3 1 

Engenharia de Produção 22 13 11 1 6 3 

Engenharia Elétrica 12 5 12 4 1 - 

TOTAL 80 62 58 14 12 4 
Quadro XII – Biblioteca da Faculdade de Tecnologia: frequência à Biblioteca. 
 

 Ao contrário do resultado apresentado pela Biblioteca do Setor Sul, não se pode 

explicar a baixa frequência à Biblioteca da Faculdade de Tecnologia pela má qualidade do seu 

acervo, já que os dados atestaram que 50% das demandas dos seus usuários foram atendidas e 

em muitos casos ocorreu até plena satisfação quanto aos conteúdos dos livros recuperados e 

lidos. 

 A pesquisa não aponta dados concretos que expliquem tal ocorrência, mas alguns 

aspectos revelados informalmente levam-nos a inferir que as causas podem estar relacionadas 

com a situação sócio-econômica dos estudantes pesquisados. Isto porque boa parte deles 

afirmou possuir biblioteca particular e acesso incondicional à internet. 

 Outro aspecto a observar é que, apesar de os estudantes terem acesso livre ao acervo, 

essa biblioteca também não oferece programas regulares de educação dirigidos ao uso correto 

das suas estruturas e serviços, como ficou demonstrado pela pesquisa (Quadro XIII). Uma 

realidade que, por privar os seus usuários desse conhecimento, pode estar dificultando um 

acesso mais facilitado aos seus recursos, uma vez que as dúvidas acabam sendo esclarecidas 

ou minimizadas por outros estudantes veteranos, quando isso ocorre. Um processo que pode 

estar mais reproduzindo vícios e práticas equivocadas do que orientando. 
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Unidade/Cursos 
Ocorrências 

Sim Não 
Faculdade de Tecnologia 

Design 5 38 

Engenharia Civil 6 44 

Engenharia da Computação 4 43 

Engenharia de Produção 6 50 

Engenharia Elétrica 5 29 

TOTAL 26 204 
Quadro XIII – Biblioteca da Faculdade de Tecnologia: orientação formal recebida. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 A existência das universidades está vinculada à produção de conhecimentos para 

promover a formação e o aperfeiçoamento das pessoas e organizações em todos os setores da 

cadeia social produtiva, por meio das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 Como a eficiência dessas práticas pressupõe a utilização de informações adequadas em 

número e qualidade, o alcance desses objetivos depende, em grande parte, da eficácia dos 

serviços prestados pelas suas bibliotecas. Logo, é a perspectiva de cumprimento desse papel 

social que justifica a existência da biblioteca universitária.  

No caso das Bibliotecas do Setor Sul e da Faculdade de Tecnologia da UFAM, essa é 

uma expectativa que as suas práticas não estão conseguindo atender, como demonstram os 

aspectos a seguir destacados: 

 a) na Biblioteca do Setor Sul o percentual de atendimento às demandas dos usuários 

limita-se a 20% e na Biblioteca da Faculdade de Tecnologia esse percentual chega a 50% das 

ocorrências;  

b) na Biblioteca do Setor Sul e da Faculdade de Tecnologia a repressão das demandas 

deve-se à baixa média de duplicação das coleções de livros (número de exemplares/título) e à 

pouca cobertura das mesmas (inexistência de títulos ou assuntos demandados); 

c) na Biblioteca do Setor Sul e da Faculdade de Tecnologia os conteúdos dos livros 

recuperados não atendem as necessidades de informação dos usuários de forma plena, exceto 

no caso de alguns estudantes dos cursos de Estatística, Física, Engenharia de Pesca, Design e 

Engenharia da Computação;  

d) na Biblioteca do Setor Sul as insatisfações relacionadas com os conteúdos devem-se 

à obsolescência e à superficialidade de tratamento dos assuntos, embora parte dos estudantes 

dos cursos de Estatística e Física tenha indicado barreiras lingüísticas (livros escritos em 
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idioma estrangeiro) e na Biblioteca da Faculdade de Tecnologia prevalece à obsolescência dos 

conteúdos; 

e) na Biblioteca do Setor Sul a maior freqüência dos usuários é de dois dias por 

semana, mas alguns estudantes de cursos do ICE a freqüentam três dias, e na Biblioteca da 

Faculdade de Tecnologia, ainda que alguns estudantes dos cursos de Design, Engenharias 

Civil, Elétrica e Computação a freqüentem até 3 dias por semana, a maior ocorrência é de um 

dia; 

f) nas Bibliotecas do Setor Sul e da Faculdade de Tecnologia não são oferecidos aos 

usuários nenhum programa regular de educação dirigido ao uso correto das suas estruturas e 

serviços. 

 Embora não fosse o objetivo da pesquisa avaliar as práticas administrativas dessas 

bibliotecas, durante a coleta foram relatadas pelos estudantes várias impropriedades que lhes 

têm dificultado o uso efetivo dos recursos da Biblioteca do Setor Sul no turno noturno, das 

quais vamos destacar duas. A primeira diz respeito à impossibilidade de cadastramento dos 

usuários, já que esse serviço não é realizado à noite, ficando os estudantes sem poder retirar 

livros para consulta local ou empréstimo. A segunda se refere ao conflito entre os interesses 

dos estudantes e estagiários, porque enquanto os primeiros querem permanecer estudando na 

biblioteca e os segundos querem antecipar as suas saídas. 

Claro está que a baixa efetividade dos serviços praticados pelas bibliotecas estudadas 

está relacionada direta ou indiretamente à má qualidade dos seus acervos e às impropriedades 

administrativas cometidas pelos seus gestores e subordinados. No caso do acervo, por conta 

das inconsistências do processo de formação e desenvolvimento das suas coleções, fonte dos 

graves problemas de baixa duplicação de exemplares e pouca cobertura de assuntos. E no caso 

das impropriedades administrativas, devido às fragilidades conceituais dos seus dirigentes e 

ao reduzido número de servidores habilitados existente no seu quadro de pessoal. 
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Os problemas são graves e qualquer proposta de solução a curto ou médio prazo impõe 

a revisão das normas que atualmente regulam o processo de formação e desenvolvimento das 

coleções do Sistema de Bibliotecas da UFAM, sobretudo as recomendadas pela Secretaria de 

Ensino Superior do MEC (quatro exemplares/dezesseis estudantes de graduação), matriz da 

baixa média de duplicação supracitada. 

Impõe também que os gestores do Sistema revejam conceitos e adotem parâmetros 

operacionais mais consistentes, tais como os objetivos institucionais, o perfil sócio-econômico 

e cultural da sua clientela e os programas de ensino e pesquisa dos cursos de graduação. 

Somente a adoção dessas medidas será capaz de potencializar a adequação gradual das 

quantidades e conteúdos das coleções das bibliotecas estudadas a esses novos parâmetros e o 

cumprimento da função social que lhes compete. 
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APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INSTRUMENTO DE COLETA5. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Modelo único aplicado junto aos estudantes dos Institutos de Ciências Biológicas, Ciências Exatas e das 

Faculdades de Ciências Agrárias e Tecnologia, com alteração apenas na indicação dos cursos a eles vinculados. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA 
Av. Gal. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000 - Campus Universitário - Manaus – AM - 69077-000 

Projeto:  Adequação dos acervos das Bibliotecas do Setor Sul e da Faculdade de Tecnologia da Universidade 

Federal do Amazonas – UFAM às necessidades de informação dos seus usuários 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Curso de vinculação na Faculdade de Tecnologia: 

A. [   ] Engenharia Civil  

B. [   ] Engenharia Elétrica  

C. [   ] Engenharia da Produção 

D. [   ] Engenharia da Computação 

E. [   ] Desenho Industrial   

 

1.2 Turno de estudo: 

A. [   ] Manhã B. [   ] Tarde C. [   ] Noite 

 

1.3 Ano de ingresso: _________________________________________________________________________ 

 

2. ACESSO E FREQUÊNCIA 

2.1 Número de vezes que vai à biblioteca, numa semana, para consulta local ou empréstimo: 

A. [   ] Uma 

B. [   ] Duas 

C. [   ] Três 

D. [   ] Quatro 

E. [   ] Cinco 

F. [   ] Seis 

 

2.2 Recebeu alguma orientação formal para uso dos recursos da biblioteca? Qual? 

A. [   ] Sim. Qual: __________________________________________________________________________ 

B. [   ] Não 

 

3. DEMANDA E ADEQUAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

3.1. De 10 (dez) livros que você procura na Biblioteca da Faculdade de Tecnologia quantos encontra com maior freqüência? 

A. [   ] Nenhum 

B. [   ] Um 

C. [   ] Dois  

D. [   ] Três 

E. [   ] Quatro 

F. [   ] Cinco  

G. [   ] Seis  

H. [   ] Sete   

I. [   ] Oito  

J. [   ] Nove  

K. [   ] Dez 

 

3.2. Se a resposta acima recaiu sobre a alternativa K, não responda esta pergunta. Caso contrário, indique a causa mais 

freqüente de você não encontrar o livro que procura na biblioteca. 

A. [   ] Não existe no acervo  

B. [   ] Não há exemplares disponíveis para uso local  

C. [   ] Não há exemplares disponíveis para empréstimo 

D. [   ] Existe no catálogo da biblioteca, mas não se encontra nas estantes 

 

3.3. Não responda esta pergunta e a próxima se a resposta à pergunta 3.1 recaiu sobre a alternativa A. Caso contrário, indique 

o número de livros cujos conteúdos atenderam plenamente suas necessidades de informação. Mas observe que a resposta não 

pode superar o número de livros encontrados.  

A.  [   ] Nenhum  

B.  [   ] Um  

C. [   ] Dois 

D.  [   ] Três 

E. [   ] Quatro  

F. [   ] Cinco  

G.  [   ] Seis  

H.  [   ] Sete  

I.  [   ] Oito  

J.  [   ] Nove  

K.  [   ] Dez 

 

3.4. Só responda esta pergunta se a quantidade indicada na resposta anterior for menor que o número de livros encontrados na 

biblioteca. Neste caso, indique o motivo mais freqüente de os conteúdos dos livros encontrados na biblioteca não atenderem 

suas necessidades de informação. 

A.  [   ] Desatualização    

B.  [   ] Pouco aprofundamento dos assuntos  

C.  [   ] Muito aprofundamento dos assuntos 

D.  [   ] Texto escrito em idioma estrangeiro  
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