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Estudo comparativo do acervo existente
no sistema de bibliotecas

da Universidade Federal do Ceará
e as bibliografias básicas

o caso do Curso de Geografia
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0/ lhe Federal CI/il'ersi(r 0/ Ceará aud lhe liasic bibliographv'

ofthe Ceograpliy Course J

ANA LÚCIA MARTINS I FABÍOLA MARIA PEREIRA BEZERRA

HESUMO Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre u acervo existente
no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal e a Bibliografia Básica indicada
para o Curso de Geografia, cujo propósito é analisar e descrever as condições do
acervo, fazendo um rnapeamento real de cobertura nesta área do conhecimento. No
âmbito das bibliotecas uuivcraitárias, deve-se considerar para formação de seus acer-
vos, as áreas do conhecimento nas quais a universidade em questão disponibiliza
seus cursos, procurando conhecer e identificar estas diferenças, adequando os ser-
viços e os recursos tecnológicos disponíveis na biblioteca com o objetivo de atender
as necessidades e expectativas de sua comunidade. Baseado neste pressuposto e
visando racionalizar a aquisição do acervo para as diferentes bibliotecas que com-
põem hoje o sistema dc bibliotecas da UFC, bem como obter subsídios para aten-
der às necessidades de informação das diferentes áreas do conhecimento que a UFC
atende, o Sistema de Biblioteeas decidiu priorizar estudos das bibliografias básicas
por cursos, com o objetivo de analisar e avaliar se as bibliotecas possuem estas
bibliografias básicas indicadas pelos professores, bem corno observar se a quanti-
dade de exemplares é suficiente para atender a demanda. Estes estudos darão suporte
ao processo de avaliação do MEC junto aos cursos de graduação da UFC.

AIISTIIACT This work compares the prescnr collection 01' lhe Library Systcrn at the
Frdrral Univcrsity 01' Ceará (UFC) witlr lhe Basic Bibliography of the Course in
C('ogrnphy, airnirrg 10 arralyse and describc the state 01' the collection in terms 01' its
c'OV"I'IIW of i1lis ,"'('11 01' kuowlcdge. Univcrsity libraries should takc iruo account
III,ivI'I'sil) "OIIl'S('S ",1"'11 fOl'lllirrg i1,rir collrcliolls, looking for and idclllifyillg any
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discrepancícs, in order 10 march their services anel rechuological resourccs to 111('
needs anel expectai ions 01' t heir cornmunity. Based on rhis principie, and aiming 10
rationalizo lhe acquisition 01' lhe collection for its differcntlibraries. as well as obt ain-
ing funds for ilre information needs of the diffcrcnt disciplines, the UFC Lihrnry Sys-
tem has prioritizcd srudies 01' lhe basic bibliographies 01' each COLme, in order 10
analyse and cvaluatc if lhe librarics possess lhe works spccificd by lhe professors iu
sufficicnt numbcrs 10 sal isfy demando Thesc studics will support the evaluation 01'
graduate courses ai UFC by lhe Brazilian Minislry 01' Education anel Culture (MI':C).

1 Introd ução

Com a era da gJobalização, a humanidade vive um acelerado pro-
cesso de transformação, levando pessoas e instituições a trabalhare 11I
de forma competitiva. Hoje, o êxito das instituições está mais ligado
as suas capacidades intelectuais e é, neste contexto, que são adora-
das estratégias que permitam a manutenção das vantagens cornpct i-
ti vas sustentáveis,

Observamos que, por maiores que sejam as mudanças sociais. li

vértice condutor é a informação que transm itP-, d ivulga e dissem i11:1
novos conceitos, agrega valores, transformando opiniões. Tudo gi l'iI
em torno da informação, seja ela registrada ou transmitida verbal-
mente. A informação adquire uma dimensão social a partir do momento
em que as crenças, os novos paradigmas, as perspectivas de cada cidll
dão são determinadas pelo nível de acesso q ue se tem a ela.

Inseridas no cont exto de gerar e disseminar o conhecimento, ('stlio
as instituições de ensino superior, com sua missão já reformularln "
moldada dentro deste novo processo de Gestão do Conhecimento. olld,'
seu compromisso se renova a cada dia com a formação de profissin
nais cada vez mais qualificados. Torna-se imperativo para as IIlIi
versidades reformular sua forma de ensinar e de formar profissill
nais, sendo esta teoria fortemente defendida por Lévy (1999):

Toda e qualquer reflexão séria sobre o devir dos sistr-mus de edllc"í:;;o t· rCll
mação lia cybcrcultura deve apoiar-se numa análise prévia da 1I1111a\:50"01114'111
porânea da relação COIIIo saber. A esse respeito. a primr-ir» consturuçâo 1'11\1.1", li
velocidade do surgimcru o e da renovação cios saberes e do kuow-how, 1'1'111I'"
rneira vez lia 'histór!a da humanidade. a maioriu das cOIlll'ctrncillS udqlliJ'idllH I""
uma pessoa 110 começo de seu percurso prof'issioual seriío ohsolel'" "O ri.1l d,' MIlII
carreira.

As Bibliotecas Universitárias aparel'l'1I1 COIIIOdisH(,lIlillndol'II_~ dll
informação e do conhecimento, são consideradas de flllld:llll('lItlll illqllll
tância na estrutura da Universidade, of('I'('c('lldo prodlltos (' S('I', it'IISnl i

8()

Estlldo cornpara tivo do acervo existente no sistema de bibliotecas
da l.Iuiversidade Fcdcral do CcuJ'ú e as bibliografias básicas

mizados a sua comunidade acadêmica, dando suporte informacional às
atividades educacionais, cierrtificas , recnológicas e culturais e, con-
forme afirma Russo (1998), atuando como disserninadoras «dainíorrnaçâo
para que os objetivos da Universidade sejam plenamente atingidos».

Nesse contexto, a Biblioteca Universitária torna-se um dos insí ru-
mentos essenciais ao processo ensino/aprendizagem. Uma vez qll.e faci-
lita o acesso à informação e favorece o desenvolvimento de POt('lI-
ciais, capacitando pessoas a formarem suas próprias idéias e a tomarem
suas próprias decisões, Portanto, a biblioteca deve ser vista como 11111
sistema de comunicação, que tem como urna de suas finalidades orirn-
tal' o usuário na utilização dos diversos tipos de documentos tal quul
um recurso na busca de informações.

Passados 52 anos de sua criação, a Universidade Federal do C('<!ní
chega, hoje, contemplando todas as áreas cio conhecimento. COIII
suas diversas áreas de pesquisa, lidera os mais significativos progrn-
mas de pesquisa em nosso estado através de seus 43 cursos de grn-
duação, 50 cursos de rnestrado e 21 de doutorado. Para atender n
um universo tão abrangente, disponibiliza a sua comunidade acadê-
mica um Sistema composto por 1-+ bibliotecas.

Torres e Dias (2005) apresentam a biblioteca universitária COIlIO1111111
instituição dinâmica possibilitando aos corpos docente e discente 1<'1'('111
acesso a informações «de modo rápido e preciso». O desempenho dll
biblioteca universitária facilitará que a sua comunidade akuucc 11111
elevado nível de conhecimento e «desenvoltura frente à aquisição d('
novos conhecimentos e aperfeiçoamento necessário para o êxito pro-
fissional». Acreditam ainda que, para atingir seus objetivos, a hihlio-
teca universitária deverá planejar suas atividades «com base 110pn-
fi! de sua clientela». Os autores afirmam qlle a estrutura da bibliot(,t'1I
universitária está «estrategicamente direcionada ao armazcuumr-uto I'
disseminação de informações para suporte de atividades <!('adêlllil'/ls.
que a torna diferenciada dos outros tipos de biblioteca».

As pesquisas desenvolvidas nas áreas de estudos de usuários "pl'('
sentam. como resultado que as necessidades de informação 1)('111t'tJlIIO
o procedimento de busca de informação estão diretamente l'('lnt'iollll
dos com a área de atuação do pesquisador e é bastante div('rsif'icndll
variando de acordo com as disci pl inas. A compreensão dcst us di [r-rr-u
ças é que leva as bibliotecas a moldarem seus bens e serviços 11filll di'
trausmitircm a informação de urna [orma mais eficaz. (BI':ZI':IlIlA ~()()C./l),

No âruhi to das bibliotecas u uivc rsu árius. deve-se ('OIlHidl'rlll' 11111'11
a COI'IIHI"i'iOd(' seus acervos, as Ítn'lIs do ('Oltll('cilll('1I1O IIIIHqlllli" 11
IIl1ivnsidlld(' ('111qlll'sti'íO dispouihiliz» S('IIHrurso«, pl'O('llrllllllo 1'1I1t111'
('('r I' itll'lltil'irlll' ('StIlS dif('I'('II,'IIS. IId('qlllllldo os s('rvi"os I' IIS 1'1'1'111'
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"11Mft'('lloltlgi('oH di"pollí, eis 1111hihliot('(,1I ('0111li ohj(·t i, () di' IIt('lIdl'l'
11\ 11('('('si'lidades e (';'1)('('tut ivas de HIHIcouumidudc.

llnscado neste pressuposto e visando a racionalizar LIaqllisi\,iio do
al'('I'VOpara as diferentes bibliotecas que compõem hoje o sistema de
bibliotecas da UFC, bem como obter subsídios para suprir às ncces-
sidlldes de informação das diferentes áreas do conhecimento que a
lFC atende, o Sistema de Bibliotecas decidiu priorizar estudos das
bibliografias básicas por .cursos, com o objetivo de analisar e avaliar
Se flS bibliotecas possueln estas bibliografias básicas iudicadas pelos
profrssores, bem como observar se a quantidade de exemplares é
suficiente para atender a demanda; ou mesmo se o que é sugerido
para compra, pelos professores, contempla a Bibliograf'ia Básica.

O processo de avaliação nas universidades é apontado por Lubisco
(2002) como um «meio de recuperar o ensino superior 110 pais».
Onutor relaciona ainda o conceito de avaliação com o de «qualidade;
pertinência e eqüidade» e considera o processo de avaliação nas uni-
versidades como o grande desa fio das universidades pú bl icas para
cUlllprir sua «missão política e técnico-científica, face à conj untura
inlernacional da globalização».

O processo de avaliação dos acervos de bibliotecas universitárias
é visto por Cassin et al (200-+) como uma medida para «melhorar as
políticas de desenvolvimento de coleção». Os autores afirmam que o
pIOcesso de avaliação deve ser periódico, uma vez que possibilitaria
d~tcctar as «lacunas s , bem como a possibilidade de «substituição,
duplicações, obsolência etc» .

O Governo Federal, através do Ministério da Educação, criou um
Sistema de Avaliação dos Cursos de Graduação no Brasil. criando Leis
e Decretos que estabelecem estes instrumentos de avaliação. Este
pl'OCesso compreende o Exame Nacional de Cursos e a Avaliação das
CQndições de Ensino.

O que tange a Avaliação das Condições de Ensino é previsto na
legislação, uma avaliação in loco dos cursos de graduação, observando
três aspectos:

a) Qualificação do Corpo Docent-e;
b) Organização Didático-Pedagógica; e
c) lnstulações, sendo que estas abrangem tanto a área rísica em

geral, quanto às consideradas especiais, como laboratórios e
bibliotecas. (LUBISCO 2002).

O estudo em pauta pretende colaborar para que as Bibliotecas do
Sistema de Bibliotecas da UFC estejam preparadas para atender as
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l'\ig("ll'ill" do \11':<: 110 tocante às avaliações de cursos de graduação.
COIIIOprojeto piloto foram analisadas às disciplinas do Curso de Biblio-
icconomia e, dando sequência, passamos à análise do curso de Geo-
grafia, objeto de estudo desse trabalho.

2 O Curso de Geografia

o Curso de Geografia roi criado em 1963 e, além da formação de
profissionais para at LIarem no mercado de trabalho, mantém convê-
nios com organizações nacionais e in ternaciona is.

O curso con ta com duas modalidades: Licencia t Lira e Bachare-
lado, sendo que o Bacharelado abrange t rês habilitações: Levanta-
mento Fisiográfico e Conservacionista, Estudos Hegionais e Mapea-
mento Temáiico. A duração mínima do curso compreende três aJlOS
e meio e a máxima de sete anos. perfazendo um total de 155 crédi-
tos. São 44 disciplinas na modalidade licenciatura, das quais 07 são
ofertadas por outros eu rsos (Filosofia, Socio logi a, 1--1 is Iória, Educação
e Biologia) e não serão objeto de estudo nessa etapa, 02 são optati-
vas, 04 de estágio curricular e 01 de Trabalho da Graduação. Das 30
disciplinas restantes, foram analisadas 23 que representam 73% das
disciplinas ministradas pelo Departamento de Ceograf'ia.

2.1 O acervo de livros do Curso de Geografia no Sistema
de Bibliotecas da UFC -

A Biblioteca que atende ao curso de Ccograf'ia é a de Ciências e
Tecnologia. Em sua coleção, estão agrupados os livros pertinentes à
área, bem como as áreas das quais a Ceografia mantêm interdisci-
plinaridade (no Quadro 1, é possível visualizar as condições do acervo
levando-se em conta esta inter-relaçâo com out ras áreas. Optou-se
por apresentar a quantidade de títulos divididos por ordem de clas-
sificação e a quantidade de exemplares).

A organização do acervo nas bibliotecas é baseada em sistemas de clas-
sificações, que são construidos sob os princípios da divisão científica do
conhecimento. Segundo explica Gigante (1995), «a sua macro organiza-
ção lógico-hierárquica [az com que os documentos sejam alocados, sepa-
radamente, obedecendo às diversas áreas de assuntos existentes e elas-
sificáveis por suas tabelas». A autora lembra ainda que, se as tabelas são
organizadas baseadas em organizações do conhecimento, que não são mais
reconhecidas na atualidade, devido à interdisciplinaridade das ciências,
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Illtcl'(liscil)Unul"idudt' do nO'l'vo do CUI'SO dtO Gcogrufiu .~Olll outruH n"t!us ,10 (;,.,,1"'('1111('1110

Árcus Clussiri('u(:iio ()uUl1tidud"H E~jp,;jt'IIIt'r;

Metodologia 001.4 9
Sociologia 301 a 320 16
Ecouonua 330 a 320 36
Educação 370 7

Solos 630 a 631 6
Urbanismo 700 3,
Ccogral'ia e História 910 a 981 19

Astronomia 526 4
Climatologia 550 a 558 26
Ciências Pu ras 501 129

na hora da composição dos assuntos nas tabelas, pode ocorrer uma «rela-
ção hierárquica inconsistente», Esta inconsistência, na visão dos usuá-
rios, é vista erroneamente como uma falta de lógica no processo organi-
zacional do acervo das bibliotecas, levando-os a questionar se os livros
encontram-se fora da temática na qual estão colocados,

Os sistemas de classificação existentes oferecem um «imenso mapa
do conhecimento», formando um arcabouço, em que as idéias podem
articular-se, umas com as outras, de diversas maneiras, A explosão
documental decorrente da invenção da imprensa foi fortemente refle-
tida nas bibliotecas e cada vez mais se fazia necessário criar meca-
nismos eficientes na di [icil tarefa de armazena 1', recuperar e dissemi-
nar informações cada dia mais crescentes. Os documentos passam a
ser classificados, buscando uma ordenação e são reunidos de acordo
com características comuns (BEZEIÜlA 2006b).

Esta delicada característica do processo organizacional de
documentos, tão peculiar em decorrência dos sistemas de classifica-
ção adotados em bibliotecas, e que tem levado a um aparente dis-
paridade de alocação do acervo, não pode acarretar avaliações errô-
neas em relação à qualidade do processo de análise, indexação e
recuperação da informação, assim como ser: apoll tada como Ia tor pre-
judicial à avaliação da biblioteca universitária j unto às Comissões'
de Especialistas do MEC no processo de avaliação e reconhecimento
dos cursos de graduação.

É relevante lembrar que da atualização da 21." edição da CDD (Clas-
sificação Decimal de Dewey) a classe 910, está assim dividida:

• 910 - Geografia e viagens
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• ()I().()I-,O~ - (;('ogrlll'ia Física e Filosofia, Teoria da Gcografia
• <) I I - Ccografia Histórica
• 912 - Gráficos que representam a superfície da Terra (Atlas,

mapas, cartas e plantas).
• 913 - 919 - Geografia e viagens do mundo ocidental e especí-

ficos continentes, estados e municípios (Geografia Moderna).
• 919 - Outras partes do mundo e ilhas do Oceano Pacífico.

OBSEHVAÇÃO: A CDD determina que a classificação da Gcografia Física c o
aspecto gcológico, sejam classificados em 550 (fazendo a remissiva também
para Ceomorfologia em 551.4).

3 Metodologia

Os procedimentos metodológicos por nós adotados corresponde-
ram as seguintes etapas:

a) De posse da Bi bliografia Básica ind icada pelo Curso de
Geografia, foi realizada busca no catálogo do Sistema para
verificar a existência ou não dos livros, bem como a quanti-
dade de exemplares existentes e qual era a biblioteca depo-
sitária;

b) Foram cla'ssificadas todas as bibliografias dando uma visão geral
e minuciosa da distribuição dos livros no acervo por áreas do
conhecimento.

O resultado desta busca no acervo foi feito individualmente por
disciplina e apresentadas em forma ele tabela, onde foi indicada a
referência de cada título, bem como foi listado q uais bibliotecas pos-
suíam a obra com seus respectivos números de exemplares, fornece-
mos também dados de classificação, para que pudesse ficar visível a
questão da interdisciplinaridade do Curso de Geografia. Foi dado
ênfase a edição das obras, como medidor de atualização da Biblio-
grafia Básica indicada, ressaltando se o exemplar existente no acervo
elo Sistema de Bibliotecas era da mesma edição ou se de uma outra
mais atualizada, esta comparação também foi feita em relação a Biblio-
grafia Básica os acervo do Sistema de Bibliotecas. Como exernplifi-
cado abaixo.

Ao finalizar o preenchimento destas tabelas com os dados de cada
disciplina, foi feito uma síntese da situação da coleção, mostrado em
forma ele percentual de cobertura do acervo.
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Ih'lII Ht·ft·l·r·II~·in E~"lIlplnrt'/'1 (:llIPh.lril'lI\,iiuUihliujf'{'U
Ut.'posillirin

B\KKEH, Mucio Piragibe Hibciro
dr- Cartografia: noções básicas.
[Río de Janeiro]: DIIN, 1965. 2-+2 p.

L.\BO\IAH; S:.!{J
BI-+2c

IlPCE

2 STHAIlLER, Art hur N;
STBAIlLEH, Alau 11. IlCT
Ccograf'ia física. Barcelona:
Olllcga, 1975

911.2
S889g

Edição 1989

3 DlJAHTE, P. A. ClIl'tografia Temática.
Snnru Catarina:
Edirora da UFSC, 1991.

Não existe no acervo do Sistema

4 Bibliografia básica por disciplina

o presente estudo contempla 23 disciplinas ofertadas pelo curso de
Geografia, estando elas listadas no Quadro 3, posteriormente foram ana-
lisadas e apresentadas de forma individual, identificando no catálogo do
Sistema, a existência ou não do tít ulo. As 23 disciplinas que são objetos
deste estudo adotam como Bibliografia Básica, um total de 228 títulos,
dos quais. o Sistema de Bibliotecas da UFC disponibiliza 146 con-
forme Figura l.

Em termos absolutos, o acervo do Sistema de Bibliotecas atende
64.03% da Bibliografia Básica, ver Quadro 2, mas, em termos relativos

FIGl'H1 I
OisponilJilidudc de TítuJos em eelnção à Bibliogrufln Básica

Disponibilidade da Bibliogrnf'ia Básica por Disclplina

• lucxisrcures Indicados
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I~Hta percentagem hasciu-se UI)('IIHSlia existêll('ia 011niio do tíllllo iudi
cado na Bibliografia Básica. não se levando em coura o n(IIII('1'Od('I'\I'III-
piares por títulos (csta análise será feita posroriormcnrc 110it('11Ifl).

5 Análise da bibliografia básica

.1 Análise da Bibliografia Básica levando-se em conta o idrul«
do documento

As 23 disciplinas analisadas apresentam um total de 228 titulos qlll'
compreendem a Bibliografia Básica. Deste moruarue, o Sistcmu <lI'
Bibliotecas da UFC d isponi biliza em suas bibliotecas 146 tít ulos, o q 11('
compreende uma cobertura de 64,03% da Bibliogra fia Básica indicudu.
O Sistema de Bibliotecas deixa uma lacuna de 35,97% de não cober-
tura da Bibliografia Básica. Apesar de o percentual ultrapassar 50%.
consideramos que o ideal seria a cobertura total da Bibliografia Básica.

Considerando este percentual e os indicadores de avaliação do j\IEC,

apontados por Crist iauin i e Moracs (2006), a abrangência de cobertura
da Bibliografia Básica do Curso de Geografia, pelo Sistema de Bibliote-
cas da UFC, receberia uma pontuação HECULAH na avaliação. uma vez
que «atende parcialmente ao programa de disciplina». Nesta primeira
análise, esiamos considerando apenas a existência da obra.

A cobertura integral da Bibliografia Básica dos programas de ensino,
pesquisa e extensão é apontada como objetivo das Bibliotecas Uni-
versit árias, visando sem pre a lca uçar e rnan ter 11rn n ível de excelên-
cia em suas atividades. Muitas baseiam sua po lirica de aquisição do
acervo cen uada em ações conj u11tas en tre BibJ iot eca e corpo docente,
procurando estabelecer uma política permanente de atualização.

Barcelos e Gomes (2004) atribuem a importância da cobertura das
coleções no processo de avaliação do MEC, tanto quantitativa quanto
qualitativamente, pelo fato de as Bibliotecas corrcspondcrern a um
«peso» de 40% no processo total da avaliação da Instituição.

No aspecto qualitativo, podemos considerar a idade dos documen-
tos, analisando se os mesmos estão atualizados ou não. Dividimos
esta análise da seguinte forma:

a) Em relação à referência indica da na Bibliografia, comparando
com o acervo disponível, se existe o mesmo título, com a mesma
edição e ano de publicação;
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QUADRO3
Relação das disciplinas analisadas em relação à coleção existente nas Bibliotecas da UFC

Item Código Disciplina Livros Títulos % Títulos %
lndicudos Existentes I Relativa2 Inexisientes Heluriva

1 CJ001 Cartografia I 6 4 66.67 2 33.33
2 CJ063 Climatologia 13 6 46.15 7 53.85
3 CJ006 Climatologia Dinâmica 5 2 40 3 60.00
4 CJ069 Geografia Agrária 14 10 71.43 4 28.57
5 CJ081 Geografia da Energia e das Indústrias 24 14 58.33 10 41.67
6 CJ061 Ceografia da População 9 6 66.67 3 33.33
7 Geografia do Brasil 22 13 59.09 9 'i0.91
8 Geografia c Ensino I 15 6 40 9 60
9 CJ023 Geografia rbana e dos Serviços 9 9 100

10 CJ070 Ceomorfologia 11 6 54.54 5 45.46
11 CJ028 Geomorfologia Climática 6 4 66.67 2 33.33
12 CJ059 História do Pensamento Geográfico 7 7 100
13 CJ062 Metodologia Ciêntifica 5 5 100
14 CJ037 Mét. c Téc. da Pesq. Em Geog. Humana 12 9 75 3 35
15 CJ035 Mét. e Téc. Da Pesq. Em Geog. Fisica 5 3 60 2 40
16 CJ064 Oficina Geográfica I 6 2 33.33 'i 66.67
17 CJ066 Oficina Geográfica 11 5 2 40 3 60
18 Oficina Geográfica III 5 2 40 3 60
19 Oficina Geowáfica IV 5 2 40 3 60
20 CJ091 Pedologia 6 5 83.33 1 16.67
21 CJ046 Prática de Geografia Humana I 15 11 73.33 4 26,67
22 CJ047 Prática de Geografia Humana IT 11 9 81.82 2 18.18
23 Recursos Hídricos 12 9 75 3 25

TOTAL GERAL 228 146 64.03% 82 35.97% 100 •

1 Este dado refere-se a todas as Bibliotecas do Sistema.
2 Chamamos esta percentagem de relativa, uma vez que foi atribuído este valor baseado em cada disciplina individualmente. o. valore-

não devem ser somados a fim de totalizar 100%. Para melhor entendimento e análise, em termos de comparação. resolvemos mostrar o-
resultados em termos percentuais, levando-se em conta cada item isoladamente e a percentagem tirada baseada no total de livros indi-
cados por disciplina. Somente no resultado TOTAL GERAL é que foram somados os valores finais de percentagem.
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Como foi dito arueriormente, o Sistema dc Bibliotccas du llliC

possui 146 títulos dos 228 indicados na Bibliografia Básica, sendo
que, desde total, em 57 títulos, as datas de edição dos livros do
Sistema são mais atual izadas do que os indicados na Bibliografia,
representando um ganho real de 39,04%. Podemos separar este
dado de duas formas: 22 títulos possuem, além da edição indicada
na Bibliografia, outras mais atualizadas e, em 35 títulos, o Sistema
não possui a edição indicada, mas possui uma edição mais atuali-
zada.

Em apenas 18 títulos, a indicação da Bibliografia apresenta uma
edição mais atualizada do que as existentes no Sistema, perfazendo
um percentual de 12,32%.

Este resultado nos conduz a concluir: os acervos disponibilizados
nas Bibliotecas do Sistema apresentam um saldo positivo em relação
à atualização da edição das obras indicadas,

5.3 Análise quantitatioa em relação ao número de exemplares
por titulos

Barcelos e Gomes (2004) apresentam os indicadores utilizados pelo
MEC na análise das Bibliotecas, ressaltando que são utilizadas tabe-
las de ponderação com diferentes pesos que variam por indicado-
res, sendo que o acervo recebe um peso de 50, o restante dos valo-
res é dividido entre espaço físico (20 pontos) e 30 pontos para
serviços.

Os indicadores de análise do MEC são evidenciados por Cris-
ti ani ni e Mames (2006) ao afirmarem que a análise feita para a
categoria «acervo» atribui escalas de definição de quantidade de
volume por aluno matriculado, distribuídas em t.rês diferentes
níveis:

a) Insuficiente - quando não há quantidade suficient e, um volume
para mais de 20 alunos matriculados no curso;

b) Regular - quando a quantidade é razoável, um volume para 10
até 20 alunos matriculados no curso;

c) Ótimo - quando há quantidade suficiente, um volume para
menos de 10 alunosrnatriculados no curso, para cada discipli-
na.
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o SiHtl'llIU di' Hihliutccus adota ('01110 nitrrio pura aquisição de livros
/I qll/IIII idude de 11111 exemplar para cada grupo de 10 alunos, o que
daria, 110 caso do Curso de Geografia, uma média de três exempla-
res por título.

No Quadro 4, é possível visualizar a oferta de títulos existentes no
Sistema e a quantidade de exemplares disponível para cobertura da
Bibliografia Básica do Curso de Geografia. Lembramos que, baseando-
se na média adotada pelo Sistema, de três exemplares por título, con-
sideramos para fins estatísticos, apenas a quantidade de títulos que
atingem esta média.

Analisando o quadro demonstrativo abaixo, podemos concluir que
56,16% dos livros indicados na Bibliografia e existentes no Sistema
possuem de três a mais exemplares, cobrindo, desta forma, parcial-
mente as exigências estabelecidas pelo MEC e dos padrões estabeleci-
dos de aquisição pelo Sistema adequadas a nossa realidade. 43,84%
de títulos estão abaixo da média exigida pelo MEC, obtendo neste item,
novamente, pontuação REGULAR.

5.4 O acervo da Biblioteca de Ciências e Tecnologia
os Bibliografia Básica

Consideramos, ao longo do trabalho, todos os exemplares existentes
e disponíveis no Sistema de Bibliotecas da UFC, uma vez que o usuá-
rio inscrito no Sistema de Bibliotecas poderá usufruir todo e qual-
quer beneficio do empréstimo e demais serviços na totalidade das
bibliotecas que compõem o Sistema. No entanto, a biblioteca que
atende diretamente ao curso de Geografia é a Biblioteca de Ciências
e Tecnologia - BCT. Será analisada, agora, a situação dos 146 títulos
pertencentes à Bibliografia Básica e existente na BCT.

Quando afirmamos da possibilidade de o usuário usufruir de todas
as Bibliotecas do Sistema, não podemos deixar de explicar (uma vez
que apresentamos esse estudo mostrando a disponibilidade dos títu-
los em todo o Sistema da UFC) que existem bibliotecas que são ape-
nas agregadas ao Sistema, como é o caso da Biblioteca de Pós-Gra-
duação em História e a Biblioteca de Economia, Administração e
Contabilidade - Campus do Cariri, que dispõem de títulos que per-
tencem à Bibliografia Básica do Curso de Geografia. Estas Bibliote-

3 Informação obtida no site do curso <<http://www.gcografia.ufc.bl./pagina07dg.htm#gra-
duacao».
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42 lílulus I (\:\I'lIIplul"l'i'I

19 lílulos ~ {'x{'mpIUI"CH

3 rírulos de periódicos Sem esper-lf'icur exernplures

3 t.ítulos 3 exemplares

6 tírulos 4 exemplares

8 títulos 5 exemplares

7 títulos 6 exemplares

4 títulos 7 exemplares

5 iírulos 8 exemplares

3 títulos 9 exemplares

10 títulos 10 exemplares

3 títulos 11 exemplares

2 títulos 12 exemplares

5 tírulos 14 exemplares

3 tírulos 15 exemplares

3 títulos 16 exemplares

4 títulos 17 exemplares

2 títulos 18 exemplares

título 22 exemplares

t itulo 24 exemplares

2 t ítulos 25 exemplares

2 títulos 28 exemplares

1 título 29 exemplares

1 título 34 exemplares

1 título 35 exemplares

1 título 36 exemplares

1 título 38 exemplares

1 título 47 exemplares

1 rirulo 57 exemplares
1 t ít ulo 8'4 exemplares

TOTAL DE TíTULOS: 146

cas não têm seus acervos abertos à comunidade como um todo, Ao
inserirmos estas bibliotecas neste estudo, tivemos o cuidado de não
contar seus exemplares quando apresentamos os resultados em ter-
mos percentuais. Uma outra biblioteca que possui restrições de uso,
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1'"lprrslillo IIP('IIIIH para os usuários da Pós-Cruduuçâo.
Dos 228 l it ulos pesquisados no Sistema de Bibliotecas, encontra-

vam-se disponivcis 146, deste total, a BCT possui em seu acervo, 98
títulos perfazendo 67,12%, havendo desta forma, um acréscimo real
para a comunidade usuária, uma vez que, em relação ao acervo geral
do Sistema, este percentual corresponde a 64,03%,

FICUHA 3
Cobertura da Bibliogrufiu Básica no acervo do Sistema

Cobertura da Biblionrnfia Básica no acervo do Sistema

Existentes • Sistema

FICUHAA
Cobertura da Bibliografia Básica no acervo da BCT

Cobertura da Bibliografia Básica no acervo da IlTC

98

146

Existentes .IlTC
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Em rclaçâo à quantidade de eX('llIpllll'('s dispun ivc] por títlllo ap('-
nas na BCT, segundo quadro demonstrativo abaixo, apeJJas 50 títlllus
dos 98 existentes, possuem de 3 a mais exemplares, média exigida pelo
MEC para o caso específico da UFC, totalizando 51,02%, representando
assim uma baixa para a comunidade de usuários do Curso de Geogra-
fia. Pode-se concluir que o acervo local da BCT não está cobrindo satis-
fatoriamente a área de estudo em pauta, devendo haver uma ação con-
creta que viabilize a cobertura desta área em termos de exemplares.

QUAOIlO 5
Demonstrativo de quuntidade de exemplares por t.Ítulo nu Biblioteca de Ciências e Tccnologia

Quantidade de TíTULOS QUUlllidudc de EXEJ\IPLAlms r-ou TfTULO

38 títulos 1 exemplar

10 títulos 2 exemplares

11 t ítulos 3 exemplares

6 títulos 4 exemplares

5 títulos 5 exemplares

3 títulos 6 exemplares

1 título 7 exemplares

4 tírulos 8 exemplares

4 títulos 9 exemplares

4 títulos 10 exemplares

titulo 11 exemplares

título 12 exemplares

3 títulos 14 exemplares

2 títulos 17 exemplares

1 título 18 exemplares

1 título 21 exemplares

1 titulo 28 exemplares

tírulo 38 exemplares

título 57 exemplares

TOTAL DE TíTULOS: 98

5.5 Caracterização da Bibliografia Básica por tipo de material
e idioma de publicação

Observando os 228 títulos indicados na Bibliografia Básica, em
relação ao tipo de material, foi identificado que 224 títulos são de
livros, 3 são periódicos e apenas 1 é folheto, sendo, portanto, o livro
o material mais indicado na Bibliografia Básica.
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ElIl r('laçüo uo idioruu, (,OIlHtlltOIl"i' (pl1' 21<) títulos são dll líllgUII
portuguesa, 3 da língua cspu uhulu e 2 da líJlgua illglesa. l luvcndo
assim uma preferência CJuase unânime para os autores nacionais.

FICURA 5
Caracterização da Bibliografia Básica I)or tipo de muterial

Disponibilidade da Biblíogrufia Básica por tipo de material
1%

0%

• Livros Periódicos

99%
• Folhetos

FICUIlA 6
Caracterização da Bibliografia Básica por idioma

Disponibilidade da Bibliografia Básica por idioma

Inglês1 %
Espanhol 1%

• Inglês Espanhol

Português 98%

• Português

6 Considerações finais

Ao finalizar este estudo, podemos concluir que, em termos quali-
tativos, o acervo do Sistema de Bibliotecas da UFC atende satisfato-
riamente ao Curso de Geografia, mas, em termos quantitativos, deixa
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enorme lacuna por não possuir número suficiente de exemplares para
atender a demanda.

As médias de cobertura da Bibliografia Básica nas 23 disciplinas
analisadas ultrapassam a faixa de 50%, mas somente atinge a cober-
tura total em apenas 3 disciplinas. Sugerimos que sejam completa-
das as lacunas existentes, com o objetivo de cobrir em plenitude os
livros indicados na Bibliografia Básica.

Acreditamos que a principal contribuição deste trabalho, foi a pos-
sibilidade OP- apresenta r a situação real do acervo existente nas Biblio-
tecas da UFC em relação à cobertura da Bibliografia Básica do Curso
de Geografia, servindo como suporte futuro para ações efetivas dire-
cionadas para completeza do acervo desta área especifica.
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