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Ao longo do texto, às margens ou no meio, você encontrará diferentes ícones,
com o objetivo de tornar sua leitura mais clara e agradável, tendo os seguintes
sentidos:
Atividade de aprendizagem – atividades a serem realizadas por
você, como autoavaliação, para que possa perceber se compreendeu ou não o assunto.

Consulte – textos (livros, artigos, filmes, enciclopédias) que você
deverá consultar para poder realizar a atividade proposta.

Curiosidade – amenidades, informações periféricas do tipo “Você
sabia que?”

Glossário – explicação de termos técnicos, palavras novas ou não
usuais.

Memorial registro, em seu caderno, do percurso de estudo e de
aprendizagem, ao longo do módulo e do curso.

Objetivos – indicação do que esperamos que você alcance ao final
da leitura do tema em estudo.

Problematizando – questionamentos e/ou reflexões sobre o tema
que será ou está sendo tratado.

Saiba mais – textos complementares, que você poderá ler caso
tenha interesse em ampliar seus conhecimentos sobre o tema em
estudo.

Sustentabilidade – pistas ou sugestões sobre o uso do papel para que
não venha a poluir o meio ambiente.

Tome nota – anotações sobre o que consideramos importante a ser
registrado por você, no próprio texto ou em seu caderno de estudo.

Visão global – resumo das ideias mais importantes tratadas na unidade temática, uma espécie de síntese, de fechamento de tudo o que
você estudou na unidade.

Em nome da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, saudamos você que
atua nas escolas públicas, em diferentes atividades. E agora, estudante do curso
Técnico em Biblioteconomia.
Este curso é resultado dos esforços daqueles que acreditam na formação de
profissionais preparados e competentes, para responder aos desafios do cotidiano escolar, tendo em vista o Profuncionário, programa de formação a distância para trabalhadores da educação básica.
Esta formação foi pensada com o objetivo de suprir a carência de profissionais
que atuam nas bibliotecas escolares, das escolas públicas, com o propósito de
formar indivíduos que respondam às necessidades dessa demanda.
Neste curso, será apresentado um conjunto de informações que contribuirá para
capacitar o Técnico em Biblioteconomia, com propósito de formar profissionais
para suprir as demandas das bibliotecas, em escolas públicas.
Compartilharemos os nossos conhecimentos e experiências de vida, para que
sejam elementos enriquecedores na transformação de uma sociedade mais
justa e igualitária. Este material deve ser fonte de conhecimento na formação
dos Técnicos em Biblioteconomia.
Neste trabalho, oportunizaremos aos profissionais da educação uma formação
técnica, fundamentada em aspectos teóricos e práticos, a partir de uma qualificação comprometida em responder às necessidades do desenvolvimento de
nossa nação.
Comemoramos com você esta conquista e esperamos que os resultados desta
formação sejam produtivos para todos!

Sou paulistana, filha caçula em uma família de cinco irmãos. Na minha infância, ainda não alfabetizada, tentava entender o que meu pai, diariamente,
ficava olhando naquelas folhas grandes que, após algum tempo, soube que
se chamava jornal. Era cúmplice de meu irmão mais velho que lia gibis escondido de minha mãe, pois, naquela época, “gibi não era coisa boa de ler”, diziam
os mais velhos.
Meu pai, vendo meu interesse por livros e pela leitura, resolveu me ensinar a ler
aos quatro anos de idade. Desde então esse interesse aumentou. Com o tempo
comecei a escrever também, mas é apenas um hobby, assim como criar e contar histórias para meus filhos.
Na adolescência, interessei-me por tecnologias, mas, naquela época, era uma
área que só estava começando. Terminei o ensino médio e prestei vestibular
para o curso de Processamento de Dados, na Faculdade de Tecnologia de São
Paulo – FATEC. Foi, quando meio por acaso, conheci o curso de Biblioteconomia.
Ainda com o interesse por livros e por leitura pesquisei mais sobre o curso, que
então se chamava Biblioteconomia e Documentação. Naquele momento,
percebi a possibilidade de iniciar uma carreira na qual poderia conciliar áreas
que tanto me fascinavam: livros, informação e tecnologia.
Decidi, então, deixar o curso na Faculdade de Tecnologia, mas não abandonei
a ideia de usar recursos tecnológicos aliados ao que, hoje, se conhece também
como Ciência da Informação.
Passados mais de vinte anos, não tenho dúvida: fiz uma escolha acertada ao
trabalhar como consultora em gestão da informação, organização e informatização de acervos documentais. Pois, isso me permitiu prestar serviços em instituições de diferentes áreas do conhecimento e, por conta disso, conheci diversas
necessidades dos usuários em relação à informação.
Aprendi muitas lições e, entre elas, algumas que carrego sempre: não tenha
medo de mudar se acreditar que é para melhor; ame o que faz, mesmo que
haja algo que não goste tanto assim; motive-se, pensando que sempre poderá
ajudar ao próximo com o seu trabalho.

Que as informações e atividades deste módulo colaborem na sua formação, no
sentido de perceber que o acervo na biblioteca é mais do que livros, revistas e
dicionários que preenchem as prateleiras e, por vezes, até atrapalham os espaços. Na realidade, é instrumento transformador do conhecimento e agente no
exercício da cidadania.
Bom estudo!
Vania Santos
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As informações apresentadas neste módulo são apenas uma parte de um conjunto de processos e procedimentos a serem considerados e realizados em uma
biblioteca escolar que tem o dever em manter seus acervos atualizados, relevantes e com qualidade para atender às necessidades de informação da comunidade usuária.
Ao falar em comunidade usuária, o conteúdo relacionado aos tipos de material
existente em uma biblioteca, mostra quem são as pessoas que formam esta
comunidade e como podem influenciar positivamente na formação das coleções no acervo.
Além disso, lhe ofereceremos uma breve e importante reflexão sobre práticas
sustentáveis de proteção ao meio ambiente e sobre o respeito ao patrimônio
público.
Assim, este módulo irá conduzi-lo ao conhecimento sobre:
• Noções teóricas e tipos de aquisição: permitirá conhecer os principais
conceitos sobre aquisição e formação de coleções bibliográficas e
documentais;
• Tipos de material: apresenta o tipo de material bibliográfico e de outros
documentos que podem fazer parte de um acervo;
• Registro/tombamento: os objetivos e procedimentos de registro do material do acervo serão discutidos nesta seção;
• Inventário do acervo: mostra o que é, qual a importância e como realizar
o inventário;
• Descarte: define seu significado e indica porque é relevante esta prática no desenvolvimento de coleções de um acervo.
Além do embasamento teórico, encontrará atividades de aprendizagem, sites
para pesquisas, sugestão de leituras, questões para reflexão e orientação para
estudo. Ao final, apresentaremos breve explicação sobre as atividades propostas ao longo do Módulo.
Por meio das três unidades de estudo, esperamos criar condições teóricopráticas que possibilitem a você construir conhecimentos sobre formação, registro e manutenção da qualidade de um acervo bibliográfico.
Boa leitura!
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Prezado estudante:
O teólogo e humanista holandês Erasmo de Rotterdam (1466-1536), um intelectual independente e um estudioso dos textos bíblicos, dizia:
Quando tenho algum dinheiro, compro livros.
Se ainda me sobra algum, compro roupas e comidas.
O que você achou da postura deste grande escritor? Você também teria
este tipo de atitude? Qual o critério que adota ao ter que comprar algum
livro? E em relação à aquisição de livros por parte de sua escola, de sua
biblioteca, quais os critérios adotados?
Pense um pouco sobre isto.
Pois bem, nesta unidade, iremos tratar do processo de seleção e aquisição de
material que compõe o acervo da biblioteca escolar.
Você irá aprofundar seu conhecimento em relação às formas de adquirir o material necessário para suprir a demanda dos usuários de uma biblioteca escolar.
Em seu dia a dia, antes de comprar determinados produtos, certamente realizará
seleção de itens, conforme suas necessidades e interesses, com base em alguns
critérios, como qualidade, preço, preferência, entre outros. Assim também acontece na escolha dos itens que compõem o acervo da biblioteca escolar.
Como acontece o processo em relação à aquisição de materiais em
bibliotecas? Como estabelecer critérios para selecionar um acervo que
supra a necessidade e interesse de tantas pessoas?
Não é tarefa fácil, pois parte do acervo de uma biblioteca nem sempre é do seu
interesse.
Para que você compreenda esse processo, você terá acesso às seguintes informações, nesta unidade
• Seleção do acervo;
• Aquisição;
• Processo de compra, de doação e de permuta do acervo de uma biblioteca escolar.
Ao final desta unidade, você será capaz de:
• Selecionar o acervo adequado para a biblioteca escolar;
• Definir critérios de compra, de permuta e de recebimento de doações.
Para a estruturação de uma biblioteca, é fundamental a formação do acervo,
por processo seletivo e aquisição de material. Para que isso aconteça, a equipe
responsável pela biblioteca deve elaborar uma política de seleção e de desenvolvimento de coleções.

Módulo 13
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Podemos considerar o processo seletivo das obras como umas das mais importantes tarefas entre os serviços de uma biblioteca.
Em que consiste este processo?
Consiste na escolha do material, conforme os recursos financeiros existentes.
Porém, antes de realizar a seleção do acervo, é necessário que você observe,
atentamente, alguns dos principais critérios:
a) O assunto deve ser coerente com os objetivos da instituição e adequado aos usuários;
b) O autor, o editor ou o patrocinador das obras devem ter boa reputação para garantir qualidade técnica e fiabilidade;
c) A edição deve ser atualizada, pois seria um desserviço ao usuário disponibilizar obras em português, por exemplo, com ortografia antiga, ou
livros desatualizados de geografia;
d) Imparcialidade;
e) Quantidade suficiente de material de acordo com o número de usuários;
f) O idioma do material selecionado não deve apresentar barreiras linguísticas, tornando-se acessível ao usuário;
g) Considerar o preço em função dos recursos econômicos disponíveis,
de acordo com a qualidade e os benefícios em adquirir determinado
material.

Os serviços das bibliotecas escolares devem ser oferecidos, igualmente, a
todos os membros da comunidade escolar, independentemente de idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua, status profissional e social.
Serviços e materiais específicos devem ser disponibilizados a pessoas não
aptas ao uso dos materiais comuns da biblioteca. O acesso às coleções e
aos serviços deve orientar-se nos preceitos da Declaração Universal de
Direitos e Liberdade do Homem das Nações Unidas, e não deve estar sujeito a qualquer forma de censura ideológica, política, religiosa, ou a pressões comerciais (Manifesto IFLA/UNESCO para Biblioteca Escolar. Edição
em Língua Portuguesa, Brasil, São Paulo).

Neste sentido, o profissional da biblioteca deve ser assessorado por uma Comissão formada por representantes do corpo docente, da supervisão pedagógica,
da diretoria e de outros membros da comunidade escolar.
Além disso, o profissional deve estar atento às necessidades de informação dos
usuários, buscando conciliar estes interesses com o planejamento curricular da
instituição.
Após seleção e verificação da existência ou não das obras a serem adquiridas, a
incorporação ao acervo da biblioteca acontece por meio de três modalidades:
compra, doação e, posteriormente, por permuta.
Em que consistem?
• Compra – para adquirir mediante processo de compra, você precisa
conhecer quais os recursos econômicos disponíveis da instituição, se
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por compra direta, em instituições privadas, ou por licitação*, nos
órgãos públicos.
Após a seleção das obras a serem adquiridas, você elabora uma listagem em
que devem constar os seguintes elementos:
• Seleção do material a ser adquirido;
• Análise do material de informação selecionado, conforme interesse,
autoridade, precisão, imparciabilidade, atualidade, cobertura, idioma e
relevância;
• Cotação de preços no mercado, em catálogos de editoras, em bibliografias, resenhas ou em editoras de periódicos;
• Verificação dos recursos financeiros;
• Apresentação da listagem final aos responsáveis pelas finanças na escola.

* LICITAÇÃO
É o procedimento
administrativo para
contratação de serviços ou
aquisição de produtos pelos
governos Federal, Estadual,
Municipal ou entidades de
qualquer natureza. No
Brasil, para licitações por
entidades que façam uso da
verba pública, o processo é
regulado pela lei ordinária
brasileira nº 8666/93
(http://pt.wikipedia.org).

• Doação – as doações podem ser provenientes dos próprios usuários, de
editoras, de instituições e de outras procedências.
A aquisição por doação pode acontecer a partir dos seguintes procedimentos:
• Avaliação prévia da relevância do material de informação para o acervo;
• Análise do estado físico;
• Relevância da temática da obra para os leitores;
• Verificação da existência de equipamentos necessários para a exibição
de multimeios;
• Em caso da não pertinência do material no acervo, encaminhá-lo a
outras instituições similares.

No caso das doações espontâneas, é necessário solicitar uma lista ao doador, para avaliar previamente o material e deixar claro que o material
doado poderá ser incorporado ao acervo, ou doado a outras instituições.
Dependendo da condição física, poderá ser simplesmente descartado.
Caso o doador não aceite estas condições, a doação deve ser gentilmente recusada.

• Permuta – é uma forma de aquisição, quando há troca de
publicações por meio de intercâmbio entre uma ou mais
instituições. Esta modalidade permite obter material de
difícil acesso no mercado, pode complementar falhas de
coleções ou, ainda, simplesmente trocar obras que interessam mais a uma instituição do que à outra. O objetivo principal é enriquecer o acervo.

BIBLIOTECA 1

Nesta modalidade, é importante considerar as seguintes questões:
• Verificação de obras e periódicos duplicados;
• Elaboração de listagem das obras existentes;
• Troca de listagem com bibliotecas escolares próximas;
• Análise das listagens recebidas;
• Permuta das obras duplicadas entre as bibliotecas.

Módulo 13
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Alunos, professores e demais funcionários, pais e, em alguns casos, a comunidade, são os usuários da biblioteca escolar. O conteúdo do acervo deve
oferecer suporte às atividades pedagógicas e curriculares, conforme as
necessidades e os interesses dos usuários. Além disso, deve-se selecionar
assunto adequado à faixa etária dos alunos.

1.1 Verifique quais os tipos de aquisição que existem na escola em que
você atua e responda às seguintes perguntas: Como é feita a compra
de material para o acervo? Existe algum critério ou norma para recebimento de doações?

Nesta unidade, estudou que o processo de aquisição, responsável pela
formação de coleções, também garante a expansão e a atualização do
acervo da biblioteca escolar.
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Prezado estudante:
Lembra-se da primeira unidade em que você estudou os procedimentos para
aquisição de itens para o acervo da biblioteca escolar, elemento necessário seu
bom funcionamento e organização?
Talvez, você tenha algumas dúvidas, tais como:
Quais os itens que não deveriam faltar no acervo de uma biblioteca escolar? Qual a importância destes itens na atualização e na formação do
acervo para suprir às necessidades dos usuários?
Para que você compreenda esse processo, nesta segunda unidade, vamos
explorar assuntos relevantes sobre:
• Procedimentos para montar um catálogo;
• Registro e identificação do acervo;
• Registro de periódicos;
• Identificação de diferentes materiais do acervo da biblioteca escolar.
Esperamos que, após o estudo desta unidade você seja capaz de:
• Identificar o conteúdo das coleções, por meio dos catálogos;
• Efetuar o registro das obras do acervo da biblioteca escolar;
• Descrever as fichas de registros dos diferentes materiais do acervo.

Seção 1 - Montar um catálogo
O acervo de uma biblioteca deve ser composto de vários tipos de material de
caráter informacional, desde que pertinentes aos objetivos da biblioteca escolar.
Este acervo pode ser constituído por diferentes tipos de material, impresso e
eletrônico, a saber:
a) Obras de referência: dicionários, enciclopédias, guias e diretórios, manuais, atlas, bibliografias e outras fontes de consulta imediata;
b) Coleção geral: livros didáticos e paradidáticos, livros de conhecimento
geral e literatura;
Imagem positiva em vidro ou película para observação por transparência, para projeção ou para confecção de mapas topográficos”.
Michaelis: moderno dicionário da língua portuguesa.
Melhoramentos, 2009
Imagem positiva em vidro ou película para observação por transparência, para projeção ou para confecção de mapas topográficos”.
Michaelis: moderno dicionário da língua portuguesa.
Melhoramentos, 2009
c) Periódicos: jornais, boletins, revistas de temáticas diversas e educativas,
ou outro material que tenha periodicidade regular;
d) Materiais especiais ou multimeios: CDs, DVDs, diapositivos*, mapas,

Módulo 13

* DIAPOSITIVO
“Imagem positiva em
vidro ou película para
observação por
transparência, para
projeção ou para
confecção de mapas
topográficos”. Michaelis:
moderno dicionário da
língua portuguesa.
Melhoramentos, 2009
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globos, cartazes, fotografias, jogos educacionais, slides, e-books,
entre outros.

O e-book, ou livro eletrônico, é um livro em formato
digital que pode ser lido em computadores, em leitores
próprios conhecidos como e-reader´s, ou até mesmo
em celulares que suportem este recurso.
Como forma de maior difusão da leitura e do conhecimento, algumas bibliotecas começam a disponibilizar
para empréstimo leitores de e-book aos seus usuários.

Leia o item 2.7 das Diretrizes da IFLA/UNESCO sobre Materiais do Acervo
para Biblioteca Escolar:
“Uma coleção média de livros deve ter 10 livros por estudante. Uma escola
de menor porte deve ter pelo menos 2.500 itens relevantes e atualizados
para proporcionar um acervo amplo e equilibrado a usuários de todas as
idades, habilidades e bases de conhecimento. Pelo menos 60% da coleção devem ser constituídos de recursos de não ficção relacionados aos
programas escolares. Além disso, a biblioteca escolar deve adquirir materiais para lazer, como romances populares, música, videogames, videocassetes, DVDs, revistas e cartazes. Esses materiais podem ser selecionados
em cooperação com os estudantes para assegurar que reflitam seus interesses e cultura, sem ultrapassar os limites razoáveis de padrões éticos".

2.1. Após a leitura do texto em Saiba Mais, escreva breve texto comparando essas diretrizes da IFLA/UNESCO com a situação do acervo da sua
biblioteca escolar. Ela atende a essas diretrizes?
2.2. Faça um levantamento dos tipos de material que existem na biblioteca onde você atua. Para cada tipo de material escreva pelo menos
um título.

Seção 2 - Registro e identificação do acervo
Registro é o processo responsável por tornar os livros e documentos patrimônio
da biblioteca. Cada livro ou documento recebe um número sequencial de
tombo/aquisição, para assegurar a propriedade do exemplar.
O registro pode ser realizado manualmente em livro e em ficha ou, caso o acervo seja informatizado, automaticamente por um software gestor de bibliotecas.
“A expressão Tombamento e Livro de Tombo, provém do Direito Português.
A palavra tombar tem o sentido de registrar, inventariar, inscrever bens nos
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arquivos do Reino. Tal inventário era inscrito em livro próprio que era guardado na Torre do Tombo, a torre albarrã*, do castelo de São Jorge, em
Lisboa (Portugal).”
(Extraído de: http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=46)

Que informações devem ser anotadas em um sistema de registro ou tombamento?

* ALBARRÃ
Do árabe, torre saliente de
um castelo, para proteção
das muralhas.

As básicas e mais importantes são:
• Número sequencial e infinito do documento ou livro;
• Data de Registro;
• Autoria: pessoa ou instituição responsável
pela obra. As pessoas devem ser descritas
na ordem sobrenome, nome. Ex.: Silva,
João;
• Título: registrar o título do documento ou
livro. Caso seja muito extenso, pode ser
abreviado;
• Local: descrever o local onde o documento
ou livro foi editado ou publicado;
• Editora: nome da editora que publicou a obra;
• Ano: ano de publicação do documento;
• Volume/exemplar: anotar o volume/exemplar que está sendo registrado. Exemplo.: v.1, ex. 2. Na falta de volume, anotar somente o exemplar*;
• Preço: valor do documento;
• Aquisição: indicar as formas de aquisição: compra, doação, permuta;
• Fornecedor: indicar o nome do fornecedor ou doador do documento;
• Baixa: indicar a data em que foi dada a baixa do documento;
• Observações: registrar qualquer fato importante relacionado ao documento, por exemplo: perdido, não devolvido, etc.
Caso os dados do acervo estejam informatizados, é possível emitir listagens ou
realizar pesquisas que mostrem de forma automatizada a situação patrimonial
do acervo.

70

* EXEMPLAR
Cada documento impresso
ou eletrônico que é cópia
do original e pertence à
mesma edição de uma
obra. Assim, o primeiro
documento registrado na
biblioteca é o exemplar 1,
o segundo documento da
mesma edição, editora e
ano é o exemplar 2 e
assim por diante.

Caso a instituição não tenha um software de biblioteca, mas possua computador e impressora, é possível criar uma tabela, em um editor de planilha ou de
texto, e registrar as informações.
Veja o exemplo a seguir:
Data

Tombo

Autor

Título

Local

Editora

Ano

v./ex
v2,e.1

1

15/03/1999 Silva, José Geografia ilustrada... Rio de Janeiro

Saber

1999

2

20/05/1999 Silva, José Geografia ilustrada... Rio de Janeiro

Saber

1999 v.2,e.2

3

08/05/2006 Silva, José Geografia ilustrada..

Saraiva 2005 v.2,e.1

São Paulo

Preço R$ Aq.*

Forn.

Obs.:

30,00

C

Livraria Cultura Baixa 20/5/2010

--

D

Sr. José

Extraviado

45,00

C

Livraria Cultura

Ed. atualizada

*C=compra, D= doação, P=permuta
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Facilita o controle dos acervos e o inventário:
• criar registros por tipos de material
• saber a quantidade de material bibliográfico, títulos de periódicos e
materiais especiais, separadamente.

Seção 3 – Registro de periódicos
Dos periódicos são registrados o título e os dados da coleção. Em geral, se pretende saber quais e quantos são os títulos do periódico, se a coleção é falha ou
completa, se a assinatura é vigente ou não, qual o preço e quem é o fornecedor.
Registro e Controle da Coleção
É importante, em sua atividade como Técnico em Biblioteconomia, registrar
revistas e jornais em fichas e organizá-los em ordem alfabética de títulos. Essas
fichas devem permitir registrar informações importantes dos periódicos, como:

* ASSINATURA
“Ajuste pelo qual,
mediante o pagamento
de certa quantia, se
adquire o direito de
receber um jornal,
uma obra, uma
revista.” (Michaelis,
Moderno Dicionário da
Língua Portuguesa.
Disponível em
http://educacao.uol.co
m.br/dicionarios/

• Título do periódico;
• Local de publicação;
• Editora que publica o periódico;
• Ano da primeira assinatura na biblioteca para revistas;
• ISSN, se houver;
• Fornecedor: registrar a empresa responsável pela venda da assinatura*;
• Periodicidade: registrar o intervalo de tempo em que o fascículo é publicado. Ex. semanal, quinzenal, mensal, bimestral, anual, irregular, entre
outros.
Não se esqueça: os jornais devem ter uma ficha de registro para cada ano.

O Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia descreve o ISSN como sendo
o Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas (International Standard Serial Number). É o identificador aceito internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada, tornando-o
único e definitivo. Seu uso é definido pela norma técnica internacional da
International Standards Organization ISO 3297.”

A periodicidade é irregular quando não obedece a intervalos certos de
publicação. Revistas e jornais são diferentes dos livros na forma gráfica e
possuem periodicidade para publicação. Por esses motivos o registro de
periódicos também é diferente do registro de livros.

Observe que:
• No exemplo a seguir, o número ou fascículo 223 ficou em branco, indicando que este número não foi recebido na biblioteca;
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REGISTRO DE REVISTAS
Título: NOVA ESCOLA
Local: São Paulo

ISSN: 01030-116

FASCÍCULO

VOLUME

ANO

Periodicidade: Mensal
Fornecedor:

Editora: Abril

2009

219

2009

220

2009

221

2009

222

ANO

Ano: 2006
FASCÍCULO

VOLUME

2009
224

2009

• O ano foi preenchido com 2006, indicando que foi neste ano que a biblioteca começou a receber a revista. O hífen indica que a assinatura continua. Se a assinatura encerrar em 2009, por exemplo, o registro do ano
fica assim: 2006-2009.

REGISTRO DE JORNAIS
Título: Jornal o Globo
Local: Rio de Janeiro
DIAS

Jan

Fev

Periodicidade: Diária
Fornecedor:

Editora: Globo
Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Ano: 2010
Out

Nov

Dez

1
2

X

3
4

X

5
6
7
...

Na ficha de registro acima você pode observar que o ano de 2010 indica que
chegaram à biblioteca somente os jornais dos dias 2 de fevereiro e 3 de março.
Carimbagem
A carimbagem - em alguns casos conhecida também como estampagem - é
um processo que permite identificar o material como propriedade da biblioteca. A aposição do carimbo deve obedecer a um padrão em todos os documentos. A identificação de documentos requer dois carimbos básicos: o de
identificação da biblioteca e o de identificação do documento no acervo.
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• Conter o nome da biblioteca e da
instituição a que pertence;
• Ter o menor tamanho possível para
não ocupar muito espaço, porém os
dados devem ser legíveis;
• Em geral, ser colocado na página de
rosto e no corte do livro, bem como
no verso de mapas, cartazes, gravuras e materiais semelhantes.

Biblioteca
Visconde de Taunay
Biblioteca Modelo

O carimbo de identificação da biblioteca deve:

As mídias digitais, como CDs e DVDs, jamais devem
ser carimbadas, sob pena de seu conteúdo ser
prejudicado. Prefira carimbar a capa ou outro material em papel que acompanha a mídia, ou pegar
uma folha de papel ou envelope e escrever o conteúdo da mídia, carimbar e guardar junto.
Outra prática comum, mas igualmente incorreta, é
carimbar uma etiqueta e colá-la no CD ou DVD. As
etiquetas são prejudiciais à mídia e devem ser evitadas. Além disso, com o tempo podem se descolar e
prejudicar o aparelho de leitura e gravação.

Por motivos de segurança, algumas bibliotecas selecionam uma página
padrão em todos os livros onde colocar o carimbo de identificação.
Exemplo: escolhe-se a página 100 ou a página no meio do livro, caso o
livro tenha 100 páginas, o carimbo é colocado na página 50.

Registro nº___________
Data: ___/___/___
Biblioteca Modelo

O carimbo de identificação do registro deve indicar o
número de tombo e a data de registro, conforme os
dados no livro de registros, ou no sistema informatizado. Deve ser colocado no verso da folha de rosto do
livro e no verso de mapas, de cartazes, de gravuras e
de material semelhante.

Além dos carimbos de identificação, a biblioteca
pode solicitar a confecção de outros carimbos
para os casos de doação e de baixa. O carimbo
de doação, em geral, é colocado na última página do livro onde são registradas a data e a procedência, ou seja, o doador.

Data: ___ / ___ / _____

BAIXA OFICIAL
Funcionário:____________

Biblioteca Modelo
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Procedência:

Data: ___ / ___ / _____

DOAÇÃO
Biblioteca Modelo

O carimbo de baixa é um recurso que permite não
haver engano caso o livro seja doado à outra Instituição. Indica que o livro teve uma baixa oficial e não
pertence mais à biblioteca de origem. Além disso,
deve ser rubricado pelo funcionário responsável
pela baixa.
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Caso você empreste um livro da Biblioteca Amarela, por exemplo, mas por
algum motivo, o livro traz o carimbo da Biblioteca Vermelha, o que você
pode pensar? Talvez, a uma possível apropriação indevida do livro, não é
mesmo?
No entanto, se houver no livro um carimbo oficial de baixa pela Biblioteca
Vermelha, não haverá dúvidas à que biblioteca o livro pertence.

2.3. Escreva sobre a importância do registro e da identificação de material referente ao acervo da biblioteca e sobre a importância dos carimbos neste processo.

A partir do estudo desta unidade sobre os tipos de material, a formação e
o registro do acervo da biblioteca escolar, certamente, você pôde compreender que o livro de uma biblioteca precisa ser identificado, para não
ser confundido com livros de outras bibliotecas e até mesmo de outras
pessoas. Por isso, esses processos são fundamentais para garantir a qualidade do acervo.

Módulo 13

Aquisição, registro e inventário de acervo bibliográfico e documental

29

ad
unid

3

e

te

io e

I

tár
n
e
v
n

ar
c
s
e
d

Prezado estudante:
A contribuição desta última unidade consiste em fazer com que você saiba
elaborar um inventário e retirar definitivamente do acervo obras danificadas
pelo uso.
O que você entende por inventário? Quais seriam os métodos adequados
para elaborar um inventário? No caso da biblioteca escolar, qual seria a
importância do inventário para sua manutenção?
Nesta unidade, irá estudar assuntos referentes ao inventário e ao descarte. Para
que você compreenda melhor este conteúdo, abordaremos os seguintes temas:
• Como e quando fazer o inventário do acervo;
• Qualidade e consistência do acervo;
• Critérios para descarte de livros e materiais especiais.
Os temas que serão abordados têm como objetivo desenvolver em você a
capacidade de:
• Relatar a situação em que se encontram as publicações do acervo
bibliográfico da sua escola;
• Definir procedimentos para manter o nível de qualidade do acervo;
• Identificar o material a ser descartado do acervo bibliográfico.

Seção 1 - Como e quando fazer o
inventário do acervo
Numa biblioteca, o inventário é realizado com o propósito de verificar as condições físicas dos documentos, detectar possíveis falhas e perdas. Além disso,
possibilita constatar o patrimônio real, manter um acervo consistente que atenda às necessidades informacionais da comunidade escolar.
Podemos comparar o inventário realizado em uma biblioteca com o que ocorre
nos estabelecimentos comerciais ao fecharem para balanço. Neste momento,
realiza-se um inventário ou levantamento da quantidade dos produtos existentes.
Na biblioteca, periodicamente, deve ser realizado um inventário, um processo
mais complexo do que simplesmente realizar um levantamento do que existe.
Ao se realizar o inventário na biblioteca, aproveita-se para:
a) identificar falhas de coleções: isso permite que, numa próxima aquisição, sejam solicitados os exemplares que faltam;
b) identificar livros em mau estado de conservação: livros com falta de
páginas, necessitados de encadernação, ou pequenos reparos, e os
sujos que podem ser retirados do acervo;
c) ordenar o material nas estantes: na rotina diária pode acontecer dos
livros serem guardados em prateleiras na ordem incorreta, o que preju-

Módulo 13

Aquisição, registro e inventário de acervo bibliográfico e documental

33

dica a localização do livro ou pode até provocar que o livro seja considerado como perdido;
d) identificar o material infestado por cupins, brocas e outras pragas: material nestas condições deve ser imediatamente retirado do acervo, evitando dessa forma, que contamine os demais;
e) verificar o material extraviado e as áreas mais atingidas pelas perdas:
possibilita, em futuras aquisições, adquirir maior número de documentos para estas áreas;
f) constatar o atual patrimônio da biblioteca.
O inventário deve ser realizado anualmente e, em alguns casos, semestralmente. Caso a biblioteca não seja informatizada, isto é, não tenha software gestor
de bibliotecas e, portanto, não dispõe de etiquetas e de leitores de códigos de
barras, o Técnico em Biblioteconomia levará maior tempo para realizar o inventário. Isso também vai depender do tamanho do acervo e da quantidade de
profissionais disponíveis para realização do inventário.
O que precisa fazer?
Alguns procedimentos bem simples:
a) avisar a comunidade usuária sobre o fechamento da biblioteca por
alguns dias;
b) ter lista ou fichas de todo o acervo na ordem de colocação dos livros
nas prateleiras;
c) disponibilizar duas pessoas, no mínimo: uma para fazer a chamada dos
livros pela lista ou pela ficha, e a outra para constatar a presença dos
livros nas prateleiras;
d) anotar na lista ou na ficha, o livro que não for localizado no momento
da chamada. Caso o livro não seja encontrado até o final do inventário, deve ser dada baixa da obra desaparecida no livro de registro.

O software gestor de bibliotecas, entre outras funções, permite cadastrar o material do acervo, controlar a entrada e a saída do material e
gerar etiquetas de códigos de barras para a identificação das obras no
computador.
No inventário do acervo, os dados são coletados e transferidos ao software
por meio de um leitor/coletor que faz a leitura das etiquetas de códigos de
barras coladas nas obras tornando o inventário mais rápido e preciso.

001780
745.281
D457
e.1
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Aproveite para retirar os livros em mau estado de
conservação e de higiene. Não se esqueça de fazer
esta observação na lista ou na ficha. A baixa definitiva deve ser registrada no livro, na lista de tombo ou
no registro.

Faça uma pesquisa sobre código de barras, inventário e leitor ou coletor de código de barras em sistemas para bibliotecas.
O link abaixo descreve o processo de informatização do inventário nas
bibliotecas da Universidade de São Paulo:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-99362007000100008&script=sci_arttext

3.1. Caso a biblioteca onde você atua possua um software de gestão em
bibliotecas, o processo de inventário é mais rápido.
Por exemplo, ao passar nos caixas para pagar as compras realizadas
em supermercados, farmácias, centros comerciais, etc., os preços
das mercadorias são lidos em geral, por meio dos leitores de códigos
de barras que estão impressos nas embalagens ou nas etiquetas de
mercadorias, certo?
Tente descrever como esses recursos podem ser aplicados aos documentos do acervo de uma biblioteca, no momento do inventário.

Seção 2 - Qualidade e consistência do acervo
Realizado o inventário, é chegada a hora de avaliar o que é importante manter e
o que deve ser retirado do acervo. Há dois processos que cumprem este papel:
a) Descarte: também chamado de seleção negativa, é a exclusão
definitiva dos materiais do acervo;
b) Desbaste: é uma retirada temporária de documentos pouco utilizados
pelos usuários para outro local, em geral, para um depósito que possibilite, eventualmente, consultar tal material.
Como proceder para o descarte de material do acervo? Há alguns critérios? Quais você utilizaria?
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Vejamos, resumidamente, alguns possíveis critérios.
Critérios para descarte de livros
a) Obsolescência: o material está desatualizado em relação às edições
atuais, à gramática, à ortografia da língua portuguesa; livros ou atlas
geográficos que não incluam os novos Estados e outras atualizações
geográficas; obras de ciência e tecnologia muito antigas;
b) Condições físicas: o material está sujo, infectado, rasgado e sem nenhuma possibilidade de recuperação;
c) Duplicidade: há muitos exemplares de um mesmo documento e pouca
ou nenhuma procura pelos usuários;
d) Irrelevância: os assuntos do material não são adequados aos objetivos
educacionais.
Critérios para descarte de periódicos
a) Coleções que não tenham demanda pelos usuários;
b) Periódicos de interesse temporário, de notícias passíveis de desatualização;
c) Duplicidade dos periódicos;
Critérios para descarte de material especial
O material especial, principalmente mídias gravadas em CDs e em DVDs,
deve ser avaliado periodicamente. Com o uso e o empréstimo constante
é possível que esse material se estrague e o conteúdo fique comprometido. Nesse caso não há recuperação e o material deve ser descartado.

O descarte não é tarefa de uma única pessoa. Você se lembra da Comissão que mencionamos no módulo sobre aquisição? Pois bem, é hora desta
Comissão entrar em ação novamente. Somente após a análise da Comissão, é que o destino do material será decidido. Não se esqueça de dar
baixa no livro de registro do material descartado.

3.2 É certo que material desatualizado e sem condições físicas pode ser
descartado. Mas o que dizer do material duplicado e que não atende
aos objetivos educacionais? Que possibilidade de uso existe para
este material? Produza breve texto justificando sua posição em relação a isso.

O que fazer com os materiais descartados
Muitas dúvidas podem surgir sobre o que fazer com os
livros que saem das prateleiras. Mas, na hora de se desfazer do material, é necessário lembrar que o material do
acervo de uma biblioteca pública escolar é considerado bem público e, portanto, parte do patrimônio de
Estados e Municípios.
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As Secretarias Estaduais e Municipais de Educação que querem desfazerse de material conhecido como inservível devem seguir a legislação local
que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e
outras formas de rejeição de bens públicos.
Na administração pública federal, esses procedimentos são definidos pelo
Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990. Entre outras normas, o Decreto prevê e detalha a classificação do material a ser descartado como
ocioso, antieconômico e irrecuperável (O que fazer com os livros antigos
do PNLD. Brasília, Ministério da Educação. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
1649&catid=211>. Acesso: 25 nov. 2010)

A biblioteca pode colaborar com o meio ambiente.
O material impresso retirado do acervo por não ter
condições de reparo e de aproveitamento de conteúdo pode ser separado para uma possível reutilização por empresas de reciclagem.
Mas cuidado! Verifique a legalidade deste processo em sua cidade ou Estado. Não esqueça que
estamos falando de patrimônio público!

O papel chamado de reciclado não é nada parecido com aquele que foi
beneficiado pela primeira vez. Este novo papel tem cor, textura e gramatura diferentes, pois, o papel é transformado em uma massa que, ao final
do processo, resulta em um material de características diferentes do original. Não há como retornar ao seu estado original. (Informações extraídas
de: http://naturavendas.wordpress.com/2009/01/05/reciclagemsustentabilidade/)

3.3 Leia a notícia abaixo e, conforme o que aprendemos na Unidade 3,
identifique e comente quais os aspectos que podem ter sido desconsiderados para o descarte de material em uma escola pública no
interior de Goiás:

Márcio Leijoto
Direto de Goiânia

A

sub-secretária estadual da Educação [...] foi afastada de suas funções após o descarte no lixão da
cidade de mais de 12 mil exemplares de
livros didáticos e paradidáticos, dicionários, fitas educativas em VHS, documentos
do órgão e milhares de cartões de identificação estudantil no último final de semana.
A medida é temporária, mas, segundo a

Módulo 13

Secretaria Estadual de Educação (SEE), se
for constatada a responsabilidade de [...] no
caso, ela não deve voltar mais ao cargo.
Uma comissão de sindicância formada por
três funcionários da SEE foi instaurada
para apurar quem está envolvido com o
descarte dos livros. O grupo tem 15 dias
para concluir a investigação.
O material foi descartado no lixão na
noite de sexta-feira e na manhã de sábado.
Na segunda-feira, os vereadores de [...]
receberam uma denúncia feita pelos funci-
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onários do aterro. Muitos livros eram
novos e nem chegaram a ser usados. Os
cartões de identificação também não.
O promotor de Justiça de [...] disse que,
independente do que for apurado pelo
Ministério Público (MP) e pela Polícia
Civil, já é possível dizer que o caso é de, no
mínimo, improbidade administrativa.
Quem for responsabilizado pode ser exonerado do cargo e pagar multa.

“É um descaso muito grande com o
patrimônio público, com a educação pública e um problema ambiental. Sem contar
que é um absurdo estarmos em um país
onde o analfabetismo é tão grande e,
mesmo assim, ter gente jogando centenas
de livros no lixo", comentou [...]"
(Extraído do portal Terra: Notícias/Educação :
http://www.noticias.terra.com.br. Acesso : 25 nov. 2010).

Chegamos à última unidade desse Módulo. Certamente, para você, ficaram mais evidentes a relevância do processo técnico de inventário e o
descarte do acervo da biblioteca escolar. São processos realizados com a
finalidade de verificar as condições físicas dos documentos para que o
acervo da biblioteca tenha qualidade e atenda às necessidades informacionais dos seus frequentadores.

38

Aquisição, registro e inventário de acervo bibliográfico e documental

Módulo 13

Prezado estudante:
Podemos tirar algumas conclusões pontuais das unidades desse Módulo 13,
tais como:
• O processo de formação de coleções é fundamental para integrar a
biblioteca escolar ao processo pedagógico da escola. Por esse motivo,
deve existir uma convivência plena e sistemática entre os docentes, os
agentes escolares com poder decisório administrativo e os profissionais
responsáveis por bibliotecas, ou salas de leitura. Essa convivência contribui para a criação de uma política sólida e efetiva na aquisição, na formação e na manutenção do acervo.
• O acervo da biblioteca pode e deve se constituir de diferentes tipos de
material. Embora ainda sejam predominantes os livros e os periódicos,
material como mapas, gravuras, kits de jogos, CDs e DVDs, fotografias, ebooks, entre outros suportes, está ganhando espaço no acervo.
• Registro é o processo responsável por tornar os livros e os documentos
patrimônio da biblioteca. Devemos lembrar que, nas bibliotecas escolares públicas, o acervo é considerado patrimônio público.
• Periodicamente, deve ser realizado o inventário, pois permite verificar as
condições físicas dos documentos, detectar possíveis falhas e perdas e
constatar o patrimônio real. Assim, é possível manter um acervo consistente que atenda às necessidades de informação da comunidade usuária e à proposta pedagógica da escola.
• Responsabilidade e ética são palavras de ordem nos processos de descarte, ou seleção negativa, e de desbaste. São processos que objetivam
manter a qualidade e a atualização do acervo.
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Para saber mais sobre os temas desse módulo consulte:
• Uma das maiores referências em desenvolvimento de coleções e de
seleção de material é o professor Waldomiro da Costa Santos Vergueiro,
ou Waldomiro Vergueiro como é mais conhecido.
A terceira edição do seu livro “Seleção de Materiais de Informação: princípios e técnicas” ensina os fundamentos da técnica de seleção dos
materiais que formarão o acervo das bibliotecas. O livro foi publicado em
Brasília, DF, pela editora Briquet de Lemos, em 2010, e possui 120 páginas.
• Organize sua Biblioteca, de Heloisa de Almeida Prado, teve a sua primeira edição publicada em 1951.
Apesar do tempo, a obra é bastante contemporânea sobre alguns dos
temas apresentados neste Módulo. De linguagem clara e muito didática,
a última edição foi publicada no ano de 2000 sob o título “Organização e
Administração de Bibliotecas”, pela editora T.A. Queiroz e tem 210 p.
• Os profissionais que desejam estar em sintonia com a missão da biblioteca
escolar podem consultar o Manifesto da UNESCO para bibliotecas escolares. Para conhecer o processo de implementação dos princípios do
Manifesto, consulte “Diretrizes da IFLA/UNESCO para Biblioteca Escolar”.
Ambos foram originalmente escritos em inglês, nos anos de 2000 e de
2001, respectivamente, mas tiveram a tradução para a língua portuguesa (Brasil) por reconhecidos profissionais. A versão em português das
diretrizes foi publicada em 2005 e o texto foi traduzido pela professora
Dra. Neusa Dias de Macedo e por Helena Gomes de Oliveira. O manifesto também foi traduzido pela professora Dra. Neusa Dias de Macedo.
Ambas as publicações estão disponíveis na internet, no site oficial da IFLA
em http://www.ifla.org.
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Discutindo as atividades
Unidade 1
1.1 Verifique quais os tipos de aquisição que existem na escola em que
você atua e responda às seguintes perguntas: Como é feita a compra de material para o acervo? Existe algum critério ou norma para
recebimento de doações?
Este é um exercício de investigação. Se você não tem acesso a estas informações, verifique junto à diretoria da escola ou à Secretaria de Educação. Se não
existir nenhum critério ou norma para o recebimento de doações, coloque em
prática o que aprendeu nesse Módulo. Reúna uma comissão ou integre-se à
existente e proponha a criação de uma política de doação, ou leve o esboço
de uma proposta para dar suporte ao início das discussões.

Unidade 2
2.1 Após a leitura do texto em Saiba Mais, escreva breve texto comparando essas diretrizes da IFLA/UNESCO com a situação do acervo da
sua biblioteca escolar. Ela atende a essas diretrizes?
Este é um bom exercício de levantamento de dados. Não há dúvida que, no
momento da realização de um inventário na biblioteca em que atua, poderá
fazer um completo, conforme explicado na Unidade 2.
2.2 Faça um levantamento dos tipos de material que existem na biblioteca onde você atua. Para cada tipo de material escreva pelo menos
um título.
Você pode ter levantado material como livros, periódicos (jornais e revistas),
mapas, entre outros.
Exemplos para títulos relacionados ao material levantado:
• Livro: Lucíola, O primo Basílio, Títulos de livros didáticos e paradidáticos
• Revista: Veja, Super Interessante, etc.
• Jornal: O Estado de São Paulo, O Globo, etc.
2.3 Escreva sobre a importância do registro e da identificação de material referente ao acervo da biblioteca e sobre a importância dos carimbos neste processo.
Para você realizar esta atividade é necessário recorrer aos conceitos apresentados na Unidade 2. A resposta pode ser:
• Carimbo de identificação da biblioteca – É costume carimbar, para
fins de segurança, uma ou duas páginas previamente escolhidas
sempre as mesmas, em todas as publicações existentes na biblioteca.
• Carimbo de registro – é colocado no verso da folha, no canto
esquerdo inferior ou o próximo possível deste local, mas sempre no
mesmo local. Esse carimbo deve ter os seguintes dados: nome da
biblioteca/número de registro/data (dia, mês e ano)
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Unidade 3
3.1 Caso a biblioteca onde você atua possua um software de gestão em
bibliotecas, o processo de inventário é mais rápido. Tente descrever
como esses recursos podem ser aplicados aos documentos do acervo
de uma biblioteca, no momento do inventário.
Para realizar essa atividade, pense um pouco: igual à leitura das mercadorias
nas lojas, por meio de software gestor de bibliotecas, é possível imprimir códigos
de barras que são colados no material ou encartes, nos casos de CDs e DVDs, e
que representam o tombo ou registro. Por meio de coletores de códigos de barras, no momento do inventário, este levantamento é feito de forma automática,
apontando o coletor para o código de barra colado no material. No sistema
manual, são necessárias duas pessoas: uma para verificar o documento na prateleira e outra para anotar no livro ou na ficha se o material é ou não encontrado. Com o sistema informatizado o processo é mais rápido e os programas de
computador se encarregam de mostrar as falhas do acervo.
3.2 É certo que material desatualizado e sem condições físicas pode ser
descartado. Mas o que dizer do material duplicado e que não atende aos objetivos educacionais? Que possibilidade de uso existe para
este material? Produza breve texto justificando sua posição em relação a isso.
Este é um exercício de reflexão. Material duplicado ou material que não atende
aos objetivos educacionais da escola pode ser oferecido a outras bibliotecas
escolares, bibliotecas comunitárias, bibliotecas de instituições sem fins lucrativos.
Antes de fazer a doação, porém, deve ser feita uma pesquisa de como tratar
esta doação de patrimônio público em conformidade com a legislação local.
3.3 Leia a notícia abaixo e, conforme o que aprendemos na Unidade 3,
identifique e comente quais os aspectos que podem ter sido desconsiderados para o descarte de material em uma escola pública no
interior de Goiás:
Lendo a notícia, podemos verificar algumas possibilidades:
• Não existe nenhuma política ou orientação sobre descarte de material
do acervo bibliográfico;
• Existe uma política ou orientação, mas os funcionários ignoram que os
livros são patrimônio público;
• Caso os livros não estejam em condições de uso, seja pela condição
física precária da obra ou por conteúdo desatualizado, existe a possibilidade do envio deste material, após a baixa oficial e verificação da legislação local sobre o assunto, de ser encaminhado ao processo de reutilização de papel em empresas de reciclagem;
• Para o caso dos livros não estarem em condições precárias e não estarem desatualizados, deveria ser realizada seleção criteriosa para mantêlos no acervo, ou submetê-los a um processo de desbaste ou descarte
(seleção negativa), com a finalidade de servir a usuários de outras bibliotecas mediante doação.
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