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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como tema o Desenvolvimento de Coleções, com foco no processo 

de aquisição de livros por compra na Biblioteca Central da UFRN e apresenta em seu 

conteúdo uma valoração a partir da abordagem filosófica utilitarista. Investiga como deveria 

ser o processo de aquisição de livros por compra, assim como sua disponibilização na 

biblioteca universitária da UFRN, a partir da perspectiva consequencialista do Utilitarismo. 

Nesse sentido, a mesma se enquadra no âmbito da ética aplicada. Sob o prisma da abordagem 

do problema, a pesquisa é mista (quali-quanti), pois preocupa-se em recolher informações a 

partir de ambas as perspectivas. A pesquisa teve dois direcionamentos principais: o primeiro 

voltado ao processo de aquisição de livros por compra na biblioteca e os aspectos pontuais 

que foram verificados neste âmbito, e o segundo direcionamento volta-se ao acervo de 

Filosofia, onde utilizou-se uma lista de 05 (cinco) títulos, e estes foram usados como 

bibliografias padrão, que foi cotejada com os acervos de bibliotecas universitárias nacionais e 

internacionais, sendo a biblioteca universitária da UFSC e UFMG em nível nacional, e a nível 

internacional foram selecionadas 02 (duas) bibliotecas americanas, sendo Cambridge e 

Columbia,  e 01 (uma) inglesa, sendo então a biblioteca da Universidade de Oxford. Estas 

bibliotecas foram escolhidas de forma aleatória, mas utilizando como critério o seu padrão de 

excelência no Brasil e no mundo respectivamente. Quanto aos procedimentos técnicos, foram 

utilizadas a pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos, pesquisa documental, e 

pesquisa de campo com questionários direcionados aos atuantes no processo de aquisição de 

livros por compra na BCZM/UFRN. Os dados coletados na pesquisa foram acrescidos com 

informações obtidas através de relatórios gerenciais e estatísticos da BCZM. A análise crítico-

normativa dos resultados está embasada na perspectiva consequencialista do Utilitarismo, na 

qual destaca-se a maximização do benefício do acesso a informação para o maior número de 

pessoas, proporcionado pelo processo de aquisição, e apresenta reflexões e sugestões acerca 

das indagações oriundas do processo investigado.  

 

Palavras-chave: Utilitarismo. Biblioteca Universitária. Aquisição de livros. Compra de 

livros. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present research has as its theme the Collection Development, focusing on the acquisition 

process of books by purchase in the Central Library of UFRN and presents in its content a 

valuation from the utilitarian philosophical approach. This dissertation investigates how the 

process of acquiring books by purchase at UFRN university library should happen, taking into 

account the consequentialist perspective of Utilitarianism. In this sense, it is framed within the 

scope of applied ethics. From the perspective of the problem approach, the research is mixed 

(qualitative and quantitative), since it is concerned with collecting information from both 

aspects. The research had two main directions: the first one focused on the acquisition process 

of books by purchase in the library and on the specific aspects that were verified in this scope, 

and the second direction turns to the collection of Philosophy, in which a list of 05 (five) titles 

were used as standard bibliographies, and then compared with the collections of national and 

international university libraries. The academic library of UFSC and that of UFMG were 

chosen at the national level. Additionally, at the international level, 02 (two) American 

libraries were selected, Cambridge and Columbia, and 01 (one) British, the library of the 

University of Oxford. These libraries were chosen in a random way, but using as criterion 

their standard of excellence in Brazil and in the world, respectively. As for the technical 

procedures, the following ones were adopted: bibliographical research in scientific books and 

articles, documentary research, and field research with questionnaires directed to the 

participants in the book acquisition process at BCZM / UFRN. The data collected in the 

survey were enriched with information obtained through BCZM's managerial and statistical 

reports. The critical-normative analysis of the results will be built on the consequentialist 

perspective of Utilitarianism, in which is highlighted the maximization of the benefit of the 

access to information for the largest number of people, provided by the acquisition process, 

and presents reflections and suggestions about the inquiries from the investigated process. 

  

Keywords: Utilitarianism. University Library. Acquisition of books. Purchase of books. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa tem como temática o processo de aquisição de livros por compra 

no contexto de uma Biblioteca Universitária, sendo esta a Biblioteca Central Zila Mamede 

(BCZM) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O tema que se apresenta 

é tratado na área biblioteconômica, com a denominação de Desenvolvimento de Coleções. 

Dessa forma, investiga como deveria ser o processo de aquisição e disponibilização de livros 

por compra na biblioteca universitária da UFRN a partir da perspectiva consequencialista do 

Utilitarismo, nesse sentido, a mesma se enquadra no âmbito da ética aplicada.  

 A Biblioteca Central Zila Mamede é uma unidade suplementar da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte diretamente subordinada a Reitoria e centraliza o processo de 

aquisição de livros para o SISBI (Sistema de Bibliotecas) da UFRN, sendo responsável pela 

coordenação, planejamento e fiscalização das atividades técnicas das unidades de informação 

que compõem o SISBI/UFRN. Dessa forma, justifica-se a importância de sua escolha e não 

outra unidade. O Setor de Compras da BCZM tem como responsabilidades selecionar, receber 

e transferir o material informacional adquirido por compra para o Sistema de Bibliotecas da 

UFRN. 

 O trabalho teve como justificativa pessoal e profissional o interesse em abordar uma 

pesquisa na área de Ciência da Informação e aqui aconteceu em consonância com a ética 

aplicada, de modo a contribuir com novas perspectivas, e no contexto profissional, diante de 

observações preliminares, foram geradas inquietações e questionamentos, e 

consequentemente, foi despertado o anseio de buscar respostas para as transformações que 

ocorrem dentro da temática e problemática proposta. 

 A justificativa institucional se deu pelo interesse em contribuir para a análise crítica, 

reflexão e discussão sobre a temática ora proposta e dessa forma poder colaborar com a 

Instituição onde se originou a pesquisa, no caso a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

 A justificativa científica se deu no contexto de uma nova abordagem dentro de uma 

temática que pode ser considerada já tradicional, no contexto de uma Biblioteca Universitária, 

que é o Desenvolvimento de Coleções. Existe uma grande impossibilidade de se armazenar e 

de se ter acesso a tudo o que existe publicado e registrado, e por isso mesmo é cabível uma 

constante análise e reflexão acerca de tal temática, uma vez que as bibliotecas que não 

desenvolvem suas coleções estão falhando em sua missão primeira de disponibilizar 

informação aos seus utentes.  
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 O objetivo geral foi suscitar uma reflexão sobre o processo de aquisição de livros por 

compra e disponibilização do material informacional na Biblioteca Universitária da UFRN, 

considerando aspectos da filosofia utilitarista. 

 Para alcançar o objetivo geral, fez-se necessário identificar qual a missão da biblioteca 

universitária, com o intuito de melhor compreender a finalidade desta no âmbito acadêmico e 

isso aconteceu a partir da pesquisa bibliográfica e documental. A apresentação dos 

documentos normativos foi também um ponto necessário no percurso para alcançar o objetivo 

geral, uma vez que são estes documentos que definem e norteiam o trabalho da biblioteca 

universitária da UFRN, condicionando e delineando a forma de trabalho da mesma.  

 Importante esclarecer que a pesquisa teve dois direcionamentos principais, a saber: o 

processo de aquisição de livros por compra e o acervo de Filosofia (com recorte específico, 

explanado mais a frente). Dessa forma, descreveu-se o processo de aquisição de livros por 

compra, que tem inteira ligação com os normativos mencionados anteriormente. Na 

sequência, analisou-se o quantitativo do acervo da UFRN, partindo de uma lista específica de 

livros da área de Filosofia, em comparação com outras 02 (duas) bibliotecas brasileiras, 02 

(duas) americanas e 01 (uma) inglesa. 

 Por fim, e já no alcance do objetivo geral, analisou-se a partir dos dados coletados, o 

processo de aquisição de livros por compra, considerando a perspectiva consequencialista do 

utilitarismo, e com o intuito de sugerir reflexões e adequações às necessidades reais na 

medida das possibilidades. 

 De acordo com o modelo teórico adotado nessa pesquisa, a mesma caracteriza-se com 

um duplo método, por um lado indutivo, uma vez que, de acordo com esse raciocínio a 

generalização deriva de observações reais e concretas, e as constatações particulares levam a 

elaboração das generalizações. Por outro lado, é avaliativo e dedutivo uma vez que partindo 

da teoria pretende-se entender os fenômenos particulares. (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

 Quanto aos seus objetivos a mesma é exploratória e descritiva. Exploratória, pois 

proporciona uma maior familiaridade com a problemática, de modo a torná-la mais explícita e 

é descritiva, pois foi realizada com o intuito de descrever as características do fenômeno. Por 

outro lado é também normativa e propositiva, pois também centra-se na construção de 

propostas que possam representar ganhos, avanços e aprimorar soluções no cenário onde a 

pesquisa está inserida. 

 Sob o prisma da abordagem do problema, a mesma é mista (quali-quanti), pois 

preocupa-se em recolher informações de ambos os aspectos, a fim de atingir melhor os 

objetivos propostos na pesquisa. 
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 Dessa forma, quanto aos procedimentos técnicos, foram utilizadas a pesquisa indireta: 

bibliográfica em livros e artigos científicos, pesquisa documental, e a pesquisa direta: 

pesquisa de campo que utilizou como instrumento o questionário com perguntas abertas e 

fechadas, direcionado aos responsáveis diretos (gestores e servidores) pelo processo de 

aquisição da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

 Para um melhor detalhamento e riqueza de informações, também foram acrescentados 

dados de relatórios estatísticos disponíveis no SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas), e relatórios gerenciais institucionais, apresentados anualmente e que 

mostram de forma clara, dados relevantes para um entendimento da realidade informacional 

da BCZM bem como para uma análise qualitativa e quantitativa da aquisição de livros no 

contexto da BCZM/UFRN. 

 Dessa forma, respondeu-se a perguntas de pesquisa oriundas da problemática, a 

exemplo: a partir dos dados coletados e enfatizando o universo da presente pesquisa: pode-se 

pensar novas formas de disponibilização da informação para além do livro físico somente? 

Quais consequências positivas e negativas a forma atual do processo de aquisição ocasiona 

aos seus usuários? Como maximizar o bem que ocasiona a aquisição de livros físicos? Como 

maximizar o uso da informação com os recursos já disponíveis? 

 Para além do exposto, a análise crítico-normativa dos resultados apresenta reflexões 

avaliativas, e sugestões acerca dos problemas identificados a partir da perspectiva 

consequencialista do Utilitarismo. 

 Para realização da análise direcionada ao acervo, tomou-se como bibliografia padrão 

uma lista de títulos considerados imprescindíveis na área de Filosofia, a partir dessa lista 

foram verificados os quantitativos presentes na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

As informações de quantidade de livros foram confrontadas com os dados obtidos da 

Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de Santa Catarina, tais 

dados foram retirados de consulta ao catálogo on-line das respectivas instituições. A mesma 

pesquisa foi realizada também em duas universidades americanas, sendo Cambridge e 

Columbia e uma universidade inglesa, sendo então a Universidade de Oxford.  

  Para tanto, foi utilizada uma lista de 05 (cinco) títulos, e estes foram usados como 

bibliografias padrão, que foi cotejada com os acervos das bibliotecas mencionadas 

anteriormente a fim de comparar as realidades. Estas bibliotecas foram escolhidas de forma 

aleatória, mas utilizando como critério o seu padrão de excelência no Brasil e no mundo 

respectivamente. 
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 Os títulos pesquisados são do campo da filosofia prática, que envolve ética e política, 

são bibliografias consideradas imprescindíveis na formação do graduando em Filosofia, na 

qual destaca-se: Ética a Nicômaco de Aristóteles; Leviatã de Thomas Hobbes; 

Fundamentação da metafísica dos costumes de Immanuel Kant; Utilitarismo de John Stuart 

Mill e Uma teoria da justiça de John Rawls. 

 Assim, através do catálogo on-line foram verificados os quantitativos gerais de cada 

obra na UFRN, e diversificou-se a pesquisa fazendo a busca com o nome dos autores nos 

campos destinados ao autor e também ao assunto a fim de identificar a variedade de títulos 

disponíveis a respeito de cada renomado filósofo. Especificamente neste ângulo da pesquisa, a 

precisão dos dados não é exata, mas o intuito não é oferecer um mapeamento exato, mas 

indicar uma tendência quantitativa e de variedade, o que já aponta um caminho normativo que 

a política de desenvolvimento de coleções da BCZM pode seguir para se adequar a ideia 

normativa de utilidade. 

 As buscas foram feitas em todas as bibliotecas utilizando-se o recurso de pesquisa 

avançada, informando ao sistema o autor, o título ou o assunto, na ordem necessária para esta 

pesquisa, e escolhendo como tipo de material apenas livros. Em todas as pesquisas foi 

também utilizado o operador booleano is exact que possibilita a busca exata.  

 Os resultados alcançados na avaliação por cotejo de bibliografias são capazes de 

indicar em que medida a biblioteca cobre as bibliografias pesquisadas e pode também permitir 

uma avaliação de forma qualitativa de parte de uma coleção, uma vez que na pesquisa é 

possível identificar aspectos da variedade informacional disponível aos usuários. 

 Pretendeu-se dessa forma, coletar dados reais do que a BCZM de fato possui em seu 

acervo específico da área de Filosofia no recorte determinado nesta pesquisa, e que engloba os 

títulos imprescindíveis na formação do aluno de graduação em Filosofia,  confrontando estes 

quantitativos com os das bibliotecas das outras IES já mencionadas anteriormente. Uma vez 

que em nível de Brasil, estas bibliotecas estão submetidas ao mesmo instrumento normativo 

determinado pelo Ministério da Educação, torna-se interessante este comparativo. Por fim, de 

posse desses dados, realizou-se análise sob a perspectiva do utilitarismo.  A análise dos dados 

quantitativos se deu por estatística descritiva com auxílio do Microsof Excel, e a análise 

qualitativa realizou-se a partir da análise de conteúdo. 

 O capítulo 2 desta pesquisa traz aspectos conceituais do Utilitarismo de Bentham e 

Mill e apresenta pontos relevantes do surgimento de tal teoria filosófica. No decorrer do 

capítulo é apresentado um paralelo do Utilitarismo com particularidades de ordem prática no 
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contexto de uma organização, no caso aqui a Biblioteca Universitária enfatizando alguns 

pormenores de utilidade da informação no referido cenário. 

 No capítulo 3 expõe-se uma breve contextualização histórica da Biblioteca 

Universitária uma vez que sempre se faz necessário voltar-se ao passado para melhor 

compreender o que ocorre no presente, e assim foi observado que as estratégias de acesso à 

informação são hoje mais sofisticadas, porém não é muito diferente do início da história e o 

que se tem hoje em aspectos informacionais, pode ser encontrado no chamado ciberespaço, o 

que exige do profissional atuante mediações inovadoras para um usuário curioso, crítico e 

questionador, bem como o posicionamento da Biblioteca Universitária frente ao desafio de no 

século XXI, tornar-se mais que necessária e sim imprescindível aos seus usuários.  

 Identificou-se que a missão destaque da Biblioteca Universitária é oferecer suporte 

informacional nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Neste mesmo capítulo, são 

apresentadas as determinações dos documentos normativos que definem a atuação da 

Biblioteca Universitária e adentra-se na área de Desenvolvimento de Coleções, com intuito de 

definir aspectos relacionados a esta temática a fim de introduzir o assunto que é parte do 

escopo desta pesquisa, que no caso é a aquisição de livros por compra no contexto da 

Biblioteca Universitária bem como sua disponibilização, fim maior de todo o processo de 

aquisição informacional.  

 No mencionado capítulo, é descrito também o processo de aquisição de livros por 

compra referente à Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), onde são expostos os pontos significativos da realidade enfrentada 

no referido processo e instituição. Para tanto, a fim de cumprir com o objetivo do capítulo foi 

aplicado um questionário no setor de compras da BCZM e a coleta dessas informações foi de 

extrema relevância para a referida pesquisa que apresenta a realidade enfrentada, apontando 

aspectos de pontos positivos e negativos bem como as dificuldades ali encontradas e que 

perpassam todo meio acadêmico, uma vez que este setor é responsável pela aquisição de 

material informacional para toda a universidade a qual ele pertence. 

 No capítulo 4 foram destacados pontos relevantes do processo de aquisição, onde 

existe uma atenção relativa ao processo de aquisição de livros por compra e a teoria 

utilitarista, relacionando os resultados coletados na pesquisa de acervo, bem como a realidade 

do processo de aquisição no contexto da Biblioteca Universitária da UFRN e também as 

respostas das indagações oriundas do problema de pesquisa, já explanadas nesta introdução. 

Neste capítulo, também foram apresentados os aspectos da análise utilitarista, referentes ao 
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direcionamento desta pesquisa ao que concerne o acervo de Filosofia, dentro do recorte feito 

para este fim, avaliando os resultados a partir da perspectiva do Utilitarismo.  

 Por fim, são apresentadas sugestões e reflexões sob o prisma da otimização do 

processo de aquisição de livros na modalidade compra, bem como sua disponibilização, a 

partir de critérios com ênfase na abordagem consequencialista do utilitarismo. Neste interim, 

também foi suscitado uma reflexão e proposição acerca da atual forma do processo com vistas 

a tudo o que foi pesquisado e identificado, provocando também um pensamento acerca de 

uma ruptura de modelo e de uma nova metodologia de trabalho. 

 É importante enfatizar os novos tempos vividos na atualidade, bem como seu novo 

contexto. Não é permissível repetir velhas práticas e querer obter novos resultados, é 

necessário se explorar “novos mapas” para se conhecer “novas terras”, porém a partir do que 

já se conhece é possível criar novos caminhos e atingir resultados mais interessantes e 

melhores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO FILOSÓFICA: UTILITARISMO 

 

 Desde a Grécia Antiga o pensamento utilitarista era explorado, principalmente através 

do filósofo grego Epicuro e seus seguidores. Na Inglaterra, alguns filósofos como o Bispo 

Richard Cumberland (filósofo moralista do século XVII) atuaram na linha do utilitarismo. 

Porém, a teoria do utilitarismo passou a ser defendida como uma doutrina ética durante os 

séculos XVIII e XIX pelos filósofos e economistas Jeremy Bentham e John Stuart Mill.  

 Jeremy Bentham é considerado o pai do utilitarismo. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 

1748 em Houndsditch e morreu em Londres, em 06 de junho de 1832. Bentham era um crítico 

da educação, mas também da prática jurídica de seu tempo. No ano de 1914 transformou a sua 

casa em um centro de intercâmbio cultural de foco utilitarista de um movimento ativo. Sandel 

(2015, p. 48) afirma que “seus pressupostos filosóficos exercem até hoje uma poderosa 

influência sobre o pensamento de legisladores, economistas, executivos e cidadãos comuns”.  

 Jeremy Bentham foi um filósofo prático e afirmava que o que é bom é o prazer ou a 

felicidade (empregava essas palavras como sinônimos) e o que é mau é a dor. De acordo com 

Russell (1957) a grande inovação da doutrina que veio a ser chamada “utilitarismo”, consistia 

na vigorosa aplicação da doutrina a vários problemas de ordem prática. 

 Bentham (1979, p.3) nos apresenta o princípio da utilidade logo no primeiro parágrafo 

do livro: Uma introdução aos princípios da moral e da legislação, da seguinte forma: 

 

A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores 

soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles compete apontar o que devemos 

fazer, bem como determinar o que na realidade faremos. Ao trono desses 

dois senhores está vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é 

reto do que é errado, e por outra, a cadeia das causas e dos efeitos. 

(BENTHAM, 1979, p. 3). 

 

 Esses dois senhores a quem Bentham faz menção, governam a vida do homem em 

tudo que ele faz ou diz, também em tudo o que pensa e qualquer tentativa de demonstrar o 

contrário somente faz afirmar cada vez mais o senhorio dos mesmos, e permanecerá 

suscetível a eles por toda a vida.  

 Para Bentham a “felicidade consiste em se afastar da dor e obter o máximo de prazer 

em todas as ações, felicidade que só é plena desde que, na ação de cada um, favoreça a todos 

os membros da sociedade e não somente ao indivíduo em particular”. (BENTHAM, 1979, 

p.7). 
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 Seguindo o raciocínio do já mencionado filósofo, o mesmo define o princípio da 

utilidade da seguinte forma:  

 

Por princípio de utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou 

desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou 

diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a 

mesma coisa em outros termos, segundo a tendência a promover ou a 

compreender a referida felicidade. Digo qualquer ação, com o que tenciono 

dizer que isto vale somente para qualquer ação de um indivíduo particular, 

mas também de qualquer ato ou medida de governo. (BENTHAM, 1979, 

p.4). 

  

 Dessa forma, o que é determinado na corrente de pensamento utilitarista é que as 

coisas devem ser realizadas se utilizando de um critério de utilidade ou certo pragmatismo, 

onde se pode questionar: “para quê de fato as coisas servem?” Nesse aspecto observa-se e 

identifica-se qual a finalidade das coisas e para além, também importante: qual a finalidade 

das pessoas. 

 Para Jeremy Bentham, quando você se questiona o que é o certo a ser feito, você deve 

levar em consideração a seguinte regra: o certo a ser feito é aquilo que trará maior benefício 

ao maior número de pessoas. Trata-se de um cálculo, quase matemático, por exemplo, se você 

tem diante de si a opção x e a opção y Bentham diria para escolher aquela que trará maior 

benefício para o maior número de pessoas. Trata-se de um princípio de “utilidade” onde, a 

“utilidade” é definida como qualquer coisa que produza prazer ou felicidade e que evite dor 

ou sofrimento. 

 Nesse interim o filósofo da contemporaneidade, Sandel (2015, p. 48) faz a seguinte 

observação: 

 

Todos gostamos do prazer e não gostamos da dor. A filosofia utilitarista 

reconhece esse fato e faz dele a base da vida moral e política. Maximizar a 

‘utilidade’ é um princípio não apenas para o cidadão comum, mas também 

para os legisladores. Ao determinar as leis ou diretrizes a serem seguidas, 

um governo deve fazer o possível para maximizar a felicidade da 

comunidade em geral. O que, afinal, é uma comunidade? Segundo Bentham, 

é um ‘corpo fictício’, formado pela soma dos indivíduos que abrange. 

Cidadãos e legisladores devem, assim, fazer a si mesmos a seguinte 

pergunta: Se somarmos todos os benefícios dessa diretriz e subtrairmos 

todos os custos, ela produzirá mais felicidade do que uma decisão 

alternativa? (SANDEL, 2015, p. 48). 

 

 Sob a perspectiva do princípio da utilidade, as ações que devem ser praticadas ou que 

são consideradas certas, são aquelas que maximizam a felicidade para o maior número de 
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indivíduos. (NAHRA, 2014). Na mesma linha de raciocínio Tim Mullgan (2016, p. 164) diz 

que “os utilitaristas estão comprometidos com a maximização do bem-estar como seu critério. 

A maximização do bem-estar é, em última instância, aquilo que torna os resultados bons e as 

ações corretas”. 

 Assim Bentham (1979, p. 7) afirma que: 

 

O princípio de utilidade gera a felicidade individual e, como corolário em 

sua essência necessário, produz também a felicidade do grupo, da 

comunidade, de todos, visando em última análise, o interesse comum. Em 

outras palavras, para que a ação atinja em grau máximo a felicidade de 

todos, cumpre recorrer ao critério de utilidade que, por sua vez, deve ter 

sempre em vista as consequências resultantes dessa ação. Consequências 

direcionadas para o bem comum. 

 

 Porém Russel (1957) aponta para outra perspectiva acerca do que é afirmado no 

sistema estabelecido por Bentham. Ele afirma que: 

 

Se cada homem procurar sempre o seu próprio prazer, de que modo podemos 

estar seguros de que o legislador tenha sempre em vista o prazer da 

humanidade em geral? A própria benevolência instintiva de Bentham (que as 

suas teorias psicológicas o impediam de notar) ocultou dele o problema. Se 

houvesse sido encarregado da elaboração de um código para algum país, 

teria estruturado suas propostas de acordo com o que ele concebia como 

sendo o interesse público, e não de modo a beneficiar os seus próprios 

interesses ou (conscientemente) os interesses de sua classe. Mas, se tivesse 

reconhecido este fato, teria de modificar suas doutrinas psicológicas. Parece 

haver pensado que, por meio da democracia, unida a sua supervisão 

adequada, os legisladores podiam ser de tal modo controlados que só lhes 

seria possível beneficiar seus interesses particulares sendo úteis ao público 

em geral. Não havia, em sua época muito material para se formar um juízo 

com respeito ao funcionamento das instituições democráticas, e seu 

otimismo era, por conseguinte, talvez desculpável, mas em nossa época, 

mais desiludida, parece um tanto ingênuo. (RUSSEL, 1957, p. 671). 

 

 A citação acima reflete sobre um aspecto que trata da busca do interesse particular de 

cada um, frente ao interesse considerado público. Uma vez que este tipo de comportamento 

comprometeria sobremaneira no resultado final de uma legislação ou estado de coisas de 

interesse de uma maioria. Para Bentham, a democracia é a forma mais sensível ao maior 

número do que qualquer outra forma de governar, assim Bentham admite tal possibilidade 

citada anteriormente, porém crendo que os indivíduos irão se corrigir na medida em que 

aprendem que a boa legislação é capaz de causar mais prazer do que dor.  
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 Bentham teve como seu sucessor, John Stuart Mill
1
 (1806-1873), filósofo, político e 

também economista britânico da escola clássica da teoria econômica e utilitarismo, que 

divulgou profusamente a abordagem ética proposta por Bentham e teve grande relevância no 

contexto do utilitarismo.  

 Em sua obra mais famosa, intitulada O utilitarismo, Mill apresenta o princípio da 

maior felicidade: 

 

A doutrina que aceita a Utilidade ou o Princípio da Maior Felicidade como 

fundamento da moral, sustenta que as ações estão certas na medida em que 

elas tendem a promover a felicidade e erradas quando tendem a produzir o 

contrário de felicidade. Por felicidade entende-se prazer e ausência de dor, 

por infelicidade, dor e privação de prazer. (MILL, 2000, p. 30) 

 

 O utilitarismo propõe que toda ação humana é útil (eficaz, valiosa) ao que concerne a 

promoção da felicidade. Trata-se de uma concepção de moralidade, onde se pode dizer que o 

bom não é nada além daquilo que é útil. 

 Para Mill, o critério válido é aquele que são ações medidas com boas consequências, 

estas são as que contribuem para um aumento de bem-estar, ou seja, as boas consequências na 

verdade são aquelas que geram maior felicidade para o maior número de pessoas. 

 E este é o grande destaque que se pode fazer: que a felicidade deve ser conquistada 

para o maior número de pessoas, ou seja, muitas vezes algumas ações terão boas 

consequências para um maior número de pessoas em detrimento de um número menor de 

pessoas, aqui há um critério democrático. A grande ideia é que o critério de utilidade atinja o 

maior número de pessoas. 

 A felicidade para Mill está relacionada à ideia de bem-estar inclusive material. O 

filósofo trata a felicidade na relação de prazeres, estes na verdade estão relacionados aos dois 

tipos de prazeres que Mill relata: prazeres inferiores e prazeres superiores. Mill “identifica os 

prazeres inferiores com os corporais e considera superiores aqueles prazeres que resultam dos 

exercícios das nossas faculdades intelectuais” (MILL, 2005, p. 16). 

                                                           
1
 John Stuart Mill foi um gênio que aprendeu o alfabeto grego aos 03 (três) anos de idade, e aos 08 

(oito) anos estudava latim e álgebra, era o filho mais velho do filósofo e historiador James Mill. Aos 

20 anos, Mill teve um colapso mental, se rebelando contra sua rigorosa educação e contra o 

utilitarismo, passando a abrir-se a novas correntes intelectuais como o positivismo de Comte e o 

pensamento romântico e do socialismo. 
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 A diferença entre Bentham e Mill, está na definição que este último faz do termo 

“felicidade”, uma vez que para Mill esta definição não é limitada ao quantitativo do que é 

medido através da duração e intensidade, mas o fundamental está na qualidade dessa 

felicidade. Bentham procedia com um cálculo dos prazeres, onde ele estabeleceu alguns 

pontos ou variáveis para efetivação deste cálculo, dentre as quais destaca-se: intensidade 

(nível de desfrute do prazer), certeza ou incerteza, proximidade (que refere-se ao intervalo de 

tempo decorrente do prazer satisfeito), fecundidade (diz da probabilidade de prazeres ou dores 

se multiplicarem em outros prazeres ou dores), pureza e extensão (este último, refere-se a 

quantidade de indivíduos afetados pela ação de desfrute). (NAHRA, 2014). 

 Para Mill, a maior preocupação não estava na quantificação do prazer, mas na 

qualidade desse prazer, como dito anteriormente. Dessa forma, para Mill o útil é o que 

colabora para a felicidade geral, no mais os dois filósofos Bentham e Mill, acabam por 

favorecer, de certo modo, para o avanço de uma sociedade mais solidária.  

 É importante destacar, que desde o utilitarismo criado por Bentham, a mencionada 

escola está ligada ao reformismo e o progresso. A sua estrutura está relacionada à eliminação 

dos males, entendidos como dor ou sofrimento. O critério que sustenta a teoria utilitarista não 

é a felicidade individual, mas sim, a pluralização da felicidade na sua maior extensão possível. 

 Dessa forma, a teoria do utilitarismo visa a maior felicidade, não do próprio agente, 

mas a maior felicidade do maior número de pessoas envolvidas, reconhecendo que as pessoas 

são os melhores juízes de sua própria felicidade, e nenhum indivíduo vale mais que o outro e 

as suas escolhas devem levar isso em consideração. Dessa forma, Mill destaca que: 

 

Uma sociedade de iguais só pode existir se houver a compreensão de que os 

interesses de todos devem ser igualmente respeitados. E posto que, em todos 

os estados de civilização, qualquer pessoa, exceto um monarca absoluto, tem 

seus iguais, cada uma está obrigada a viver com alguém nesses termos. Além 

disso, há em todas as épocas um certo avanço em direção a um estado em 

que será impossível viver permanentemente com todos os demais em termos 

diferentes desses. Dessa forma, as pessoas tornam-se incapazes de conceber 

a possibilidade de um estado de total desrespeito pelos interesses dos outros. 

Elas sentem a necessidade de conceberem a si próprias como pessoas que 

pelo menos evitam as injustiças mais graves e que vivem em um estado de 

constante protesto contra estas (ainda que somente para sua própria 

proteção). Estão também familiarizadas com o fato de cooperação com os 

outros e com o fato de proporem a si mesmas, como o objetivo de suas ações 

(pelo menos no momento presente), um interesse coletivo e não individual. 

Na medida em que cooperam, seus objetivos se identificam com o de outros 

e há pelo menos um sentimento provisório de que os interesses destes são 

seus próprios interesses. (MILL, 2000, p. 57). 
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 Apesar das diferenças, há um ponto central que dá unidade ao utilitarismo: o 

raciocínio utilitarista surge nas situações em que tão somente olhamos as consequências e as 

medimos. O utilitarismo é uma das mais conhecidas teorias éticas consequencialistas. O que 

caracteriza uma teoria como consequencialista é “o fato de ela admitir que as propriedades 

normativas dependem apenas de suas consequências.” (NAHRA, 2014, p. 268). 

 Seguindo este raciocínio sobre a teoria da obrigação consequencialista, Mill (2005) 

aponta que: 

 

As teorias da obrigação consequencialistas são aquelas que supõe que as 

consequências das nossas opções constituem o único padrão fundamental da 

ética. De acordo com as perspectivas consequencialistas mais fortes e 

diretas, a nossa única obrigação básica é maximizar o bem: o ato moralmente 

certo (ou obrigatório) é sempre aquele que, avaliadas as coisas de uma forma 

estritamente parcial, dará origem a melhor situação ou ao maior bem. 

(MILL, 2005, p. 19). 

 

 A principal diferença entre a teoria deontológica e a teoria consequencialista, está em 

que a teoria deontológica trata do dever e tem como base normas e princípios que não devem 

ser transgredidos, o cumprimento ou não destes é que define o certo ou o errado. Já no 

consequencialismo, o conceito de certo ou errado advém do cálculo das consequências 

causadas por uma determinada ação. 

 Sob estes aspectos, Nahra (2014) cita o exemplo da mentira, onde partindo da 

perspectiva do dever, defendida por Immanuel Kant, o mesmo estabelece categoricamente que 

a mentira é errada, porém sob a ótica por ora defendida por Mill, a mentira pode ser admitida 

desde que as consequências causadas por ela sejam boas, e alcance outros. Dessa forma, o 

consequencialismo aponta que um estado de coisas ou uma ação pode ser considerada boa 

tomando como parâmetro o cálculo de suas consequências. 

 O utilitarismo desempenha um importante papel no contexto da responsabilidade 

organizacional, uma vez que ele pode auxiliar na reflexão, esclarecer desacordos, ajudar na 

compreensão ou até mesmo na reorganização de questões e por fim, contribuir sobremaneira 

para que o grupo possa alcançar uma decisão responsável e justa. 

 Brown (1993) faz a seguinte reflexão para avaliar as consequências de um ato ou 

política, e afirma que o que é necessário saber é: 

 

(...) conhecer as consequências prováveis e o que elas significam para os 

afetados por elas. Também precisamos conhecer como o total de 

consequências positivas se compara com o total de consequências negativas. 

Assim que tivermos estas informações, podemos escolher o ato ou a política 
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que cause maior bem e prejudique menos os envolvidos. (BROWN, 1993, 

p.75). 

 

 Então, seguindo esse raciocínio, se uma ação proposta promove a felicidade de uma 

maioria, então ela pode ser considerada certa, do contrário ela é errada. A tarefa do 

utilitarismo também não se limita a identificar as causas e efeitos e suas relações, para além, 

ele busca a compreensão para assim convencer pessoas a buscarem as atividades que 

promovam a felicidade do maior número de indivíduos. 

 Os gestores podem fazer uso do ponto de vista do utilitarismo para uma tomada de 

decisão, os mesmos devem responder a questões do tipo: “Quais são as consequências 

prováveis para os grupos que serão afetados? O que trará a maior felicidade para um maior 

número de pessoas? O que constitui a felicidade e como podemos medi-la? Qual a proposta 

então?” (BROWN, 1993, p. 79). Para tanto, ainda se faz necessário identificar: quem poderia 

ser incluído no maior número? Quais seriam/são as prováveis consequências? E identificar 

por fim se as consequências positivas pesam/pesariam mais que as negativas. 

 No contexto da presente pesquisa enfatizando o âmbito acadêmico na qual está 

inserida a Biblioteca Universitária, e seguindo o raciocínio utilitarista já apresentado, pode-se 

afirmar que a maioria está representada pela comunidade acadêmica, onde estão presentes os 

corpos docente, discente e administrativo. A maior felicidade ou a maximização de bem-estar 

neste cenário deve-se ao acesso satisfatório ao universo informacional determinado na 

disponibilização dos mesmos, bem como a simplificação e facilitação deste acesso, assim 

gerando o maior benefício ao maior número de pessoas. 

 Nesta pesquisa, há um curso de ação particular, referente ao processo de aquisição de 

livros por compra, e mais especificamente na biblioteca universitária pública. Este curso de 

ação atende a exigências de normativos que determinam como as coisas devem ser e que 

delineiam o referido processo. 

 Desse modo, faz-se necessário uma reflexão e análise a respeito das técnicas e 

processos vigentes há anos no processo de aquisição de livros por compra no contexto da 

Biblioteca Universitária pública, e que por ora podem ou não trazer boas ou melhores 

consequências para a mencionada maioria.  

 No campo da biblioteca universitária existe um grupo considerável a ser atendido, 

existem consequências em toda e qualquer ação no âmbito organizacional, tais ações podem 

produzir ou não maior felicidade ao maior número de pessoas, trazendo consequências 

positivas ou negativas, que podem, uma ou outra, atingir a maioria e dessa forma definir o 

rumo de um processo de forma satisfatória ou insatisfatória. São pontos importantes de serem 
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investigados, pois podem somar num processo de mudança ou tomada de decisão, 

propiciando atingir objetivos de forma justa, responsável e correta. 

 É importante destacar que nos últimos tempos, a informação tem sido apresentada 

como algo extremamente necessário, e em algumas áreas do conhecimento, como na própria 

Ciência da Informação, a mesma é tida como tema de interesse principal focado 

fundamentalmente nas características de utilidade tanto do conhecimento como da 

informação. 

 Seguindo esse raciocínio e tomando como base a teoria utilitarista, Almeida (2007), 

faz uma ressalva no contexto da Ciência da Informação, onde está inserida com papel 

significativo, a Universidade e a Biblioteca Universitária, protagonistas na disponibilização 

do acesso a informação no contexto acadêmico, ele diz: 

 

A informação que realmente importa é a utilizável para tomar conhecimento 

de algo, elucidar decisão em uma dada situação, formar a consciência do 

cidadão, promover o crescimento intelectual, enfim, sempre deve ser 

processada para um propósito, uma meta definida. A principal característica 

desse modo de apresentar a realidade é a procura de fins últimos. Naturaliza-

se a ideia de que a informação é a mola propulsora que contribui para o 

desenvolvimento econômico, que liberta e que promove o bem das pessoas, 

indiscutivelmente. Nos espaços de trabalho, a informação tem seu lugar 

como entidade que determina o nível de relacionamento das pessoas, quanto 

mais informação circula mais interação existe entre os sujeitos. A 

informação, por sinal, pode também ser controlada para promover mais a 

sociabilidade e garantir a transferência de experiências. Todos necessitam de 

informação, mas não qualquer uma, apenas aquelas que solucionam 

problemas e aliviam a sensação de desconhecimento. (ALMEIDA, 2007, on-

line). 

 

 O utilitarismo encontra-se presente nesse contexto, quando identifica-se a 

característica de utilidade atribuída a informação, onde quem a acessa sempre leva consigo 

alguma vantagem, que no caso seria a vantagem do acesso à informação e ao conhecimento. 

Do contrário, a informação pode ser considerada desnecessária, inútil, irrelevante. A 

organização geral de qualquer serviço de informação segundo Almeida (2007), está 

sustentada no princípio do utilitarismo, onde a ação considerada é a de proporcionar o maior 

número de benefícios com os recursos que estejam disponíveis. Ele ainda diz: 

 

Essa parece ser uma premissa aceita e cultuada como quase incontestável 

para operar as coisas na sociedade, especialmente, a de produção de bens em 

massa. O emprego da noção de informação não-útil é pequena, pois na visão 

dominante, o atributo utilitarista é a medida de relevância da informação. 

(ALMEIDA, 2007, on-line). 
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 A observância da utilidade da informação, não cabe apenas no sentido de conceituá-la 

novamente. Mas sim, "de entrever os fundamentos que legitimam as noções de informação e 

as lógicas envolvidas em seu trabalho." (ALMEIDA, 2007, on-line). É imprescindível que os 

atores do processo, bibliotecários, pesquisadores, professores, alunos e cidadãos em geral 

avaliem o conceito apresentado por aqueles que estão comprometidos com os problemas 

referentes à informação. 

 A Biblioteca Universitária tem papel preponderante, em todo o contexto referente a 

informação no ambiente acadêmico, desde sua aquisição até a disponibilização.  

Em sua missão primeira está destacada a promoção do acesso à informação nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e claro, objetivando atender o maior número de indivíduos com 

vistas ao cumprimento da sua finalidade no cenário em que está inserida. 

 Dessa forma, o critério de utilidade encontra-se presente em sua rotina, pois toda a 

normatização que rege as atividades da Biblioteca Universitária ao que tudo indica, visa o 

bem de uma maioria, ali representada pela comunidade acadêmica (alunos, professores e 

profissionais técnico-administrativos) atuante e presente nos processos de aquisição, 

disponibilização e uso da informação adquirida, em consonância com a missão máxima da 

Universidade, que é educar, produzir novos saberes e disseminar o saber universal através do 

ensino, da pesquisa e da extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

3 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

 O século XIII é o século das universidades, como nos afirma Le Goff (1985). O 

contexto do referido século é marcado por uma fase institucional de desenvolvimento urbano. 

Jacques Le Goff, em seu livro “Os intelectuais da Idade Média”, traz a seguinte afirmação 

acerca das origens das universidades: 

 

As origens das corporações universitárias são frequentemente tão obscuras 

como as de outras corporações de ofício. Organizam-se lentamente, 

mediante conquistas sucessivas, ao acaso dos incidentes que são outras 

tantas circunstâncias. Os estatutos apenas sancionam tardiamente as 

conquistas. Não podemos sequer ter certeza de que os possuímos, o que nada 

tem de surpreendente. Nas cidades onde se formam, as universidades, devido 

ao número e qualidade de seus membros, manifestam um poder que inquieta 

os outros poderes. É lutando, às vezes contra os poderes eclesiásticos, outras 

vezes contra os poderes laicos, que elas adquirem sua autonomia. (LE 

GOFF, 1985, p. 60) 

 

 Nesse contexto observa-se que no referido século, a sociedade passa a contribuir 

sobremaneira, para o declínio dos poderes eclesiásticos e dos poderes laicos sob as 

universidades. O poder laico considerava que as universidades traziam riquezas e prestígio ao 

seu reino, formando um celeiro onde recrutavam seus funcionários e oficiais. 

 Uma série de conflitos são identificados ao longo da História da liberdade das 

Universidades rumo à autonomia, e muitos deles bastante sangrentos como exemplo, o 

conflito entre a Universidade de Bolonha e os burgueses, meados dos anos 1270. Outro 

exemplo, a grande greve de 1229-1231, onde em Paris, a Universidade foi tirada da jurisdição 

do Bispo. (LE GOFF, 1985). 

 Nesse cenário, as corporações universitárias saíram vitoriosas desses combates, 

primeiramente por sua coesão e determinação. As referidas corporações utilizaram as temíveis 

armas: a greve e a secessão. Os poderes eclesiásticos e civis passaram a perceber vantagens 

oriundas da presença dos universitários, que representavam uma clientela econômica bastante 

considerável e uma fonte reluzente de prestígio. 

 As universidades passam a partir de então, por um processo de reorganização. Nesse 

contexto, pode-se tomar como exemplo típico a corporação universitária parisiense, que ao 

longo do século XIII definiu paralelamente sua organização administrativa e sua organização 

profissional. Sua estrutura era composta por 04 (quatro) faculdades: Artes, Decretos ou 

Direito Canônico, Medicina e Teologia. A universidade possuía então, organismos comuns às 

quatro faculdades. A mesma se reunia nas igrejas ou nos conventos, onde era acolhida como 
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hóspede, e onde se reunia a assembleia geral da universidade, composta por mestres regentes 

e não-regentes. (LE GOFF, 1985). 

 Com a corporação já estruturada administrativamente, a mesma passa a estruturar-se 

também no que se refere à organização dos estudos, programas e exames. Nesse cenário 

encontra-se o livro como instrumental, inserindo-se no contexto técnico, social e econômico 

da época e também como um objeto diferente do livro da Alta Idade Média (Séc. V ao Séc. X 

– Alta Idade Média e do Séc. XI ao Séc. XV - Baixa Idade Média), onde o conhecimento e 

acesso a informação era privilégio de poucos.  

 Nesse interim, identifica-se o embrião da Biblioteca Universitária ligado às bibliotecas 

dos mosteiros entre os séculos V a X, como dito anteriormente, Alta Idade Média. Foram 

estas bibliotecas que deram a sustentação para o surgimento das universidades. O suporte 

informacional presente na época eram os manuscritos copiados pelos monges, que eram feitos 

para uso próprio da igreja. 

 Ainda nesse processo de surgimento das universidades e seguindo o raciocínio de 

Anzolim e Corrêa (2008), pode-se confirmar o surgimento das bibliotecas inteiramente 

ligadas à Igreja e com acesso restrito para poucos, a biblioteca cumpria a missão de guardar o 

conhecimento e até o final da Idade Média persistia sendo, o que etimologicamente a palavra 

significa: depósito de livros. 

 Martins (2002) contextualiza que no século XIX e início do século XX, as bibliotecas 

passam desse universo do acesso restrito para o que ele denomina de “livre acesso às 

estantes”. Nesse momento, é identificado um avanço e uma liberdade para o leitor ao que 

concerne o livre acesso ao conhecimento. 

 O volume exacerbado de produção intelectual, assim como a incapacidade espacial e 

econômica de organizar e reunir em um único lugar todos os registros informacionais 

produzidos, fez surgir os vários tipos de bibliotecas, sendo: universitárias, públicas, 

especializadas, escolares e também bibliotecas infantis. Elas surgem devidamente adequadas 

ao público a que elas se destinam. 

 O século XX é marcado pela diversificação de produtos e serviços, e dos suportes 

informacionais. Identifica-se a flexibilidade, cooperação, interdependência, adaptabilidade 

como sendo as palavras que ordenam as atividades da biblioteca. Assim, surgem as chamadas 

bibliotecas virtuais/digitais, e fica evidente que o conceito de “guardiã do conhecimento” 

segue alterando-se para “disseminadora do conhecimento”. Browning (2002 apud 

ANZOLIM; CORREA, 2008, p. 807) denomina de “bibliotecas sem paredes para livros sem 

páginas”. 
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 O ciberespaço é um marco do acesso à informação no século XXI. A democratização 

do acesso ao conhecimento tem uma participação efetiva nas mudanças ocorridas na 

sociedade em geral.  

 Observa-se, que a Biblioteca desde seu surgimento sempre esteve ligada à ideia de 

universidade, e isso porque ambas tem como característica forte produzir e difundir o 

conhecimento. 

 Em suma e de acordo com o que é exposto por Vianna (2013), pode-se identificar três 

grandes períodos que marcaram o processo evolutivo das bibliotecas universitárias. Biblioteca 

tradicional, século XII e que segue até o início da automação já no século XX. Esse tipo de 

biblioteca tinha como característica a preservação e ordenação. As fichas eram utilizadas 

como auxílio para os usuários na consulta aos seus respectivos acervos, tudo era manual, e 

tinha como suporte o papel. 

 Percorrendo a evolução das Bibliotecas Universitárias, encontra-se a Biblioteca 

Automatizada, localizada no tempo com início e término no século XX. Nessa ocasião, 

encontram-se os catálogos on-line, a automação dos empréstimos e a disponibilização do 

acervo nos formatos impresso e virtual. A ideia nesse momento é a redução do trabalho 

manual e tem foco na automação dos processos. 

 Chega-se então, ao século XXI, e um novo conceito surge bastante evidente, é a 

chamada Biblioteca Ubíqua, de uso autônomo. Denominada também como U-library 

(Ubiquitous Library) ou M-library (Mobile Library). 

 O termo ubíqua de acordo com Silveira (2014, p. 72) significa: 

 

[...] Aquilo que está todo o tempo, em toda a parte, onipresente. Vem do 

termo Ubiquitous Computing, ou Computação Ubíqua, também chamada de 

computação Pervasiva ou Inteligência Ambiental. Refere-se à tecnologia de 

computador existente a nossa volta, em diversos dispositivos, integrada de 

tal forma que não seja percebida por quem a utiliza. Ela acontece de forma 

tão automática, que acaba não sendo notada, ainda que seja possível 

comprovar, através de um dispositivo qualquer. Ela envolve a utilização de 

computação móvel e computação pervasiva, que é justamente essa 

‘invisibilidade’ do recurso.  

 

 As Bibliotecas Ubíquas são, portanto, espaços acessíveis em tempo integral. Usam as 

tecnologias disponíveis a seu favor, exemplo: redes sociais, tablets, celulares, e-books. Daí 

encontra-se uma nova missão para a Biblioteca Universitária, a de “tornar absolutamente 

ubíquos e pervasivos o acesso à informação, a comunicação e a aquisição do conhecimento”. 

(SILVEIRA, 2014, p. 72). 
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 Nas referidas bibliotecas, o papel não é mais protagonista, e os formatos eletrônicos 

são os meios mais utilizados pela academia. Embora tais evidências sejam perceptíveis, a 

biblioteca universitária ainda preserva sua missão primeira de mediar os pesquisadores e os 

usuários de informação, promovendo cada vez mais a autonomia desses referidos agentes.  

 Dessa forma, mesmo com todo o aparato tecnológico observa-se que as bibliotecas 

universitárias resguardam sua missão maior que é a de preservar e oferecer suporte ao acesso 

à informação aos professores, alunos, pesquisadores em suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, a qual será discutido de forma mais aprofundada no tópico sobre a missão da 

Biblioteca Universitária. 

 Entretanto, é mister ressaltar que a biblioteca do século XXI, enfrenta novos desafios 

que surgiram ao longo da contemporaneidade. Dentre eles, destaca-se que as bibliotecas são 

cobradas a prestarem serviços que devem ir além da guarda e da preservação de documentos, 

isso incluindo os digitais. O que se espera é que as bibliotecas do século XXI prestem serviços 

mais que necessários, imprescindíveis, aos usuários. E para isso as bibliotecas precisam ter 

um conhecimento privilegiado das necessidades informacionais de modo a evidenciar a 

utilidade iminente das mesmas, bem como deve estar atenta e acompanhar as mudanças do 

meio onde está inserida. Assim, Ribeiro e Gonçalves (2017, p. 13) afirmam que: 

 

Nesse contexto de mudanças tecnológicas, os serviços oferecidos devem 

mudar. É de fato, necessária uma adaptação. Cabe a essas bibliotecas 

começar a recorrer aos recursos para se fazerem necessárias aos usuários. Se 

não se tornarem um organismo vivo na instituição, certamente fecharão suas 

portas. 

 

 Para além, as bibliotecas universitárias públicas precisam criticar-se.  Ao longo da 

história percebe-se o quanto as mesmas eram respeitadas, reconhecidas e tinham de fato 

grande importância, é interessante enfatizar que naquela ocasião a mesma acompanhava as 

tecnologias existentes na época. Diante do contexto onde a mesma se insere, faz-se necessário 

questionar-se sobre qual o papel da biblioteca no contexto de uma organização pública? Qual 

a sua utilidade? A quem ela tem servido? Quais as necessidades imprescindíveis na 

atualidade? Além de toda memória institucional, se a mesma fechar qual será o impacto para a 

instituição?  

 Todas essas questões precisam ser pensadas, discutidas e postas em prática, 

especialmente neste século XXI que se adianta tecnologicamente de maneira veloz. A 

biblioteca precisa acompanhar as transformações do meio onde está inserida, ocupando seu 

lugar e sendo partícipe das mudanças evidentes, questionando-se, e acompanhando a 
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dinamicidade dos tempos atuais, a mesma poderá oferecer serviços informacionais de 

excelência tornando-se assim, não somente necessária, mas imprescindível.  

  

3.1 Missão da Biblioteca Universitária 

 

 A Biblioteca Universitária, como explanado no tópico anterior, tem sua história 

diretamente ligada às Universidades, e antes destas às ordens religiosas. 

 Anzolim e Corrêa (2008, p. 805) destacam que: “A compreensão da Biblioteca da 

universidade não pode dar-se fora do processo histórico que assinala o surgimento das 

universidades e das bibliotecas do mundo.” Essa citação é apenas um reforço de tudo o que 

foi anteriormente exposto, e da importância do entrelaçamento histórico existente entre 

Biblioteca e Universidade. 

 Dessa forma, pode-se enfatizar que no âmbito universitário e ao longo do percurso 

histórico, a preservação do conhecimento foi uma das evidentes missões da universidade que 

menos sofreu alteração. Nesse aspecto e para o cumprimento dessa missão, pode-se destacar a 

biblioteca, que através dos séculos preservou o conhecimento da civilização, e persiste nos 

dias atuais, porém com o conhecimento presente em diferentes suportes informacionais. 

 Tarapanoff (1982) caracteriza a Biblioteca Universitária como sendo uma organização 

sem autonomia própria, ela afirma: 

 

Como uma organização sem autonomia própria, a biblioteca universitária, 

depende da universidade. Podemos, portanto, supor que as características da 

universidade, tais como se apresentam na descrição de suas funções, 

estrutura, grau de autonomia, influências que recebe do meio ambiente, etc., 

irão refletir na biblioteca universitária. (TARAPANOFF, 1982, p. 73). 
 

 Diante das influências que o meio ambiente exerce sobre a Universidade pode-se 

afirmar que a mesma, é um sistema social, e que, portanto uma de suas principais 

características é tratar com estudantes, professores e pesquisadores. Nessa tríade: sociedade, 

biblioteca e universidade, destaca-se a biblioteca como um apoio à função social (de 

mantenedora de valores) que compete à Universidade. Isso porque a biblioteca é um serviço 

situado dentro de um sistema maior que é a Universidade e consequentemente a sociedade.  

 Apesar da evolução evidente da Universidade e da sociedade como um todo, a missão 

primeira da Biblioteca permaneceu obedecendo as etapas de organizar, armazenar e 

disponibilizar o conhecimento humano, para que este fosse melhor aproveitado, tanto para o 
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engrandecimento intelectual, como também para servir de base para as pesquisas realizadas 

no âmbito acadêmico. 

 Identifica-se nesse contexto, a importância da Biblioteca Universitária, como recurso 

essencial na instrumentação necessária, no sistema universitário, a fim de contribuir para que 

o indivíduo por si mesmo, seja capaz de fazer descobertas, criar e construir algo. Dentro deste 

subsistema, é importante enfatizar, que daí sairá àqueles que serão responsáveis pelos destinos 

de seus países. 

 Ferreira (1980, p. 4), afirmou que “a biblioteca é um dos instrumentos essenciais ao 

processo de ensino/aprendizagem”. E disse ainda: 

 

Em nossos dias, não se pode conceber ensino sem utilização de bibliotecas, 

as quais além de possibilitarem acesso à informação têm um papel da maior 

relevância, enquanto favorecem o desenvolvimento de potenciais, 

capacitando pessoas a formarem suas próprias ideias e a tomarem suas 

próprias decisões. (FERREIRA, 1980, p. 5). 

 

 A Biblioteca Universitária é, ou deveria ser um dos meios mais utilizados pelos 

estabelecimentos de ensino, em especial as universidades, para atingir suas finalidades. A 

renovação do ensino acontece, incrementada com novas tecnologias de informação, a 

biblioteca deve estar preparada para acompanhar, ou estar à frente para provocar a adoção de 

novos recursos pedagógicos, criação de outros hábitos, formação de novas atitudes, e tudo em 

coerência com o estudo e à pesquisa que ocorrem no âmbito acadêmico. 

 Ferreira (1980), sobre a importância da Biblioteca Universitária afirma: 

 

Se a biblioteca é importante para o ensino em geral, no ensino superior seu 

papel é proeminente em virtude do valor da própria universidade, pois 

nenhuma outra instituição ultrapassa em magnitude a contribuição 

universitária, a qual torna possível o formidável avanço tecnológico e 

científico que se registra atualmente em todos os campos do conhecimento. 

(FERREIRA, 1980, p. 7). 
 

 Para além do exposto, pode-se afirmar que é decisiva a influência da biblioteca, sendo 

ela, como já mencionado, um dos principais instrumentos que a universidade pode dispor para 

o alcance das suas finalidades e efetivamente o alcance da sua missão. Afinal, a biblioteca 

deve estar em consonância com os objetivos da instituição universitária da qual faz parte e 

deve participar ativamente desse sistema educacional, pois as bibliotecas universitárias só 

terão sentido se estiverem devidamente alinhadas aos programas de ensino e pesquisa das 

universidades a qual pertencem. 
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 A Biblioteca Universitária e os serviços que ela oferece podem refletir o grau de 

desenvolvimento existente na Universidade a que ela se vincula, uma vez que não é 

admissível que, nos dias atuais exista trabalho intelectual sério, com fontes informacionais 

desatualizadas ou com qualidade duvidosa. 

 Etelvina Lima (1979 apud FERREIRA, 1980, p. 11) coloca os seguintes termos: 

 

Não se faz pesquisa sem adequado suporte de informações. Felizmente, a 

assimilação desta afirmativa já se nota nas altas camadas dirigentes do país, pois 

quase todos os convênios de financiamento e pesquisa incluem cláusulas de 

exigências de ordem bibliográfica. (...) os programas de suporte bibliográfico à pós-

graduação e à pesquisa são prejudicados pela própria administração financeira da 

universidade com as restrições às importações e a conceituação do livro como 

material permanente. 

 

 As melhorias que ocorrem nos padrões de ensino e pesquisa da Universidade fazem 

com que sejam dadas melhores condições às bibliotecas, para que seja mantido o padrão 

existente de ambas. Portanto, se as bibliotecas funcionam de forma adequada e coerente com 

as Universidades, às mesmas darão um apoio maior e de qualidade aos programas 

educacionais existentes fazendo emergir uma retroalimentação, onde há continuidade e 

qualidade dos serviços ofertados, e por fim a excelência do ensino. 

 Diante do exposto, Oliveira (2002, p. 207) aponta que: 

 

As bibliotecas das IES têm por missão o suporte de suas atividades; sejam 

elas de ensino, pesquisa ou extensão. Desta forma, deve-se priorizar recursos 

informacionais, infra-estrutura e serviços adequados para a(s) atividades 

definida (s) por cada IES. 

 

 As Bibliotecas Universitárias têm suas atividades direcionadas para o aporte as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, o que se destaca como missão. Tal aporte é de 

extrema relevância para o sucesso nos resultados das atividades já mencionadas e realizadas 

no contexto acadêmico. Dessa forma, as BUs são pontos de afluência de ideias e 

disseminação dos saberes, lugar onde todos os tipos de conhecimento dialogam e onde são 

desenvolvidas as peculiaridades de cada região onde estão estabelecidas. 

 Assim é perceptível que a missão da Biblioteca Universitária se atualiza e aperfeiçoa, 

na medida em que além de resguardar a produção intelectual da Universidade a qual pertence, 

a mesma também passa a ser fonte de informações atualizadas, mas é também uma receptora 

dessas informações. Paralelamente, ela oferece ao pesquisador o acesso a acervos externos a 

Universidade e oferece a outras instituições o acesso ao seu acervo, ou seja, a Biblioteca 
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Universitária além de armazenar e fornecer informações atualizadas cria uma rede dinâmica e 

propagadora da circulação das informações produzidas no âmbito acadêmico. 

 Na perspectiva da literatura biblioteconômica, encontram-se as leis de Ranganathan, 

elaboradas no ano de 1931, em consonância com os princípios observados e defendidos por 

Paul Otlet e Henri La Fontaine
2
, sendo estes: 

1. Os livros são para serem usados 

2. Todo o livro tem o seu leitor 

3. Todo o leitor tem o seu livro 

4. Poupe o tempo do leitor 

5. Uma biblioteca é um organismo em crescimento 

 Nestes princípios, é perceptível o “para quem” dos serviços da biblioteca no seu 

conceito mais amplo. Estes princípios apontam e enfatizam o usuário como sujeito de 

fundamental importância no cenário da biblioteca, e destaca também, um de seus papéis 

principais que é o de promover o uso do material informacional, atualmente não mais 

representado somente por livros, mas por diversos suportes. 

 Ressalvas a quinta lei, uma delas é que se um organismo pára de crescer o mesmo 

estagna e perece, perdendo totalmente sua utilidade. A biblioteca cresce e se desenvolve 

através da aquisição de livros, uma vez que sua quantidade numa biblioteca viva deve crescer 

e cresce. Porém, não é somente isso, até mesmo o seu sistema de classificação deve ser 

abrangente, de modo que contemple o passado e o presente, mas também um possível 

crescimento para aquilo que ainda se vai descobrir na ciência. Outro ponto concerne ao 

número de leitores, e para isso deve-se ter uma perspectiva referente ao espaço físico, mas 

também ao método de empréstimo e também medidas preventivas que comportem o 

crescimento e sua estimativa, isso tudo com vistas às transformações do ambiente e as 

necessidades dos usuários. 

 Dessa forma, a quinta lei, determina que: “a biblioteca deve estar preparada para se 

adaptar a novas condições, inclusive adaptação a desenvolvimentos sociais e tecnológicos”. 

(FIGUEIREDO, 1992, p. 188). Essas condições de adaptação devem abranger desde as 

acomodações físicas até as práticas administrativas. 

 Na mesma linha de raciocínio, Figueiredo destaca que:  

 

                                                           
2
 Paul Marie Gislain Otlet, foi um dos maiores estudiosos da área de Ciencia da Informação. 

  Henri La Fontaine, foi professor, político e companheiro de trabalho de Paul Otlet. Em 1913, ganhou o Premio 

Nobel da Paz, seu ideal político era um novo mundo baseado na difusão global da informação. 
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[...] a biblioteca deve mostrar habilidade para se adaptar as necessidades 

mutáveis da clientela de usuários e as necessidades potenciais dos ainda não 

usuários. Somente assim, a biblioteca pode ser considerada como um 

organismo em crescimento, e esta quinta lei fornece a justificativa para 

atividades de avaliação. (FIGUEIREDO, 1992, p. 188). 

 

 Por fim, e diante do exposto pode-se inferir que a missão das Bibliotecas 

Universitárias é promover o acesso, a recuperação e a troca de informações para a 

comunidade na qual está inserida, acompanhando as diversas transformações do meio e 

preocupando-se com a agilidade, atualização e qualidade das informações oferecidas aos seus 

usuários, destacando aqui os princípios apontados por Ranganathan que evidencia sempre os 

usuários, na qual ele chama de leitores, que representam uma maioria que deve ser servida 

pela biblioteca e que são também protagonistas na concretização da missão das Bibliotecas 

Universitárias. O grande desafio está em proporcionar o acesso com rapidez e em tempo real, 

uma vez que as novas tecnologias romperam as barreiras físicas e as bibliotecas tornaram-se 

fornecedoras de serviços em suporte eletrônico. 

 

3.2 Documentos normativos da Biblioteca Central da UFRN 

 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) teve sua origem a partir da 

Universidade do Rio Grande do Norte, criada no ano de 1958, através de lei estadual, sendo 

posteriormente federalizada em 18 de dezembro de 1960.  

 A partir de 1968, com a reforma universitária, a UFRN passou por um processo de 

reorganização que marcou o fim das faculdades e a consolidação da atual estrutura, ou seja, o 

agrupamento de diversos departamentos que, dependendo da natureza dos cursos e 

disciplinas, organizaram-se em Centros Acadêmicos. Destaca como missão: 

 

A missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como instituição 

pública é educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e 

difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, 

comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a 

democracia e a cidadania. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2015, p. 23). 

 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com o seu Estatuto: “goza 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, em 

conformidade com a Constituição Federal”. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2002, p. 5). 
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 A UFRN tem como objetivos: 

 

Art. 4º São objetivos da Universidade: 

I. ministrar educação em nível universitário, tendo como centro de suas 

preocupações o compromisso com todos os princípios proclamados no art. 

3º; 

II. desenvolver de forma plural, um processo formativo em diferentes 

campos do saber necessários a compreensão da natureza e da cultura; 

III. contribuir para o progresso, nos diversos ramos do conhecimento, por 

meio do ensino, da pesquisa e da extensão; 

IV. desenvolver e difundir o conhecimento, tendo em vista preparar o 

indivíduo para o exercício da reflexão crítica e participação na produção, 

sistematização e desenvolvimento do saber; 

V. desenvolver e difundir a pesquisa científica, objetivando o avanço do 

conhecimento teórico e prático, em seu caráter universal e autônomo, 

contribuindo para a solução dos problemas sociais, econômicos e políticos, 

nacionais e regionais, e para a elevação do nível de vida do povo brasileiro. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2002, p. 8) 

 

 Em sua estrutura encontram-se: 

 

Art. 5º A Universidade está estruturada da seguinte forma: 

 

I. Conselhos Superiores; 

II. Reitoria; 

III. Centros Acadêmicos; 

IV. Unidades Acadêmicas Especializadas; 

V. Departamentos Acadêmicos; 

VI. Unidades Suplementares; 

VII. Núcleo de Estudos Interdisciplinares; 

VIII. Comissões permanentes. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2002, p. 9). 

 

 Uma Biblioteca Universitária já nasce subordinada à instituição de ensino que serve e 

consequentemente está condicionada pelas funções da própria instituição. A Biblioteca 

Central Zila Mamede (BCZM), enquadra-se de acordo com o Estatuto da UFRN, como sendo 

uma Unidade Suplementar uma vez que, a BCZM não tem lotação própria de pessoal docente 

do Magistério Superior e serve de suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão.  

 Dessa forma, e obedecendo ao que é posto no Estatuto da UFRN, a mesma tem seu 

funcionamento disciplinado em Regimento próprio, possuindo Conselho consultivo, na forma 

que é apresentado em seu Regimento Interno. 

 A BCZM é o órgão central executivo do Sistema de Bibliotecas da UFRN 

(SISBI/UFRN), e tem como princípios: 
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I – universalização do acesso às informações, especialmente as necessárias 

para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

UFRN; 

II – manutenção da Política de Formação e Desenvolvimento das Coleções 

da Universidade; 

III – preservação e controle bibliográfico universal. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013, p. 3). 

 

 Sua missão, de acordo com o seu Regimento é fornecer suporte informacional às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a geração de produtos e serviços 

em ciência, tecnologia e inovação na UFRN e nesse contexto é também de sua competência 

coordenar, planejar e fiscalizar as atividades desenvolvidas no SISBI/UFRN. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013). 

 Nesse cenário a BCZM, através da Coordenadoria de Seleção e Aquisição, é 

responsável pelo gerenciamento das atividades de formação e desenvolvimento de coleções 

que são relevantes as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os princípios e normas que 

são aplicados a BCZM, ao que se refere à mencionada política são estendidos às demais 

bibliotecas pertencentes ao SISBI/UFRN. 

 A BCZM dispõe de documentos que norteiam o processo de aquisição de livros por 

compra para o Sistema de Bibliotecas da UFRN, parte do escopo dessa pesquisa. São eles: as 

diretrizes e indicadores do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a Política de Formação 

e Desenvolvimento de Coleções. 

 Para uma melhor compreensão a cerca das determinações do Ministério da Educação 

(MEC) é mister rememorar que a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

(Lei nº 9394/1996) (BRASIL,1996) e os Decretos nº 2406, de 1997 e o decreto nº 3860, de 

2001 (BRASIL, 1997; 2001), somatizaram inovações do sistema de ensino superior no Brasil. 

Um dos aspectos inseridos foram as avaliações dos cursos de graduação, bem como das 

Instituições de Ensino Superior (IES). Nesse novo processo as IES passaram a ser avaliadas 

periodicamente, para assim alcançarem as autorizações relativas ao bom funcionamento de 

seus cursos, no que se refere à autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento. 

 

As primeiras discussões referentes à avaliação institucional das 

universidades brasileiras tiveram início em 1982 nos movimentos dos 

docentes, sob a coordenação da Associação Nacional dos Docentes do 

Ensino Superior (ANDES). No ano seguinte, a primeira proposta de 

avaliação é apresentada, tendo como foco a avaliação das IES com o intuito 

das mesmas prestarem contas dos recursos recebidos do governo e também 

destas justificarem a utilização desses recursos. (DIÓGENES, 2012). 
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 Em 1996, o Governo Federal instituiu no Brasil o Exame Nacional de Cursos, mais 

conhecido como “Provão”. O objetivo maior era a busca pelo nivelamento da qualidade da 

oferta de educação de nível superior no Brasil. O referido exame foi aplicado do ano de 1996 

até 2003. 

 No ano de 2003, surge então o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) e teve sua oficialização através da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 

2004b) e foi regulamentado pela Portaria MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004 (BRASIL, 

2004a). 

 De acordo com a referida Portaria, o SINAES, tem por finalidade a melhoria da 

qualidade da educação através da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 

identidade institucional (BRASIL, 2004b). 

 Nos padrões de qualidade do MEC a biblioteca constitui-se em uma unidade de análise 

no item infra-estrutura e equipamentos dos cursos, o que demonstra sua avaliação somente 

como instalação e não com uma função acadêmica e pedagógica. Observa-se ainda uma 

inclinação do MEC para a aquisição de bibliografias em quantidade, como mostra o 

documento adaptado do INEP e representado abaixo, onde são considerados os seguintes 

indicadores para acervo bibliográfico de acordo com os critérios de avaliação dos cursos de 

graduação estabelecidos pelo Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e 

a distância: 
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Fonte: Adaptado de INEP (2012). 

 

 Observa-se que os conceitos do MEC são numéricos e vão de 1 (um) a 5 (cinco). Onde 

1 (um), é o conceito menos notório e de baixa relevância e o conceito 5 (cinco) é o conceito 

de excelência, conceito máximo. A BCZM trabalha suas aquisições por compras levando em 

consideração o conceito de maior notoriedade, no caso o conceito 5 (cinco). Mas, utiliza 

também o conceito 4 (quatro) como parâmetro norteador da compra de materiais 

bibliográficos em casos de restrição orçamentária, por exemplo. 

 De acordo com o Instrumento de Avaliação de Cursos de graduação do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), a IES obterá o conceito 5 (cinco) no que se refere a 

Bibliografia básica, quando constar no referido acervo no mínimo 3 (três) títulos por unidade 

curricular, e o mesmo estiver disponível na proporção média de um exemplar para menos de 5 

vagas anuais pretendidas ou autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os 

cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao 

patrimônio da IES. 
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 Ao que se refere, a Bibliografia complementar, a biblioteca obterá conceito 5 (cinco), 

quando o acervo da bibliografia complementar possuir, pelo menos, 5 (cinco) títulos por 

unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual. 

 E com relação aos Periódicos especializados, a biblioteca universitária será avaliada 

com o conceito máximo, quando a mesma obtiver assinatura/acesso de periódicos 

especializados, indexados, correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual a 20 

(vinte) títulos distribuídos entre as principais áreas do curso avaliado, a maioria deles com 

acervo atualizado em relação aos 3 (três) últimos anos. (INEP, 2012) 

 Além das diretrizes e indicadores do MEC, a BCZM ainda dispõe de uma Política de 

Formação e Desenvolvimento de Coleções, que “é um conjunto de normas que orientam e 

padronizam as atividades de seleção, aquisição, avaliação, desbaste e descarte dos materiais 

informacionais que constituem seus acervos”. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2016, p. 3). Os objetivos principais dessa Política são: 

 

• estabelecer critérios para a seleção e aquisição de material informacional; 

• orientar o processo de seleção qualitativa e quantitativa, considerando as 

especificidades de cada unidade do SISBI/UFRN; 

• otimizar os procedimentos técnico administrativos relacionados à formação 

e desenvolvimento de coleções; 

• oferecer suporte informacional as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

da Universidade; 

• manter os acervos atualizados; 

• permitir o crescimento racional, equilibrado e contínuo dos acervos; 

• aplicar de forma racional os recursos financeiros; 

• traçar diretrizes para o intercâmbio, avaliação, desbaste e descarte das 

coleções; 

• manter a qualidade dos produtos e serviços oferecidos nas bibliotecas do 

SISBI/UFRN. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2016, p. 3). 

 

 É importante destacar nesse momento que, a BCZM adquire materiais informacionais 

de 03 (três) formas, sendo elas: doação, intercâmbio e compras. Para tanto, são observadas as 

seguintes prioridades de acordo com a Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções 

da referida biblioteca: 

 

a) obras constantes nas bibliografias básicas e complementares dos cursos 

oferecidos pela UFRN; 

b) demandas específicas da comunidade acadêmica; 

c) material especial (partituras, DVDs, CDs, etc.) solicitado pela 

comunidade; 

d) periódicos indicados pela comunidade acadêmica; 
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e) materiais informacionais, seja livro impresso/digital ou material especial, 

para dar suporte ao ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do SISBI/UFRN. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016, p. 

15). 

 

 Ao que concerne à aquisição de novos títulos de periódicos correntes, no mesmo 

documento observam-se os seguintes critérios: 

 

• alteração curricular; 

• implantação de novos cursos; 

•periódicos necessários ao desenvolvimento de pesquisa vinculada à 

instituição. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2016, p. 15). 

 

 Os critérios ora apresentados são definidos dentro da Política de Formação e 

Desenvolvimento de Coleções da BCZM em consonância ao que é estabelecido pelo 

Ministério da Educação. Pode-se observar uma preocupação relevante, no que diz respeito a 

atender a demanda apresentada pela comunidade acadêmica (corpo docente, discente e 

técnico administrativo) para quem se destinam os serviços e produtos da BCZM/UFRN, fato 

que a coloca em conformidade com a sua missão enquanto Biblioteca Universitária.  

 No próximo tópico, serão descritas maiores informações sobre o processo de aquisição 

enfatizando o modo de compra, bem como as regras e os princípios que norteiam o trabalho 

da BCZM/UFRN no contexto do SISBI/UFRN em observância as normas e diretrizes que já 

foram apontadas nesse tópico. 

 

3.3 Desenvolvimento de coleções 

 

 No ano de 1931, um bibliotecário indiano chamado Shiyali Ramamnita Ranganathan, 

mencionou e criou em seu livro as cinco leis da Biblioteconomia, como já mencionado 

anteriormente.  

 Identifica-se que nas primeiras 04 (quatro) leis o foco está na relação usuário-livro. O 

destaque que se pode fazer ao que concerne o desenvolvimento de coleções encontra-se 

implícito na 5ª lei, que diz que a biblioteca é um organismo em crescimento, encontramos em 

Lancaster (2004), a seguinte observação: 

 

A quinta e última lei – A biblioteca é um Organismo em Crescimento – 

indica que a biblioteca deve estar pronta para se adaptar a novas condições. 

Isto incluiria a adaptabilidade a condições sociais cambiantes e aos 

desenvolvimentos tecnológicos. (LANCASTER, 2004, p. 13). 
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 Essa última lei, reflete então uma preocupação que foi constatada na década de 50 com 

a explosão documental. Nessa ocasião, ficou perceptível a impossibilidade de se obter todos 

os documentos que eram produzidos, as limitações estavam em diversas vertentes, desde as 

condições meramente físicas até as financeiras e também humanas, para o tratamento de tais 

informações. 

 Diante desse cenário, surge como uma espécie de resposta, o desenvolvimento de 

coleções, que pode ser definido como:  

 

[...] um processo que, ao mesmo tempo, afeta e é afetado por muitos fatores 

externos a ele. E, como processo, é, também, ininterrupto, sem que se possa 

indicar um começo ou um fim. Não é algo que começa hoje e tem um prazo 

estipulado para seu término. Nem é, tampouco, um processo homogêneo, 

idêntico em toda e qualquer biblioteca. O tipo de biblioteca, os objetivos 

específicos que cada uma delas busca atingir, a comunidade específica a ser 

atendida, influem grandemente nas atividades do desenvolvimento de 

coleções. (VERGUEIRO, 1989, p. 16). 

 

 Em outra definição pode-se dizer que o desenvolvimento de coleções é por excelência:  

 

[...] um processo de identificação dos pontos fortes e fracos de uma coleção 

de materiais de biblioteca em termos de necessidades dos usuários e recursos 

das comunidades, tentando corrigir as fraquezas existentes, quando 

constatadas, o que vai requerer constantes exames e avaliação dos recursos 

da biblioteca e constante estudo das necessidades do usuário, como de 

mudanças na comunidade a ser servida. (EVANS, 1995 apud VERGUEIRO, 

1993, p.16). 

 

 Desse modo, a formação e o desenvolvimento de coleções, devem ser entendidos 

como um processo de planejamento que subsidia a biblioteca no cumprimento de seus 

objetivos e funções sociais, colaborando para que a mesma não seja apenas um aglomerado de 

livros e revistas amontoados aleatoriamente. 

 O processo de desenvolvimento de coleções comporta algumas etapas para sua 

efetivação: estudo da comunidade, política de seleção, seleção, aquisição, avaliação e 

desbastamento. Devido ao seu caráter de complexidade, o referido processo, requer uma 

política que particulariza as ações no âmbito institucional, essa política pode ganhar forma ao 

considerar tanto a qualidade da educação superior, como também a otimização de custos, e 

paralelamente alinhar-se as diretrizes da política educacional ora vigentes. (WEITZEL, 2013). 

 No contexto onde estão inseridas as bibliotecas universitárias, destacam-se algumas 

peculiaridades descritas por Weitzel (2013): 
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O conhecimento produzido e aplicado nas universidades são extremamente 

dinâmicos, gerando a necessidade sistemática de avaliação de coleções e de 

desbastamento para manter o acervo atualizado e preservar as coleções 

retrospectivas. Logo, está na hora de o bibliotecário investir mais na 

avaliação de coleções e desbastamento das coleções a fim de garantir maior 

qualidade dos acervos. É fácil perceber que os bibliotecários universitários 

brasileiros investem mais tempo no processo de aquisição, tendo em vista 

que as pressões da comunidade por novas aquisições é constante. 

(WEITZEL, 2013, p. 26). 

 

 No contexto acima mencionado, observa-se nas Bibliotecas Universitárias setores 

exclusivamente direcionados ao processo de aquisição, em detrimento das etapas não menos 

importantes (seleção, avaliação, desbaste) e que contribuem sobremaneira na qualidade dos 

seus acervos. 

 Dentre os pontos que devem ser observados no processo de Desenvolvimento de 

Coleções, destaca-se o processo de seleção, onde realmente se toma uma decisão. Este é o 

momento em que o profissional bibliotecário define o universo de informações a que um 

grupo de usuários terá acesso.  

 Um aspecto relevante é que, quanto aos materiais informacionais, a questão não é 

simplesmente definir quais os melhores materiais a serem adquiridos, mas sim definir quais 

materiais são os melhores para o que Davok e Garcia (2014) menciona como stakeholders 

(grupos de interesse).  

 Obviamente que na seleção são observadas as necessidades dos usuários, e no caso de 

uma Biblioteca Universitária essas necessidades são traduzidas no Projeto Político 

Pedagógico do Curso, onde estão definidas as Bibliografias Básicas e Complementares 

referentes à formação profissional das diferentes áreas do conhecimento. 

 De acordo com Vergueiro (1997) os critérios de seleção são como leis para a 

biblioteca e devem ser sempre obedecidas e acompanhadas as suas atualizações. Ele destaca 

também a importância de se manter a imparcialidade e objetividade, focando sempre na 

comunidade (usuários) e nos objetivos da biblioteca, que ele também denomina de unidade de 

informação. 

 Outro ponto do processo de Desenvolvimento de Coleções está na aquisição, onde se 

efetiva as decisões estabelecidas na ocasião da seleção. Nesse instante, cabe ao bibliotecário 

de aquisição identificar no processo de seleção os itens e agregá-los às coleções por meio de 

compra, permuta ou doação. 
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 É observado grande preocupação com a rapidez no processo de aquisição, porém é 

recomendado cautela, uma vez que um sistema rápido demais, entretanto com alto índice de 

erros acaba por aumentar os custos operacionais. Dessa forma, Maciel e Mendonça (2006, p. 

22-23) elencam como principais atividades do bibliotecário no processo de aquisição os 

seguintes aspectos: 

 Conhecimento dos trâmites burocráticos institucionais; 

 Acompanhamento direto e constante dos processos; 

 Conhecimento das dotações orçamentárias e outras fontes de investimentos; 

 Cumprimento dos prazos; 

 Supervisão e controle de gastos para futura prestação de contas; 

 Gerenciamento do serviço de permuta e doações. 

 O envolvimento de recursos financeiros nas atividades de aquisição por compra torna 

a atividade ainda mais complexa. Nesse interim, serão abordados no próximo tópico maiores 

aspectos desse processo e que é parte do escopo desta pesquisa. 

 

3.3.1 O processo de aquisição de livros por compra na Biblioteca Central Zila Mamede 

 

 A BCZM é responsável pela coordenação, planejamento e fiscalização das atividades 

técnicas das unidades de informação que compõem o Sistema de Bibliotecas da UFRN, sendo 

fundamental a integração entre as bibliotecas para alcançar os objetivos institucionais. 

 Para melhor entender a dimensão da referida biblioteca, faz-se necessário descrever a 

sua estrutura organizacional. Dessa forma, destaca-se que ela possui 05 (cinco) 

Coordenadorias, descritas abaixo: 

 Coordenadoria de Apoio ao Usuário: responsável por gerenciar as fontes 

informacionais e difundir a informação/conhecimento, disponibilizando produtos e 

serviços de informação a comunidade universitária; 

 Coordenadoria de Apoio Tecnológico: presta serviços de suporte ao que 

concerne o atendimento dos usuários no acesso às informações em meio digital e 

eletrônico, bem como, gerencia as atividades de informática da BCZM; 

 Coordenadoria de Processos Técnicos: gerencia as atividades de tratamento 

técnico e preservação do acervo informacional da BCZM; 
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 Coordenadoria das Bibliotecas Setoriais: orienta e supervisiona a organização e 

o funcionamento das bibliotecas setoriais em cumprimento às diretrizes técnicas 

estabelecidas pela BCZM; 

 Coordenadoria de Seleção e Aquisição: responsável pelo gerenciamento das 

atividades de formação e desenvolvimento de coleções relevantes para as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da UFRN. 

 Na Coordenadoria de Seleção e Aquisição, está presente o Setor de Compras, o Setor 

de Doação e a Seção de Intercâmbio, conforme ilustra o organograma abaixo: 

 

Figura 1 – Organograma da BCZM 

 

 

Fonte: BCZM (2015). 

 

 Para Figueiredo (1998) a aquisição é um processo que implementa as decisões que são 

definidas no processo de seleção. Para tanto, compete ao bibliotecário de aquisição fazer a 

devida identificação dos itens apontados no processo de seleção, para assim agregá-los às 

coleções por meio das três formas possíveis de aquisição: compra, permuta e doação.  

 O processo de aquisição de livros por compra no SISBI/UFRN tem início com a 

definição do calendário acadêmico, contendo os períodos de abertura do sistema para a coleta 

da demanda referente à aquisição de materiais informacionais por meio da Biblioteca Central 

Zila Mamede. Em seguida, com o orçamento pré-definido pela PROAD (Pró-Reitoria de 

Administração) e DMP (Divisão de Material e Patrimônio), e os fornecedores de materiais 
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nacionais e estrangeiros escolhidos mediante processo licitatório, inicia-se o processo de 

aquisição com efetiva participação do Setor de Compras. 

 De acordo com informações coletadas no próprio setor de compras, via questionário, 

os mesmos relatam que os servidores do Setor de Compras autorizam a abertura do período de 

aquisição via SIPAC e passam a coletar as requisições da comunidade acadêmica (entendam-

se discentes, docentes e servidores). A coleta ocorre através do SIPAC/Portal Administrativo 

ou SIGAA, utilizando uma ficha a ser preenchida com algumas informações essenciais, como 

título da obra, autor(es), editora, ano, ISBN e preço sugerido. Em regra, os solicitantes têm 

do primeiro ao último dia do mês do período aberto para montar e enviar as requisições, 

cabendo aos coordenadores de cada curso, nos quinze dias subsequentes, a avaliação e 

adequação das requisições dos discentes. 

Na quinzena posterior ao período dos coordenadores, o Setor de Compras realiza seu 

atendimento, que consiste na adequação em termos quantitativos das solicitações da 

comunidade acadêmica, visando restringir pedidos em duplicidade e oferecer aos cursos a 

melhor avaliação possível em termos de materiais bibliográficos, no que diz respeito ao 

serviço oferecido pelo setor. Para esta adequação quantitativa são utilizadas como referência a 

tabela de Distribuição de Vagas do presente ano e o Instrumento de Avaliação de Cursos 

de Graduação presencial e a distância mais recente. Este atendimento é realizado editora 

por editora, via SIPAC, para em seguida ser realizada a comunicação da finalização deste 

processo ao Setor de Controle e Registro Contábil/DMP, setor que complementa os serviços 

oferecidos pelo Setor de Compras, lidando efetivamente com pagamentos e trato com os 

fornecedores. Uma vez comunicado, o DMP repassa a listagem de materiais a serem 

adquiridos para os respectivos fornecedores (nacional ou estrangeiro), para que estes orcem a 

aquisição e forneçam, ou não, os materiais. 

Em seguida, observam-se os prazos para a entrega dos materiais por parte dos 

fornecedores: em média dois meses para materiais nacionais e quatro para importados. Caso 

os fornecedores não consigam entregar algum dos materiais solicitados e orçados, os mesmos 

devem indicar a indisponibilidade ou esgotamento destes, apresentando documentação 

comprobatória. Estas informações ficam disponíveis para o usuário na interface de 

acompanhamento das requisições, via SIGAA/SIPAC. 

Após os prazos os materiais adquiridos são entregues, em caixas, no Setor de Compras por 

meio de transportadoras. A equipe confere o que foi entregue com base nas notas fiscais que 

acompanham as caixas e elaboram memorando emitindo parecer a cerca da conferência, 

enviando ao DMP em seguida para que estes possam pagar as notas fiscais aos fornecedores e 
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gerar os números de patrimônio que serão utilizados pela equipe do Setor de Compras na 

patrimonialização dos livros. 

Após o tombamento dos materiais todos eles estão, por padrão, sob responsabilidade da 

Biblioteca Central Zila Mamede enquanto Unidade. Cabe, então, aos servidores do Setor de 

Compras, a transferência dos materiais para as respectivas bibliotecas que compõem o SISBI. 

Para isso, identificam-se os solicitantes e as quantidades requeridas dos materiais já 

tombados, averiguando a unidade que receberá os materiais correspondentes. Caso os 

materiais sejam de responsabilidade de bibliotecas que não a Biblioteca Central Zila Mamede, 

estes são encaixotados e transferidos via SIPAC/Portal Administrativo, com a equipe 

procedendo com a informação das bibliotecas destino de que existem materiais para serem 

recolhidos no Setor de Compras. Por outro lado, caso os livros sejam de fato destinados a 

Biblioteca Central, eles são patrimonializados e caracterizados pela equipe do Setor de 

Compras e encaminhados para os setores de Preparação Final e Catalogação, para em seguida 

serem disponibilizados aos usuários. Desta forma, encerra-se o ciclo do processo de aquisição 

envolvendo o Setor de Compras. 

 Em suma, no mencionado processo, as principais responsabilidades do Setor de 

Compras da BCZM são gerenciar as requisições de materiais informacionais produzidas pela 

comunidade acadêmica; receber, conferir e transferir os materiais que chegam ao Setor de 

Compras; orientar e tirar todas as dúvidas da comunidade acadêmica em relação ao processo, 

com ênfase na abertura do sistema, análise quantitativa do material a ser comprado, em 

seguida encaminhando ao DMP aqueles que forem autorizados para compra. 

 A comunidade acadêmica, composta por professores, alunos e técnicos podem e 

devem participar de forma ativa do processo por meio da criação de demanda, representada 

pelas requisições enviadas por alunos e servidores. De acordo com relatos obtidos no próprio 

setor, essa participação é bastante significativa, mas poderia ser melhor, com mais professores 

engajados e coordenadores de cursos mais envolvidos com o processo. 

 Na coleta de informações realizada através de questionário aplicado diretamente ao 

Setor de compras, foi relatado que a principal dificuldade do processo de aquisição de livros 

por compra diz respeito à disponibilização e acesso aos planos de curso, e as ementas das 

disciplinas que são objeto de avaliação do MEC, onde devem constar, separadamente, as 

bibliografias básicas e complementares de cada disciplina. Sendo que esta informação seria de 

fundamental importância para um processo mais qualitativo de seleção, que priorizasse 

aqueles títulos que supostamente serão utilizados nos cursos da referida universidade. 
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Outro grave problema identificado é que a grande maioria das bibliografias estão 

desatualizadas. Quando solicitam livros, a maioria dos docentes não o faz baseados nestes 

documentos. O resultado disto é apresentado nas avaliações de curso: o MEC avalia o que há 

na bibliografia que consta nos planos de curso e nas ementas das disciplinas que, 

desatualizadas e defasadas no acervo, geram como consequência uma má avaliação dos 

cursos. Anualmente, vários coordenadores visitam o Setor de Compras em busca de agilizar o 

processo da aquisição tendo em vista que a avaliação de seu curso é iminente, mas não é 

possível: os prazos são os mesmos para todos, pois a coleta de demandas é a mesma e o prazo 

do fornecedor é previsto em contrato. 

 Além disso, e ainda na seara dos docentes, de acordo com as informações coletadas no 

setor de aquisição via questionário, foi relatado o problema da falta de envolvimento dos 

coordenadores de curso na autorização obrigatória das solicitações dos discentes. Muitos 

coordenadores não realizam esta tarefa, o que não valida as requisições dos alunos que, 

insatisfeitos, se sentem desestimulados a solicitarem novamente, por acreditarem que os 

discentes não podem “comprar livro”, o que é uma informação imprecisa: todos podem 

solicitar, mas os alunos necessitam ter suas requisições validadas obrigatoriamente pelos 

coordenadores dos respectivos cursos, caso contrário estas requisições sequer “aparecem” na 

tela de atendimento para os servidores avaliarem. 

 Quanto à projeção de crescimento do acervo informacional do SISBI, o mesmo segue 

as determinações do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN (PDI), que estabelece 

um crescimento de cerca de 18000 exemplares ao ano até 2019, não é perceptível qual o 

parâmetro utilizado para tal estimativa, de toda forma, para esse número ser atingido depende 

de dotação orçamentária e de demanda suficiente para uso de todos os valores empenhados.  

 Atualmente, a informação mais precisa neste aspecto é que, o crescimento de acervo 

acontece determinado pelas demandas geradas pela comunidade acadêmica e que segue, 

limitada pelo orçamento cada vez mais decrescente, porém tratando todas as solicitações de 

compras de livros, de forma igualitária independente do curso. 

 Ressalta-se que, a Universidade não possui comissão de seleção de acervo 

informacional que seja representativa da comunidade universitária. E sobre isso, Weitzel 

(2013) sugere que:  

 

Com relação à identificação dos responsáveis pela seleção de materiais, é 

importante lembrar que o processo decisório nas universidades normalmente 

está estruturado sob a forma de colegiados e conselhos. Portanto, as 

bibliotecas universitárias deveriam aderir este modelo, legitimando o 
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processo de seleção na instituição, por meio de uma comissão formada por 

representantes de todos os seguimentos da comunidade. As decisões 

colegiadas têm por vantagem a divisão de responsabilidades, compromisso e 

engajamento de todos em favor de um interesse comum. Assim, a comissão 

de seleção poderá decidir, item a item, as sugestões coletadas junto à 

comunidade e as sugestões identificadas pelos bibliotecários selecionadores. 

(WEITZEL, 2013, p. 29). 

 

 Contrário disso e importante ponto de reflexão é que, infelizmente, a seleção na 

BCZM é feita apenas pelos servidores da Coordenadoria de Seleção e Aquisição, e ao que 

concerne as aquisições por compra a mesma é feita apenas pelo setor de compras da BCZM, 

baseando-se somente nos aspectos quantitativos de títulos solicitados e aqueles já disponíveis 

no acervo do SISBI. 

 Outro ponto evidenciado pelo setor de compras foi à importância da diversidade 

qualitativa dos títulos disponíveis no acervo, o que se justifica nas ideias discutidas e 

perpassadas pelo meio acadêmico. O setor aponta que é difícil escolher um fator único que 

seja preponderante neste processo, se referindo à quantidade e a qualidade do acervo. 

 Dessa forma, destaca-se a importância dos professores na seleção dos materiais mais 

significativos para cada curso e disciplina; logo, destaca-se também a importância da 

atualização das ementas das disciplinas, que com o passar do tempo logo ficam defasadas, é 

preciso constante acompanhamento e atualização das mesmas. 

 Um fator problemático e que atinge a universidade como um todo, trata do ato de 

identificar a qualidade e a quantidade dos materiais a serem adquiridos, o setor identifica tal 

procedimento como um problema e um desafio e para tentar amenizar, o mesmo utiliza os 

critérios de avaliação dos cursos de graduação, mas este tem se provado cada vez mais 

insatisfatório uma vez que esse critério evidencia apenas as quantidades e suas devidas 

proporções relacionadas ao número de vagas ofertadas.  

 Por fim, foi colocado que o processo atual de aquisição tem pontos evidentes de 

melhoria, mas que tem suprido a demanda da comunidade acadêmica de forma regular e, na 

maioria dos casos, com um tempo de aquisição relativamente curto, porém o setor destaca a 

necessidade de buscar novas soluções para melhorar cada vez mais o processo de aquisição. 

 Nesse contexto, evidencia-se que o Ministério da Educação faz valer que as 

bibliografias básicas e complementares presentes nos plano de ensino das disciplinas que são 

ofertadas nas Instituições de Ensino Superior (IES) são as que devem compor o acervo das 

bibliotecas universitárias de forma prioritária.  
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 Porém, ocorrem casos, em que os professores solicitam obras que não estão presentes 

nos Planos de Ensino dos cursos, pela preferência que estes docentes têm de trabalhar com 

obras na qual já fizeram uso em outras ocasiões, ou por outro motivo não explicitado. 

 Esse tipo de comportamento acaba por interferir na avaliação final do MEC, bem 

como em aspectos de qualidade como também de quantidade no contexto da Biblioteca 

Universitária, além de repercutir diretamente no uso de recursos financeiros, mas também no 

comprometimento de espaço físico. Porém, é preciso deixar claro que os usuários 

(professores, alunos) podem solicitar todo e qualquer tipo de livro, mas que teoricamente, por 

prioridade e também por questões orçamentárias, deverão ou pelo menos deveriam, ser 

adquiridos aqueles que constam nos planos de ensino dos cursos. Aqui se evidencia algo que 

se caracteriza como um descontrole no processo, pois se o setor que controla aquilo que será 

adquirido não tem acesso as bibliografias básicas e complementares dos cursos esse controle é 

no mínimo falho.  

 As aquisições de livros devem ser coerentes com as necessidades reais para que não 

haja desperdício de dinheiro público, e acarrete consequências como a falta de uso destes 

materiais no acervo. Vergueiro (1995) faz uma reflexão interessante, ele diz que pouco 

adiantará possuir materiais de altíssima qualidade que jamais despertarão qualquer tipo de 

interesse e que ficarão literalmente mofando nas estantes, gerando despesas com manutenção, 

limpeza, acomodação e outros. 

 É importante frisar que no contexto da BCZM, a mesma estabelece critérios 

qualitativos e quantitativos. Sendo que os critérios de qualidade visam à melhoria e 

atualização do acervo. Levando em consideração os seguintes pontos: 

 

a) relação do material com os objetivos e nível educacional da instituição; 

b) edição atualizada; 

c) relevância do autor e/ou editor para o assunto; 

d) relevância do assunto para a área do conhecimento; 

e) escassez de material sobre o assunto na coleção para atender critério 

máximo de avaliação do MEC; 

f) citação do título em bibliografias, catálogos e índices; 

g) idioma acessível à maioria dos usuários, preferencialmente em português, 

inglês, espanhol e francês (na ordem em que estão indicadas); 

h) custo justificável. 

i) disponibilidade do item em formato eletrônico com livre acesso; 

j) demandas específicas da comunidade acadêmica; 

k) compatibilidade do suporte e formato do material com as tecnologias 

disponíveis na instituição que permitam sua leitura e reprodução; 

l) estado físico do material (ataques de microorganismos, molhados, 

manchados e marcações gráficas). (UFRN, 2016, p. 13). 
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 Em se tratando dos critérios relacionados à quantidade, a BCZM prioriza a quantidade 

máxima dos materiais informacionais referentes às bibliografias básicas e complementares 

dos cursos de graduação da instituição, procurando seguir os critérios vigentes estabelecidos 

pelo MEC, através dos Instrumentos de Avaliação e de Reconhecimento de Cursos de 

Graduação - presencial e a distância disponíveis no endereço eletrônico: 

http://portal.inep.gov.br/superior-condicoesdeensino-manuais. (UFRN, 2016, p. 14). 

 Observa-se pois, um direcionamento exigente do MEC para com as Bibliotecas 

Universitárias, ao que se refere os quantitativos de livros a serem disponibilizados aos alunos 

das Universidades. Justifica-se a necessidade dessa amarra, pela dependência das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) ao que concerne os recursos para investimentos ou 

financiamento, principalmente dentro da Rede Pública de Ensino Superior. Porém, há que se 

perceber que as necessidades informacionais, especialmente neste século XXI vão além das 

necessidades de livros físicos disponíveis nas estantes das bibliotecas. Faz-se necessário 

inovação e auto-crítica, o que implica numa renovação da disponibilização da informação 

utilizando os recursos disponíveis, como os recursos digitais e on-line de modo que os 

usuários possam ter acesso as informações imprescindíveis em tempo real e de qualquer lugar.   

 A Universidade a quem o SISBI e BCZM estão ligados, contabiliza um universo 

composto por grandezas apresentadas no Relatório Estatístico Anual referente ao ano de 2016 

e entregue a gestão da Universidade em janeiro de 2017, dentre elas, destaca que o SISBI 

possui 22 bibliotecas incluindo a BCZM. 

 O referido relatório aponta que o SISBI/UFRN possui 62.708 usuários potenciais 

conforme mostra a tabela 01, este número representa o total de usuários para quem os serviços 

se destinam, sendo que nem todos estes usuários fazem uso.  

 

 

Tabela 1 – Usuários potenciais do SISBI/UFRN 

CATEGORIA QUANTIDADE 

Aluno de Graduação 29.932 

Aluno de Pós-Graduação 13.447 

Aluno Infantil 395 
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Aluno Médio/Técnico 8.618 

Docente 4.337 

Servidor Técnico-Administrativo 5.979 

TOTAL 62.708 

Fonte: BCZM (2016) 

 

 O total de acervo físico da BCZM, englobando todos os tipos de materiais é de 117.543 

títulos e 417.005 volumes. O total de acervo físico em livros é de 96.581 títulos e 268.604 

volumes, de acordo com o que mostra a tabela 02. 

 

Tabela 2 – Total de acervo físico  

 

SISBI 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFRN 

Volumes 

Tít. Vol. 

 
Artefato Tridimensional 

1 1 

Biblioteca Central 

Zila Mamede 

(Por Tipo de 

Material) 

 

CD de Áudio 
84 175 

CD-ROM 1.109 
3.220 

DVD 200 
583 

DVD-ROM 
29 166 

Dissertação 7.788 
8.727 

Folheto 4.769 
7.444 

Fotografia 
251 256 

Livro 96.581 
268.604 

Manuscrito 540 564 

Mapa 150 420 

Monografia 408 429 

Periódico 3.237 123.441 

Prancha 4 4 

Reália 3 3 
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Fonte: BCZM (2016). 

 

 A BCZM contabiliza ainda, um total de 47,86% de títulos e 54,76% de volumes de todo o 

acervo do SISBI/UFRN, conforme dados apresentados no Relatório Estatístico do SISBI no ano 

de 2016. Dessa forma, a mesma se estabelece como a maior biblioteca do estado do Rio Grande 

do Norte. 

 No ano de 2016, o SISBI/UFRN adquiriu um total de 9.438 títulos, distribuídos nos R$ 

877.309,41 gastos para este fim. Esse quantitativo, conforme a tabela 03 mostra, são referentes 

aos anos de 2014, 2015 e 2016. Fato inusitado no referido ano, pois conforme o relatório aponta 

em um ano os materiais empenhados são recebidos, ressaltando que aquilo que é empenhado nos 

últimos meses do ano, só são recebidos no início do ano posterior. 

 

Tabela 3 – Total de exemplares adquiridos por compra e tombados para o SISBI/UFRN 

ANO DE 

TOMBAMENTO 
ANO DE EMPENHO 

TOTAL DE 

VOLUMES VALOR TOTAL 

2016 

2016 4.869 R$ 439.419,31 

2015 3.250 R$ 336.460,91 

2014 1.319 R$ 101.429,20 

TOTAIS 9.438 R$ 877.309,41 

Fonte: BCZM (2016). 

 

Uma das formas de diversificação do acervo físico da BCZM se dá pelo processo de 

aquisição por doação. No ano de 2016, a BCZM recebeu 16.674 doações, vide tabela 04. Porém, 

essas doações passam por um processo de seleção, que tem seus critérios determinados pela 

Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções e já relatados acima. 

 

 

 

 

Tese 1.990 2.239 

Vídeo 399 729 

Total da BCZM 117.543 417.005 
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Tabela 4 – Doações recebidas 

Biblioteca 

MESES 

Jan. Fev. Mar.  Abr.  Maio Jun. Jul.  Ago. Set Out. Nov. Dez. TOTAL 

BCZM 1.188 2.313 1.772 1.384 920 1.467 964 1.496 866 455 1.152 2.787 16.764 

Fonte: BCZM (2016). 

 

 No desenvolvimento do acervo de toda e qualquer biblioteca, muitas vezes se faz 

necessário o procedimento de baixa de materiais. Este acontece após criteriosa avaliação que é 

norteada mais uma vez pela Política de Formação e desenvolvimento de coleções do 

SISBI/UFRN e para isso são observados os seguintes pontos: inadequação do conteúdo aos 

objetivos da instituição, obras que estão desatualizadas e que não possuem valor histórico ou que 

já foram substituídas por edições mais atualizadas, condições físicas impossíveis de reparo, 

como por exemplo: danos por agentes físicos, químicos ou biológicos, e por fim obras com 

quantidade considerável no acervo, porém sem expressiva demanda. Dessa forma, foram 

baixados no ano de 2017, 2.064 exemplares (tabela 05), claro que com muita responsabilidade e 

obedecendo aos critérios ora expostos. 

 

Tabela 5 - Volumes baixados do acervo 

Biblioteca 

MESES 

Jan. Fev. Mar.  Abr.  Maio Jun. Jul.  Ago. Set Out. Nov. Dez. TOTAL 

BCZM 154 57 23 47 142 339 274 307 241 141 124 215 2.064 

Fonte: BCZM (2016). 

 

 A BCZM tem números bastante expressivos no panorama geral da UFRN dentre eles se 

destaca a consulta local, que totalizou no ano de 2016, conforme mostra a tabela 06, 67.488 

consultas realizadas no seu acervo físico, e no âmbito da BCZM. Nesse ponto, é necessário frisar 

que, a BCZM é aberta a comunidade em geral, possibilitando a esta a consulta interna do seu 

acervo bem como o uso dos espaços de estudo. O que permite afirmar que, este número não 

representa apenas a comunidade universitária, mas vai um pouco além dela devido a abrangência 

do serviço. 
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Tabela 06 – Consulta local  

 

Fonte: BCZM (2016). 

 

 Porém, quando se refere ao empréstimo domiciliar, este sim é restrito somente a 

comunidade universitária. E assim, em 2016, a BCZM com seus expressivos números alcançou a 

marca de 225.214 empréstimos domiciliar conforme apresenta a tabela 07. 

 

Tabela 7 – Empréstimos domiciliar  

 

 

 Com números tão representativos, evidencia-se também a necessidade informacional 

da comunidade acadêmica, observando-se a diversidade de interesses, bem como a 

importância das formas diversas de acesso com vistas a utilidade da informação 

disponibilizada e maximização do seu uso. 

 Seguindo esta perspectiva, Leitão (2005) diz que: 

 

A informação é um bem simbólico, um recurso que, ao mesmo tempo, se 

assemelha a outros bens – na medida em que possui um valor que deve ser 

reconhecido e administrado - e se distingue deles porque seu valor está 

diretamente associado ao uso. Quanto mais uma informação é utilizada, mais 

conhecimento produz, maior o seu valor. (LEITÃO, 2005, p. 13) 

 

 Além disso, quanto mais a informação é utilizada, é disponível, acessível e 

diversificada, maior também é o número de pessoas que reconhece e legitima o valor da 

mesma junto a sociedade e consequentemente maximiza os benefícios que este elemento 

fundamental para o conhecimento possui e representa. 
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 Diante do exposto, observa-se pontos evidentes de melhoria dentro do processo de 

aquisição de livros na modalidade de compra, com vistas a maximização do bem que o 

mesmo proporciona a comunidade universitária. No próximo capítulo, será feita uma análise 

sob a perspectiva consequencialista do utilitarismo, dos resultados coletados na pesquisa de 

campo junto ao setor de Compras da BCZM e foco no processo de aquisição de livros, e que 

já foi apresentada neste capítulo, bem como serão também analisados os dados da pesquisa de 

acervo sob a mesma perspectiva filosófica anteriormente citada. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

4.1 Análise utilitarista referente ao processo de aquisição de livros por compra na 

BCZM/UFRN 

 

 No curso desta pesquisa, que está direcionado ao processo de aquisição de livros por 

compra na BCZM/UFRN, constatou-se que o critério de utilidade encontra-se presente em sua 

rotina, pois toda a normatização que rege as atividades da Biblioteca Universitária visa o bem 

de uma maioria, nela representada pela comunidade acadêmica (alunos, professores e 

profissionais técnico-administrativos) atuante e presente nos processos de aquisição, 

disponibilização e uso da informação adquirida, em consonância com a missão máxima da 

Universidade, que é educar, produzir novos saberes e disseminar o saber universal através do 

ensino, da pesquisa e da extensão. 

 Importante destacar que, a teoria do utilitarismo visa a maior felicidade, não do 

próprio agente, mas a maior felicidade do maior número de pessoas envolvidas, reconhecendo 

que as pessoas são os melhores juízes de sua própria felicidade, e que nenhum indivíduo vale 

mais que o outro e as suas escolhas devem levar isso em consideração. 

 O raciocínio utilitarista surge nas mais diversas situações onde tão somente 

observamos e medimos as consequências. Assim, no consequencialismo o conceito de certo 

ou errado advém do cálculo das consequências causadas por uma determinada ação. 

 Dessa forma, levando-se em consideração a perspectiva consequencialista do 

utilitarismo, observou-se os procedimentos vigentes no processo de aquisição de livros por 

compra no contexto da Biblioteca Universitária da UFRN, e que por ora trazem boas ou 

melhores consequências para a mencionada maioria, mas que também poderia ocasionar 

consequências ainda melhores.  

 Assim, o consequencialismo aponta que um estado de coisas ou uma ação pode ser 

considerada boa tomando como parâmetro o cálculo de suas consequências, como afirma 

Brown (1993) é necessário “[...] conhecer as consequências prováveis e o que elas significam 

para os afetados por elas. Também precisamos conhecer como o total de consequências 

positivas se compara com o total de consequências negativas”. (BROWN, 1993, p. 75). 

 Considerando que os gestores podem fazer uso do pensamento consequencialista do 

utilitarismo para uma tomada de decisão, e após pesquisa realizada no setor de Compras da 

BCZM/UFRN, chegou-se a algumas constatações, que podem uma ou outra, acarretar 

consequências positivas e consequências negativas, mas que podem ser melhoradas.  
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 Observou-se que na forma atual do processo, existe a possibilidade de participação de 

todos que fazem parte da comunidade acadêmica, o que implica dizer e destacar que as 

solicitações de compra de livros, são tratadas de forma igualitária independente da área do 

conhecimento. O que tem como consequência positiva que o aluno e o professor de qualquer 

curso, terão o mesmo direito que qualquer outro ao que concerne a solicitação de compras de 

livros. 

 Além do exposto, observou-se também que há uma liberdade na escolha de títulos a 

serem adquiridos, o que acaba por contribuir para a formação do acervo de forma 

diversificada e não somente em quantidade, porém para que isso aconteça faz-se necessário a 

efetiva participação da comunidade acadêmica mas em especial, dos professores que possuem 

a responsabilidade das homologações dos pedidos dos alunos. Aqui há que se esclarecer que 

dentro desta liberdade será priorizado os títulos das bibliografias básicas e complementares 

(critério comum e aplicado para todos os cursos da graduação), o que se torna ainda mais 

necessário e evidente em situação de restrição orçamentária por exemplo, esclarecendo que 

esta é uma exigência do MEC. 

 Por outro lado, constatou-se que na forma atual do processo de aquisição, existem 

aspectos a serem reconsiderados e revisados, de modo a promover melhorias nas 

consequências que estes pontos ocasionam para a comunidade universitária. 

 Destacou-se: a falta de acesso aos planos de curso e a desatualização destes planos, 

onde devem constar as bibliografias básicas e complementares, que segundo o MEC devem 

ser adquiridas de forma prioritária. Fato é que, uma coisa está diretamente ligada a outra, os 

planos de cursos precisam estar atualizados para que possam ser consultados na ocasião 

oportuna, bem como faz-se necessário a liberação do acesso a estes planos, para que o setor 

de compras possa realizar seu trabalho de uma forma mais eficaz, de modo a gerar 

consequências positivas para a maioria a quem o mesmo serve.  

 A falta de acesso e a desatualização dos planos de curso podem ocasionar como 

consequência, uma avaliação quantitativa e qualitativa falha, uma vez que o setor não tem 

como comprovar que os títulos solicitados constam nos planos dos cursos e isso acaba por 

repercutir diretamente nos resultados negativos das avaliações do MEC, especialmente para 

os cursos que não obedecem a forma atual do processo, bem como as exigências determinadas 

pelo MEC. 

 A pesquisa de campo apontou ainda que os professores fazem pedidos muitas vezes 

sem se basear nos planos dos cursos, o que pode gerar como consequência uma má avaliação 

destes, uma vez que o plano dos cursos é o principal instrumento de avaliação utilizado pelo 
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MEC e não deve ser desconsiderado em nenhum momento e ainda na seara dos docentes, a 

falta de envolvimento e possível falta de informação por parte dos coordenadores de curso na 

autorização obrigatória das solicitações dos discentes, também é um ponto evidente de 

melhoria e identificado pelo setor de compras da BCZM. A omissão dos coordenadores neste 

aspecto leva os alunos a crerem que não podem fazer pedidos de livros, o que é uma 

informação equivocada e que foi identificada nesta pesquisa. 

 Evidenciou-se ainda a ausência de parâmetro de estimativa de crescimento de acervo, 

porém com a constatação de que a demanda gerada para compra de livros, é de 

responsabilidade da própria comunidade, principal interessada na aquisição dos materiais 

informacionais. 

 Por fim, identificou-se a inexistência de comissão representativa da Universidade no 

processo de avaliação e seleção de títulos a serem adquiridos, repercutindo diretamente na 

qualidade do acervo, o que pode gerar como consequência um desequilíbrio nos quantitativos 

adquiridos e disponibilizados, com evidentes desusos de alguns títulos, entre outras 

disparidades como uma grande oferta e pouca procura de obras disponibilizadas no acervo. 

Nesse ponto, é interessante retomar aqui o que Weitzel (2013) fala sobre esta comissão: 

 

Com relação à identificação dos responsáveis pela seleção de materiais, é 

importante lembrar que o processo decisório nas universidades normalmente 

está estruturado sob a forma de colegiados e conselhos. Portanto, as 

bibliotecas universitárias deveriam aderir este modelo, legitimando o 

processo de seleção na instituição, por meio de uma comissão formada por 

representantes de todos os seguimentos da comunidade. As decisões 

colegiadas têm por vantagem a divisão de responsabilidades, compromisso e 

engajamento de todos em favor de um interesse comum. Assim, a comissão 

de seleção poderá decidir, item a item, as sugestões coletadas junto à 

comunidade e as sugestões identificadas pelos bibliotecários selecionadores. 

(WEITZEL, 2013, p. 29). 

 

 Prosseguindo, dentro do que foi evidenciado, observa-se a grande responsabilidade do 

setor de compras da BCZM, uma vez que este administra e atende as demandas geradas por 

toda a Universidade ao que concerne a aquisição de materiais informacionais, e que por mais 

generalistas que sejam os servidores atuantes no processo, estes não tem conhecimento de 

tudo, o que leva a constatar a importância da responsabilidade compartilhada e também de se 

estabelecer esta comissão.  

  As consequências positivas e negativas, em parte passam pela responsabilidade do 

mencionado setor, que por ora os integrantes sabem apontar de forma muito clara, aquilo que 

precisa ser melhorado e aperfeiçoado em parceria com a gestão superior da UFRN conforme 
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já exposto, e que o estabelecimento de uma comissão de seleção representativa da 

Universidade é um destes pontos de extrema relevância para a otimização do referido 

processo. 

 Considerando os resultados apresentados, e como poderia ser o processo de aquisição, 

enfatizando ainda a perspectiva consequencialista do utilitarismo, e a situação do certo a ser 

feito dentro desse contexto, destaca-se que o gestor em sua tomada de decisão, pode encontrar 

outras vias de acesso a decisão plena de acerto, baseada na teoria ética apresentada nesta 

pesquisa. 

 Diante disto, e com vistas a contribuir com a otimização do processo por ora 

investigado, e visando ainda as boas e melhores consequências dentro do que já está 

identificado no processo existente, considera-se a relevância de viabilizar-se as seguintes 

sugestões propositivas:  

 A criação de um tutorial on-line para facilitar o uso correto da ferramenta para 

pedido de materiais informacionais on-line, no caso o SIPAC. Este tutorial 

pode ser divulgado pelos canais formais de comunicação (e-mail, sistema 

interno da UFRN) mas também utilizar as mídias sociais para este fim, uma 

vez que estas tem se mostrado como um dos melhores canais de proximidade 

com o público; 

 Viabilização de reuniões com os responsáveis para que seja liberado o acesso 

aos planos de cursos com vistas a maximização do bem ocasionado pela 

otimização do processo de aquisição de livros por compra na UFRN, 

enfatizando aqui também a preocupação com o bom uso e destino dos recursos 

públicos destinados para este fim. Este é um ponto fundamental para o bom 

andamento do processo de aquisição de livros na UFRN; 

 Viabilizar um canal de comunicação que possa melhor instruir os professores e 

alunos com informações referentes ao processo de aquisição, podendo ser: 

folder informativo on-line e capacitação periódica;  

 Instituir comissão representativa para cada Centro da Universidade, uma 

vez que estes centros são os órgãos coordenadores, supervisores e articuladores 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade. Esta comissão 

seria destinada a avaliação e aquisição de materiais informacionais, onde de 

forma colaborativa se poderia, a exemplo, começar por estabelecer o critério 

para a estimativa de crescimento de acervo com critérios mais claros. 
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Estabelecer esta comissão, gera como benefício para a Universidade, um 

melhor direcionamento quanto ao uso consciente dos recursos públicos, 

otimizando sobremaneira todo o processo de aquisição de livros na modalidade 

de compra, bem como abertura para debates, reflexões e aprimoramento 

permanente de aspectos referentes a este processo, e abrindo espaço também 

para propostas que em geral, são os primeiros recursos que aparecem quando 

se quer tomar uma decisão acertada em qualquer organização. 

 Por fim, dentro do que foi apresentado sugere-se tais melhorias com ênfase em gerar 

as melhores consequências para a comunidade universitária, almejando o benefício da maioria 

que é atendida pelo setor de compras da BCZM/UFRN, esta maioria que se faz representar 

por professores, alunos e técnicos. Supõe-se que as consequências positivas geram maior 

benefício para a maioria e assim, acredita-se que viabilizando as devidas sugestões acima 

mencionadas, pode-se otimizar o processo de aquisição, bem como obter mais benefícios 

prováveis e menos custos, enfatizando as evidentes melhorias necessárias e constatadas nesta 

pesquisa e por fim maximizando o bem inerente ao processo ora investigado. 

 Para além do exposto, observou-se ainda que, aspectos éticos são utilizados de forma 

imperceptível no cotidiano da referida instituição, e às vezes de forma consubstanciada e 

pouco refletida, muito embora tenha também sido constatado aspectos de boas conduções e 

usos dos recursos mencionados, nos processos de tomada de decisões na organização 

escolhida, no caso a Biblioteca Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

 

4.2 Análise utilitarista referente a pesquisa de acervo 

 

 Parte do escopo desta pesquisa, conforme já descrito, foi direcionado também para o 

acervo de Filosofia, a fim de comparar a realidade da BCZM/UFRN com outras Instituições 

de Ensino Superior (IES). É importante esclarecer que, os resultados aqui apresentados não 

são exatos, e indicam uma tendência relacionada aos quantitativos e que podem indicar um 

caminho normativo de utilidade para a BCZM no quesito aquisição de livros na modalidade 

de compra. 

 Sob a perspectiva utilitarista proposta por Mill, onde ele afirma que a felicidade está 

relacionada a dois tipos de prazeres, os inferiores (corporais) e os superiores que são aqueles 

que resultam dos exercícios das nossas faculdades intelectuais, pressupõe-se na análise aqui 

proposta, que no processo de aquisição de livros por compra, deve-se levar em consideração  
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a qualificação desse benefício e que pode ser otimizado pela diversificação e consequente 

qualidade do acervo que é disponibilizado para maioria a quem a biblioteca destina seus 

serviços, no caso a comunidade acadêmica, e por outro lado também  a quantificação do 

acervo que somados geram benefícios intelectuais para a comunidade acadêmica. Nesta 

perspectiva pode-se alcançar como consequências positivas a maximização do uso da 

informação que pode ser alcançado pela diversidade ofertada, de modo a  maximizar os 

benefícios intelectuais ocasionados pela soma da diversidade e qualidade do acervo.  

 No âmbito da biblioteca universitária existe um grupo considerável a ser atendido, 

existem consequências em toda e qualquer ação no âmbito organizacional, tais ações podem 

produzir ou não maior felicidade ao maior número de pessoas, trazendo consequências 

positivas ou negativas, que podem, uma ou outra, atingir a maioria e dessa forma definir o 

rumo de um processo de forma satisfatória ou insatisfatória. São pontos importantes de serem 

investigados, pois podem somar num processo de mudança ou tomada de decisão, 

propiciando atingir objetivos de forma justa, responsável e correta. 

 Assim, se uma ação proposta promove a felicidade de uma maioria, então ela pode ser 

considerada certa, do contrário ela é errada. A tarefa do utilitarismo também não se limita a 

identificar as causas e efeitos e suas relações, para além, ele busca a compreensão para assim 

convencer pessoas a buscarem as alternativas que promovam a felicidade do maior número de 

indivíduos. 

 Seguindo esta linha de raciocínio, desenvolveu-se uma pesquisa onde escolheu-se 

como bibliografia padrão uma lista de títulos considerados imprescindíveis na área de 

Filosofia, a partir dessa lista foram verificados os quantitativos presentes na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. As informações de quantidade de livros foram confrontadas 

com os dados obtidos da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de 

Santa Catarina, os dados foram alcançados através de consulta ao catálogo on-line das 

respectivas instituições. A mesma pesquisa foi realizada também em duas universidades 

americanas, sendo Cambridge e Columbia e uma universidade inglesa, sendo então a 

Universidade de Oxford estas últimas escolhas permitiram padronizar a pesquisa no idioma 

Inglês. 

 Para tanto, foi utilizada uma lista de 05 (títulos), e estes foram usados como 

bibliografias padrão, que foi cotejada com os acervos das bibliotecas mencionadas 

anteriormente a fim de comparar as realidades.  Estas bibliotecas foram escolhidas de forma 

aleatória, mas utilizando como critério o seu padrão de excelência no Brasil e no mundo 

respectivamente. 
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 Os títulos pesquisados são do campo da filosofia prática, que envolve ética e política, 

são bibliografias consideradas imprescindíveis na formação do graduando em Filosofia, na 

qual destaca-se: Ética a Nicômaco de Aristóteles; Leviatã de Thomas Hobbes; 

Fundamentação da metafísica dos costumes de Immanuel Kant; Utilitarismo de John Stuart 

Mill e Uma teoria da justiça de John Rawls. 

 Assim, através do catálogo on-line foram verificados os quantitativos gerais de cada 

obra na UFRN, e diversificou-se a pesquisa fazendo a busca com o nome dos autores nos 

campos destinados ao autor e também ao assunto a fim de identificar a variedade de títulos 

disponíveis a respeito de cada renomado filósofo. 

 As buscas foram feitas, em todas as bibliotecas, utilizando-se o recurso de pesquisa 

avançada, informando ao sistema o autor, título ou assunto e, escolhendo como tipo de 

material apenas livros. No caso das bibliotecas internacionais, foi utilizado também o 

operador booleano is (exact), e o filtro de tipo de material sendo apenas livros.  

 A nível nacional, pesquisadas as bibliotecas da UFRN, UFSC e UFMG, chegou-se aos 

seguintes resultados que representam o quantitativo geral de títulos disponíveis para os alunos 

das respectivas universidades: 

 

Gráfico 1 - Comparativo de quantidades de títulos no âmbito nacional 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 No gráfico 1, apresenta-se o comparativo de quantidades dos títulos aqui pesquisados,  

no âmbito nacional, encontrados nas universidades escolhidas para esta investigação, no caso: 

UFRN, UFSC e UFMG. Salientando que trata-se de obras clássicas situadas no âmbito da 
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Filosofia prática. Constata-se que em geral as quantidades entre as instituições nacionais 

pesquisadas são bem semelhantes, não sendo evidenciado grandes disparidades. A surpresa 

neste gráfico, está na obra de Mill, cujo título é Utilitarismo, onde a UFSC não  possui 

exemplares em seu acervo.  

 Prosseguiu-se a pesquisa nacional, variando a forma de busca, e utilizando como 

palavra-chave o nome dos filósofos renomados escolhidos para esta investigação. Dessa 

forma, o gráfico 2, mostra um comparativo da quantidade de títulos nas respectivas 

instituições pesquisadas: 

 

Gráfico 2 – Resultado da pesquisa nacional na busca por autores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 Observa-se então, que a BCZM apresenta um quantitativo bem razoável, em se 

tratando destes reconhecidos filósofos, destaca-se que estes números representam apenas as 

quantidades de títulos, e que o número de exemplares é bem superior a este. Destaca-se ainda 

que, a BCZM possui em menor quantidade obras cujo o autor é Thomas Hobbes, e que a 

UFMG possui a maior variedade de títulos cujo o autor é Aristóteles, representado pelos 371 

títulos apontados no gráfico. A BCZM aparece com melhor quantitativo de livros de Imanuel 

Kant. A biblioteca que melhor se destaca nos quantitativos neste ponto da pesquisa é a 

biblioteca universitária da UFMG, e a BCZM fica atrás das outras instituições, ao que se 

refere a oferta de livros de autoria destes filósofos. 
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 Em continuidade, fez-se a pesquisa por assunto, utilizando como palavra-chave os 

nomes dos filósofos escolhidos para esta investigação, apresenta-se assim o gráfico 3 com os 

resultados da pesquisa nacional: 

 

Gráfico 3 – Resultado da pesquisa nacional na busca por assunto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 Neste gráfico 3, observa-se nos resultados da busca por assunto, que a BCZM 

apresenta o menor número de quantidade de títulos cujo assunto é Thomas Hobbes. A UFSC 

tem menor porcentagem de títulos cujo assunto é John Stuart Mill. Mais uma vez, a biblioteca 

que melhor se destaca é a UFMG, apresentando 505 títulos cujo assunto é Aristóteles, 129 

títulos cujo assunto é Thomas Hobbes, 439 títulos sobre Imannuel Kant, 60 títulos sobre John 

Stuart Mill e 12 títulos cujo assunto é John Rawls. 

 A nível internacional, utilizando o recurso da pesquisa avançada (informando título e 

autor de cada obra), e selecionando tipo de material: apenas livros, chegou-se aos seguintes 

números que representam o quantitativo geral dos títulos disponíveis aos seus usuários: 
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Gráfico 4 – Comparativo no âmbito internacional 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 O gráfico 4, mostra que em comparação com as Universidades internacionais, de 

Cambridge, Columbia e Oxford a BCZM possui o menor quantitativo dos referidos títulos 

descritos no quadro acima, com excessão da obra de John Rawls, Uma teoria da Justiça, onde 

a BCZM possui apenas 03 títulos da referida obra, e fica a frente de Cambridge e Oxford. 

Nesse ponto da pesquisa, a Universidade da Columbia é o grande destaque nos quantitativos 

dos referidos títulos oferecendo excelente quantidade aos seus usuários em comparação com 

as demais bibliotecas pesquisadas. 

 Diante destes números há que se considerar os aspectos históricos das instituições 

americanas e da instituição inglesa escolhidas aqui. Pois, o acervo destas bibliotecas também 

são frutos de suas histórias, e as mesmas ainda mantém como todas as bibliotecas do mundo, 

a missão de preservar a informação, mas também a memória o que reflete diretamente na 

constituição de seus acervos, nesse raciocínio exemplifica-se Oxford, que durante 400 anos 

foi depósito legal do Reino Unido. (OXFORD, 2017). 
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Gráfico 5 – Resultado da pesquisa internacional na busca por autores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 O gráfico 5, apresenta os resultados da busca de obras com a autoria dos mencionados 

filósofos. A BCZM conforme os dados coletados, possui as menores quantidades de todas as 

obras em comparação com as outras instituições. Aspecto que deve ser reconsiderado, revisto 

e analisado para que se ofereça o melhor para os seus usuários. Quanto aos quantitativos das 

universidades internacionais, observa-se números expressivos e além disso estas bibliotecas 

disponibilizam a informação não somente com livros físicos, mas também diversifica a oferta 

com livros digitais, e até mesmo oferecendo nos resultados da pesquisa links que direcionam 

para partes de livros em domínio público, utilizando a ferramenta do Google livros por 

exemplo, como é o caso da biblioteca da Universidade da Columbia. 

 No gráfico 6, observa-se os resultados da pesquisa internacional, utilizando como 

variante o assunto,  a BCZM é a que oferece a menor oferta com relação a busca de títulos 

destes filósofos na categoria assunto apresentando em comparação com as universidades de 

Cambridge, Columbia e Oxford quantitativos de títulos extremamente inferiores. A 

Universidade que tem a maior oferta neste quesito, é mais uma vez a Universidade da 

Columbia. 
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Gráfico 6 – Resultado da pesquisa internacional na busca por assunto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 Observou-se que as referidas bibliotecas possuem acervos bastante diversificados e 

que dentre os títulos pesquisados de forma quantitativa, ainda pôde-se observar uma grande 

riqueza de variedade destes títulos, com diferentes anos, traduções, idiomas e edições. Além 

do que, nas universidades internacionais, observou-se outras formas de disponibilização de 

livros, de modo a diversificar e facilitar ainda mais o uso do seu acervo, onde o aluno pelo seu 

cadastro pode acessar cópia de livros com limite de quantidade e respeito aos direitos autorais 

do local. 

 Percebeu-se ainda que as bibliotecas internacionais aqui pesquisadas estão 

devidamente situadas no século 21, e oferecem serviços condizentes com a realidade e as 

atuais necessidades dos usuários e que as mesmas viabilizam o acesso bem como a 

disponibilização da informação utilizando-se dos recursos digitais disponíveis. 

 Constatou-se por fim e para além do exposto, e diante de tudo o que foi pesquisado, a 

real necessidade de situar a biblioteca universitária da UFRN no século 21. Muitos dos 

diversos serviços oferecidos ao que concerne a disponibilização de informação são possíveis 

via internet e trabalhos compartilhados (parcerias com outras instituições, por exemplo) o que 

acaba por quase não gerar custos para a instituição. Dentre os serviços oferecidos nas 
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bibliotecas universitárias internacionais, e que podem melhorar a disponibilização da 

informação para os usuários maximizando o seu uso e utilidade, destaca-se: 

 À exemplo de Cambridge, serviços específicos para usuários cadastrados, como por 

exemplo links nos resultados da busca e que direcionam para livros disponíveis on-line em 

outras instituições, o que reflete a importância da parceria entre as universidades, com vistas a 

maximização do uso da informação, pois no momento que se estabelece uma parceria      

assim, o acervo tem a capacidade de crescimento exponencial, evidenciando aqui o acesso a 

ambos os acervos. Nesta biblioteca encontrou-se ainda uma forma de refinamento da pesquisa 

bastante variada, visível e intuitiva para o usuário bem como a oferta de links na busca, que 

direcionam para outras universidades e fontes informacionais. 

 E a exemplo da Columbia, encontrou-se a disponibilização da visualização prévia do 

livro através do Google preview books, uma variedade imensa de tipos de materiais e também 

a disponibilização de um link de busca rápida em sua página inicial o que contribui para que o 

usuário não perca tempo em suas pesquisas. 

 A partir destes exemplos, bem como dos resultados desta pesquisa pode-se observar 

que com os recursos on-line disponíveis hoje através da internet, é possível se maximizar o 

acesso à informação de modo a beneficiar a maioria para quem a biblioteca serve e mais 

ainda, poupando o tempo de cada usuário e fazendo-o ter acesso de forma mais qualitativa e 

com variedade as informações necessárias aos mesmos. Além disso, percebeu-se após essas 

buscas, a diversidade e variedade em termos de ano, traduções e idiomas que existem nas 

instituições internacionais pesquisadas, quantidades em nível excelente, evidente preservação 

da memória e da informação e que, em especial, as bibliotecas internacionais encontram-se 

devidamente situadas no século XXI ao que concerne a oferta de produtos e serviços de 

informação. 

 Ao fim constata-se que as determinações do MEC para compra de livros estão 

direcionadas apenas para bibliografias básicas e complementares de forma altamente 

generalista, o que compromete sobremaneira a qualidade do acervo adquirido por compra. 

 Dessa forma, considera-se que para se alcançar bons e melhores resultados na 

aquisição de livros, bem como na sua disponibilização, faz-se necessário antes de tudo, a 

observância de novos critérios na política de formação e desenvolvimento de coleções, em 

especial ao que se refere às quantidades máximas, o que na verdade pode complementar de 

forma edificante o que é determinado pelo Ministério da Educação assim sugere-se considerar 

as seguintes categorias: livros clássicos da área; livros para mais de uma área; livros para 

cursos em andamento; livros para cursos de graduação; livros de autores consagrados; livros 
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de professores da casa; livros para pesquisa; bibliografia complementar; originais versus 

traduções de obras importantes, definir quantidades máximas para originais e traduções. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os estudos sobre o desenvolvimento de coleções são sempre pertinentes e necessários, 

uma vez que as bibliotecas que não desenvolvem os seus acervos estão falhando na sua 

missão primeira, de disponibilizar informação aos seus usuários. 

 Assim, o processo de aquisição encontra-se situado neste processo maior chamado de 

desenvolvimento de coleções, e é compreendido como uma maneira de planejar e subsidiar a 

biblioteca no cumprimento de sua missão, colaborando para que a mesma não seja apenas um 

aglomerado de livros, revistas dentre outros, adquiridos de forma aleatória. Dentre as etapas, 

que compõe o referido processo, destacam-se: o estudo da comunidade, a política de seleção, 

seleção, aquisição, avaliação e desbastamento e que devem acontecer de forma cíclica nas 

bibliotecas. 

 A pesquisa buscou suscitar uma reflexão sobre o processo de aquisição e 

disponibilização do material informacional na biblioteca universitária da UFRN, considerando 

aspectos da filosofia utilitarista. 

 Para tanto, buscou-se primeiramente identificar qual a missão da biblioteca 

universitária, para melhor compreender a finalidade desta no âmbito acadêmico. Assim, 

alcançou-se tal objetivo por meio da pesquisa bibliográfica e documental realizada em livros, 

artigos de periódicos e documentos normativos e identificou-se que a missão destaque da 

biblioteca universitária é fornecer suporte informacional as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 Buscou-se também apresentar os documentos que definem e norteiam o trabalho da 

biblioteca universitária da UFRN, utilizando-se da pesquisa documental, nos quais foram 

consultados o regimento, o regulamento como também as legislações que justificam, de certo 

modo, a execução das práticas estabelecidas no cotidiano da biblioteca pesquisada. 

 Dando continuidade ao estudo, descreveu-se o processo de aquisição de livros da 

modalidade de compra na BCZM/UFRN, ponto da pesquisa realizado por meio de coleta de 

informação com uso de questionários. A população e amostra desse estudo foram compostas 

pelos gestores e servidores que atuam diretamente no processo de aquisição de materiais para 

as bibliotecas da UFRN como um todo na modalidade de compra.  Fez-se necessário a 

consulta a política de desenvolvimento de coleções da BCZM/UFRN, tendo como finalidade a 

complementação dos dados coletados. Realizou-se também, pesquisa no acervo de duas 

instituições nacionais e três estrangeiras com fins de verificar alguns livros selecionados para 

esta pesquisa e assim constatar em que medida a BCZM cobre tais bibliografias bem como 
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identificou-se aspectos de variedade na oferta dos livros pesquisados o que indicou uma 

tendência que deve se repetir em outras áreas não abrangidas nesta pesquisa. Além disso, a 

partir dessa análise, identificou-se formas inovadoras de disponibilização da informação ao 

usuário por meio de recursos de baixo custo como, por exemplo, a internet.  

No recorte realizado, dentro do acervo de Filosofia, com títulos situados no campo da 

filosofia prática, que envolve ética e política, e que são bibliografias básicas consideradas 

imprescindíveis na formação do graduando em Filosofia, observou-se a necessidade de 

melhorias nos quantitativos disponíveis para os usuários da BCZM, devendo-se verificar 

também os aspectos qualitativos das obras adquiridas. 

 De posse dos dados coletados, analisou-se o processo de aquisição de livros por 

compra, considerando-se a perspectiva consequencialista do utilitarismo. Assim, identificou-

se que mais do que se pudera imaginar, os aspectos éticos são utilizados de forma 

imperceptível no cotidiano da referida instituição, e às vezes de forma consubstanciada e 

pouco refletida, muito embora tenha também sido constatado aspectos de boas conduções e 

usos dos recursos mencionados, nos processos de tomada de decisões na organização 

escolhida, no caso a Biblioteca Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

No que concerne ao direcionamento feito ao processo de aquisição, percebeu-se a 

relevância da aplicação dos quantitativos exigidos pelo MEC para a composição dos acervos 

das bibliotecas. Esses quantitativos contribuem sobremaneira nas decisões referentes à 

compra de livros para todas as áreas do conhecimento com vistas sempre à qualidade e 

variedade. Todavia, muitas vezes a biblioteca universitária precisa transpor a estes 

normativos, não os desobedecendo, mas viabilizando outras formas de se adquirir material 

informacional e que são possíveis dentro do processo de aquisição. 

 A partir do que foi investigado, constatou-se que a oferta dos produtos e serviços da 

BCZM/UFRN para os seus usuários requer uma atualização com vistas a sua promoção e 

alinhamento com as bibliotecas do século XXI denominadas como Ubíquas. Identificou-se 

também a necessidade de adequação e aprimoramento do seu processo de aquisição dos 

materiais informacionais. 

 Observou-se que a metodologia utilizada foi suficiente para atingir os objetivos 

propostos bem como para a realização dos procedimentos de coleta e análise dos dados. 

Ressalva-se também que as bibliografias utilizadas que se somaram a esta investigação, das 

temáticas do desenvolvimento de coleções e o utilitarismo, apesar dos aspectos inovadores 

identificados por meio deste cruzamento de áreas obtiveram também dificuldades que foram 
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sanadas no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, logo, pode-se afirmar que as 

expectativas foram alcançadas.  

 Ressalta-se a necessidade da manutenção do quantitativo de acervo existente na 

BCZM na área de Filosofia, sendo esta a área de recorte do estudo, porém faz-se uma ressalva 

em relação às melhorias nessas quantidades, bem como na variedade e otimização da 

aquisição destes, através da compra de traduções e edições de livros com consulta prévia a 

especialistas da área, por exemplo. Este procedimento pode ser expandido a todas as áreas do 

conhecimento atendidas pela BCZM/UFRN.  

 Para além, pode-se ainda pensar em segmentar e especializar as bibliotecas de modo a 

atender com maior conhecimento os usuários de cada área, e não de forma tão generalista 

como foi aqui observado e identificado. 

 Conforme destacado, reafirma-se que a BCZM pode repensar formas de aquisição e 

disponibilização de livros, enfatizando-se a importância de se estabelecer parcerias com 

outras instituições de nível superior, não somente a nível nacional, mas também com 

instituições estrangeiras, maximizando assim a oferta de informação para ambas as 

instituições. Sendo esta, uma forma de disponibilizar informação para além do livro físico e 

com recursos disponíveis e de baixo custo, como por exemplo a internet. 

 As consequências positivas e negativas já foram anteriormente detalhadas, e devem ser 

consideradas para otimização do processo e aprimoramento da oferta de produtos e serviços 

disponibilizados para a comunidade acadêmica sedenta de informação atualizada, com 

variedade, qualidade e em tempo hábil. 

Uma vez identificado e analisado o processo de aquisição de compras da 

BCZM/UFRN, pretende-se apresentar os resultados do estudo à gestão superior, como forma 

de contribuir para o seu aprimoramento maximizando o benefício a toda comunidade 

acadêmica, e ainda servir de indicador tangível para apoiar, se necessário, algum processo de 

tomada de decisão.  

Enquanto trabalhos futuros sugerem-se pesquisas que enveredem pelas demais áreas 

do conhecimento como forma de desvendar se os seus processos de aquisição estão atendendo 

as demandas da comunidade para quem se destinam os seus serviços, observando-se nas 

respectivas áreas a necessidade de detalhamento e aprofundamento para que se alcance os 

melhores resultados, para uma maioria. 

 Por fim, pode-se afirmar que a coisa certa a se fazer, a coisa moralmente correta a ser 

feita é então aquela que traz o maior bem para uma maioria. Raciocínio moral consequencial, 

aquele que situa a moralidade nas consequências de um ato no estado do mundo que resultará 
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da ação praticada. O raciocínio consequencialista do utilitarismo veio então aclarar o que já 

estava posto no cotidiano do objeto aqui investigado, no caso o processo de aquisição de 

livros por compra na biblioteca universitária da UFRN. 

 Fica então uma boa reflexão, uma vez que a filosofia nos distancia de convenções e de 

conclusões estabelecidas e também de crenças sutis, nos perturbando e nos confrontando com 

o que supostamente já sabemos, observa-se que de fato, ela nos ensina o que sabemos, porém 

nos tirando o que sabemos de um ambiente familiar e aceitável, e tornando-o estranho. E 

quando o familiar se torna estranho, ele nunca mais volta a ser o que era. É um risco pensar 

diferente, mas como diria Sandel
3
: Não resolvemos de uma vez por todas, nem os casos, nem 

os princípios que estávamos discutindo quando começamos. E se, Aristóteles, Bentham e Mill 

não resolveram tantas questões, depois de tantos anos, quem somos nós para achar que 

poderemos resolvê-las? E sim, não resolvemos tudo de imediato, mas a iniciativa já é um 

grande começo. 

  

                                                           
3
 Filósofo, escritor, professor universitário, e palestrante estadunidense. Reconhecido internacionalmente pelo 

seu livro: Justiça: o que é a fazer a coisa certa?  
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APÊNDICE A – Termo de Anuência da Direção da BCZM/UFRN 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS, HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS 

INSTITUCIONAIS 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 
 

Eu, Martha Aparecida Silva do Nascimento, informo e solicito autorização para 

realização de pesquisa intitulada: Aquisição e disponibilização de livros na biblioteca 

universitária da UFRN: uma análise a partir da teoria utilitarista, coordenada pelo Prof (a) 

Joel Thiago Klein. 

A justificativa institucional se dá pelo interesse em contribuir para a análise crítica, 

reflexão e discussão sobre a temática ora proposta e dessa forma poder colaborar com a 

Instituição onde se origina a pesquisa, no caso a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

O seu objetivo principal é suscitar uma reflexão sobre o processo de aquisição de livros 

por compra e disponibilização do material informacional na Biblioteca Universitária da 

UFRN, considerando aspectos da filosofia utilitarista. 

Condiciono a pesquisa ao respeito à fidelidade das informações coletadas e também aos 

aspectos éticos inerentes. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura o direito de retirar a anuência a 

qualquer momento da pesquisa. 

 

Natal, RN, 17 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 
 

Magnólia de Carvalho Andrade 

Diretora do Sistema de Bibliotecas da UFRN 

Carimbo do diretor ou vice-diretor da Instituição 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado no Setor de Compras da BCZM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

Questionário destinado ao Setor de Compras da Biblioteca Central Zila Mamede, com o 

objetivo de diagnosticar, coletar e descrever informações pertinentes ao processo de compras 

de livros. 

 

1. Como se dá o processo de aquisição na BCZM? Quais são as etapas da aquisição por 

compra? 

 

2. Qual é o papel do setor de compras no processo de aquisição do SISBI/UFRN? 

 

 

3. Como é feita a distribuição de recursos financeiros destinados à compra de livros do 

SISBI/UFRN? 

 

4. Como é a participação da comunidade acadêmica? Essa participação acontece de 

forma satisfatória? 

 

 

5. Existe algum fator considerado como problemático no processo de aquisição de livros 

por compra na UFRN? 

 

6. Como a BCZM projeta o crescimento de coleções a cada ano? Existe um 

planejamento, ou ele acontece de acordo com as demandas solicitadas? 

 

 

7. Existe uma comissão de seleção representativa da Universidade destinada ao processo 

de aquisição de livros por compra? 

 

8. As compras de livros em biblioteca universitária acontecem seguindo as normas e 

diretrizes do Ministério da Educação. Estas enfatizam a compra de livros com foco na 

quantidade (quantidade de livros para quantidade de vagas ofertadas). De acordo com 

a sua experiência, você considera que o fator quantidade é preponderante na aquisição 

de livros? Justifique. 
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APÊNDICE C – Questionário: Gestor de Unidade Informacional 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INSTITUCIONAIS 

 

Questionário destinado ao gestor da Biblioteca Universitária, na pesquisa intitulada: 

“Aquisição e disponibilização de livros na Biblioteca Universitária da UFRN: uma análise a 

partir da teoria utilitarista” apresentada ao Mestrado em Gestão de Processos Institucionais do 

CCHLA/UFRN 

 

1 O processo de aquisição de livros por compra acontece de forma satisfatória? 

(   ) Sim    (   ) Não   

 

2 Qual o papel da Direção no processo de aquisição de livros por compra? 

(resposta longa) 

 

3 A participação da comunidade acadêmica (professores, alunos e técnicos) no processo de 

compras de livros é satisfatória? 

(   ) Sim    (   ) Não    

Se a resposta é “Não”, Justifique: 

(resposta longa) 

 

4 Os dados coletados anualmente que representam e demonstram o crescimento de acervo e o 

desenvolvimento do acervo informacional da BCZM/UFRN são utilizados em projeções 

futuras ao que concerne a compra de livros? 

(   ) Sim. De que forma? 

(   ) Não. 

 

5 Sabe-se que as compras de livros em Bibliotecas Universitárias no Brasil, acontecem 

seguindo as normas e diretrizes do Ministério da Educação. Estas enfatizam a compra de 



82 
 

livros com foco na quantidade (na proporção: quantidade de livros para quantidade de vagas 

ofertadas). De acordo com sua experiência, você considera que o fator quantidade é 

preponderante na aquisição de livros por compra? 

6 Em um cenário hipotético, onde há que se priorizar a quantidade ou a diversidade (este 

último com variedade de títulos, porém com pouca quantidade) o que deveria ser priorizado, 

com vistas a maximização do acesso a informação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


