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Resumo:
Este estudo é fruto da análise realizada no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da
Bahia (SIBI/UFBA) sobre os procedimentos adotados em seu processo de Desenvolvimento de
Coleções (DC), considerando as vantagens em se utilizar uma Política de Formação e
Desenvolvimento de Coleções (PFDC), como instrumento essencial para o exercício das
atividades de planejamento e gerenciamento das unidades de informação. Tendo como
objetivo principal analisar como ocorre o processo de DC nas bibliotecas da UFBA e se este
segue as prerrogativas da política elaborada pelo SIBI. A escolha do tema se justifica por
instigar o diálogo entre os bibliotecários, seus gestores e o corpo discente. Permitindo a troca
de informações e possibilitando o DC bibliográficas, que atendam ao que se propõe como
sumariamente necessário nos planos de cursos. A pesquisa configura-se como estudo de caso,
de caráter descritivo e teve por objetivo caracterizar o processo de DC. Do ponto de vista
teórico, buscou analisar o DC de livros do Sistema de Bibliotecas da UFBA. Mediante os dados
obtidos na pesquisa, identificou-se que os critérios utilizados para a composição e atualização
do acervo nas bibliotecas do SIBI/UFBA, não seguem o que estabelece sua Política,
demonstrando que não existe uma padronização de procedimentos, levando a que cada
unidade adote uma metodologia própria. Demonstrou-se a necessidade de melhorar a
comunicação entre as bibliotecas/bibliotecários e o corpo acadêmico, podendo os resultados
deste processo, repercutir na qualidade dos produtos oferecidos pelas unidades de informação
do SIBI/UFBA à sua comunidade.
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1 Introdução
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) formalizou a criação do seu Sistema de
Bibliotecas (SIBI) em 2009, até então, as bibliotecas setoriais reportavam-se à Biblioteca
Central (BC), que tratava da gestão de suas unidades de informação, convivendo com os
problemas estruturais, organizacionais e orçamentários da Universidade.
O desenvolvimento de coleções (DC), voltado para os cursos de graduação e praticado
pelas bibliotecas da UFBA, baseia-se em sua política de desenvolvimento e formação de
coleções (PFDC), que busca, dentre outros itens, racionalizar a seleção e aquisição de
materiais bibliográficos, permitindo atender com eficácia aos programas de ensino, pesquisa e
extensão, integrando-se, à missão da Universidade.
A relevância do DC para Carvalho e Klaes (1991, p. 3) define-se como
[...]um conjunto de atividades caracterizado por um processo decisório que
determina a conveniência de se adquirir, manter ou descartar materiais
bibliográficos, tendo como base critérios previamente estabelecidos.

A rotina das Bibliotecas Universitárias (BU) é frequentemente permeada por
solicitações de usuários, que procuram por livros que os professores afirmam “ter” na
biblioteca e que não fazem parte de seu acervo, pelo fato de não constarem na bibliografia
contida no plano de curso das disciplinas, ou porque, o referido plano não é de conhecimento
da biblioteca.
A escolha do tema se justifica pelo fato de a pesquisadora atuar como gestora, em uma
BU, do SIBI/UFBA, estando em contato direto com as demandas/solicitações dos corpos
docente e discente.
A questão problematizadora desta pesquisa está centrada em identificar o processo de
formação e desenvolvimento de coleções (FDC) no âmbito das bibliotecas da UFBA,
considerando que existe uma política em vigor.
A pesquisa tem como objetivo geral, analisar como ocorre o processo de DC e se este
segue as prerrogativas da PFDC do SIBI/UFBA em consonância com as diretrizes do INEP.
O DC pode contribuir para os avanços teórico-práticos, no desempenho de ações
programadas e sistêmicas, otimizando processos, padronizando tarefas e racionalizando o
orçamento, oferecendo aos usuários, em seu contexto acadêmico, o suporte informacional
necessário na ampliação e produção de conhecimento.

2 Materiais e métodos
A pesquisa configura-se como estudo de caso, de caráter descritivo e teve por objetivo
caracterizar o processo de DC. Do ponto de vista teórico, buscou analisar o desenvolvimento
das coleções de livros do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia.
A revisão de literatura resgata o tema desenvolvimento de coleções, trazendo seus
principais teóricos, e tem como objetivo fundamentar a importância do processo e mostrar a
contribuição advinda de seus estudos e de sua aplicação, utilizando os modelos teóricos e
abordagens desenvolvidos por: Hendrick Edelman (Hierárquica); James C. Baughman
(Estruturalista); G. Edward Evans (Sistêmica); Charles B. Osbom (Sistêmica); James A.
Cogswell (Sistemática), usando como aporte a literatura de Waldomiro Vergueiro, essencial
para o entendimento dos teóricos e seus processos.
O Universo pesquisado foram as 22 bibliotecas, que atualmente compõem o
SIBI/UFBA. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a entrevista (pré-teste),
aplicada a 4 gestores, mediante um roteiro previamente estabelecido, que foi utilizado como
parâmetro para a construção do questionário semiestruturado, que versa sobre a política de
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desenvolvimento de coleções do SIBI/UFBA. O questionário foi aplicado ao universo de 22
bibliotecários/gestores, que configuram os sujeitos pesquisados, e responderam em sua
totalidade.
A pesquisa possui caráter qualitativo e quantitativo (quali-quanti), método adotado
pelo pesquisador, que procurou apreender por meio dos relatos dos bibliotecários/gestores do
SIBI/UFBA, dados pertinentes ao desenvolvimento do processo de DC.

3 Resultados finais
Os resultados finais obtidos foram categorizados, segundo a observância de quatro
critérios: conhecer e utilizar a PFDC; ter acesso aos planos de cursos; utilizar os instrumentos
do INEP e possuir comissão de bibliotecas. As categorias utilizadas foram:
 A Biblioteca ideal deveria atender a “todos” os critérios.
 A Biblioteca possível deveria atender a “alguns” dos critérios.
 A Biblioteca Deficitária não atenderia a “nenhum” dos critérios.
Constatou-se que 1 (4%) das bibliotecas pesquisadas está inserida na categoria
Biblioteca Ideal, pelo fato de ter respondido afirmativamente a todos os critérios
estabelecidos.
Na categoria Bibliotecas Possíveis, 14 (64%) delas se enquadram, o que demonstra
que os gestores estão se empenhando em torná-las cada vez mais condizentes com sua missão.
Na categoria Bibliotecas Deficitárias, 7 (32%) dos entrevistados afirmaram não
conhecer nem utilizar nenhum dos critérios estabelecidos e esperados, para que se tenha um
parâmetro mínimo de presteza de seus serviços.

4 Considerações finais
Mediante os dados obtidos na pesquisa, identificou-se que os critérios utilizados para
composição e atualização do acervo nas bibliotecas do SIBI/UFBA não seguem o que
estabelece sua Política, demonstrando que não existe uma padronização de procedimentos,
levando a que cada unidade adote uma metodologia própria. Demonstrou-se a necessidade de
melhorar a comunicação entre as bibliotecas/bibliotecários e o corpo acadêmico, podendo os
resultados deste processo, repercutir na qualidade dos produtos oferecidos pelas unidades de
informação do SIBI/UFBA à sua comunidade.
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