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Resumo:

A Universidade Estadual de Feira de Santana tem por missão produzir e difundir o
conhecimento, assumindo a formação integral do homem e de profissionais cidadãos,
contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional, promovendo a interação social e a
melhoria da qualidade de vida com ênfase na região do semiárido. Assim, em consonância com
a missão da instituição, um grupo de bibliotecárias concebeu um projeto para apoiar os
estudos e pesquisas sobre o semiárido brasileiro, desenvolvendo as seguintes ações: adquirir
mais obras sobre o tema; buscar apoio entre algumas instituições que pesquisam sobre a
temática; organizar bibliografias; levantar as bases de dados, onde se encontram materiais
sobre o tema; dá um subsídio informacional à pesquisa nesta área e divulgar o projeto entre a
comunidade universitária.Uma pesquisa sobre o grau de interesse foi realizada e foi montada
uma exposição intitulada Exposição Bibliográfica Sobre o Semiárido, contendo o mapa desta
região brasileira, dados estatísticos geográficos, como vegetação, clima, fauna e flora. A
mostra do acervo específico sobre o semiárido e temas afins está disponível na instituição. O
resultado da pesquisa mostrou a importância da biblioteca desenvolver suas atividades e
acervo em conformidade com a missão da instituição a qual está inserida.

Palavras-chave: Incentivo a pesquisa. Desenvolvimento de coleções. Semiárido. Sertão
baiano.

Eixo temático: Eixo 3: Gestão de bibliotecas: aquisição e tratamento de materiais no
ambiente físico e virtual, curadoria digital, coleções especiais,
desenvolvimento de serviços e produtos inovadores, bibliotecas digitais e
virtuais, portais e repositórios, acesso aberto.
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1 INTRODUÇÃO 

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), criada em 1976, 

tem como missão produzir e difundir o conhecimento, assumindo a formação 

integral do homem e dos profissionais cidadãos, contribuindo para o 

desenvolvimento regional e nacional, promovendo, assim, a interação social e 

a melhoria da qualidade de vida com ênfase na região do semiárido (ASPLAN, 

2004). Isso posto, e visando trabalhar em consonância com a missão da UEFS, 

a equipe que trabalha com o desenvolvimento do acervo do Sistema de 

Bibliotecas desta instituição (SISBI-UEFS) incorporou –  no ano de 2016, em 

sua política de trabalho –,  a ampliação do acervo sobre o semiárido através de 

aquisições de obras que tratam desta temática, contemplando todas as áreas 

de conhecimento. 

Esta ação visa suprir a necessidade informacional de inúmeros 

pesquisadores da UEFS, especialmente os dos programas de pós- graduação, 

e outros interessados no tema; também integra a comunidade externa, que tem 

considerado cada vez mais relevante desenvolver pesquisas com foco nas 

regiões do semiárido – “conhecida como o polígono das secas, que ocupa uma 

área em torno de 9000.000 quilômetros quadrados e possui uma população de 

cerca de 20 milhões de habitantes” (SCHISTEK; ARAÚJO, [200-], p.15) – 

região com amplo espaço para pesquisa, o qual necessita buscar alternativas 

para o seu desenvolvimento socioeconômico. 

 Em voga, se tem discutido sobre o uso de energia limpa. Sendo a 

região do semiárido com abundância de energia solar e ventos e estiagem, é 

de suma importância expandir pesquisas nessa área, devido à abundância de 

recursos naturais, com clima tropical e maior parte das estações com 

temperaturas elevadas, promovendo, desta forma, o desenvolvimento 

socioeconômico da região do semiárido.  

A relevância desse trabalho consiste em chamar atenção para o fato de 

que a Política de Desenvolvimento do Acervo tem que se preocupar em formar 

coleções que sejam suporte informacional para a comunidade, colaborando 

com a missão da Instituição. Entretanto, adquirir, tratar e disponibilizar o acervo 

não são ações suficientes para a divulgação; deve-se criar mecanismos para 

despertar o interesse dos estudantes e pesquisadores por esses materiais 

assim como é imprescindível manter as coleções vivas e úteis, dando suporte 

informacional às pesquisas, ao ensino e às atividades de extensão da 

instituição. 

 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA – EXPOSIÇÃO BIBLIOGRAFICA SOBRE O 
   SEMIÁRIDO: UMA AÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO  
   ACERVO 
 



A nossa experiência ocorreu na Biblioteca Central Julieta Carteado no 

período 03 a 07 de abril 2017. O  grupo de informantes desta pesquisa se 

constituíram em técnicos administrativo, docentes, discentes e comunidade 

externa. A Comissão de Desenvolvimento do Acervo, em parceria com a Seção 

de Referência, em 2016, aplicou um questionário buscando conhecer o perfil 

da comunidade universitária, com foco em pesquisar sobre o semiárido 

brasileiro a partir de uma exposição divulgando o resultado de sua experiência.  

O segundo passo foi levantar as bases de dados, disponíveis no  

Sistema de Bibliotecas (SISBI),  que abordam o semiárido, e outras fontes de 

pesquisa sobre o tema. Essas informações estão sndo divulgadas através do 

folheto Exposição Bibliográfica sobre o Semiárido Brasileiro, conforme 

apresentado na figura 1. 

 

                           Figura 1 – Exposição Bibliográfica sobre o Semiárido Brasileiro 

 
                               Fonte: acervo particular das autoras. 

 
Já o terceiro passo foi adquirir, por compra, doação ou permuta, obras 

sobre o tema, ação colocada no planejamento de 2017.  

Nesta etapa, a Seção de Aquisição da BCJC entrou em contato com a 

Biblioteca da Embrapa Semiárido, pois esta possui um acervo especializado 

em agricultura, pecuária, recursos naturais e agronegócios do Semiárido 

brasileiro, interagiu com a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) “uma rede de 

defesa e prática do projeto político da convivência com o Semiárido” (ASA, 

2017), que publica livros, folhetos e cartilhas, objetivando a permuta e o 

levantamento da bibliografia básica do tema em questão e fez uma parceria 

com Instituto Nacional do Semiárido (INSA), que possui um acervo digital, 

viabilizando uma autorização ou parceria para disponibilizar o acesso ao 



acervo diretamente do sitio do SISBI através de um link. 

Soma-se a essas ações, a estratégia de   disponibilizar no site da BCJC 

um levantamento mensal com as novas aquisições sobre o tema, com o 

objetivo de ampliar o conhecimento geral dos usuários além de enaltecer a 

cultura do semiárido e despertar o interesse dos pesquisadores. 

A exposição foi realizada em abril de 2017 com o titulo Exposição 

bibliográfica sobre o semiárido (figura2), agrupando fontes primarias 

disponíveis no acervo da Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC), 

administradora do SISBI-UEFS, com o objetivo de difundir o conhecimento 

disponível no acervo da BCJC e incentivar a pesquisa sobre o tema. 

 

                                      Figura 2 – Cartaz da exposição 

                 

                                    Fonte: acervo pessoal das autoras. 

Para chamar atenção do público, no que diz respeito à exposição, foram 

colocados adesivos no formato de passos, desde a entrada da biblioteca até o 

Hall, onde estava instalada a exposição (Ver figura 3). 

   

        Figura 3 – Direcionando o caminho                                               



- -                                                                          

      Fonte: acervo pessoal das autoras. 

 

Antecedendo a exposição, realizamos uma pesquisa e, duas semanas 

antes da exposição, aplicamos um questionário composto de cinco questões, 

sendo uma subjetiva e quatro objetivas, a fim de sondar o grau de 

conhecimento dos usuários acerca do acervo referente ao semiárido, 

disponível na Biblioteca Central do SISBI-UEFS, e o interesse deles sobre o 

tema. A análise quantitativa e qualitativa do questionário foi colocada na 

exposição, conforme figura 4. 

 

                        Figura 4 – Análise quantitativa e qualitativa do questionário 

 

                                                      Fonte: acervo pessoal das autoras. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O semiárido brasileiro é uma região de constantes transformações, 

abriga uma vasta diversidade de vida e vegetação com áreas e campo vasto 

para pesquisa. A UEFS, na menção dos seus pesquisadores, tem desenvolvido 

trabalhos de pesquisas, identificando e conhecendo as espécies nativas, 

desbravando essa área.  

Essa região pode ser explorada tanto nas diversidades de plantas e 

espécies de animais, como também na área humana e social, merecem ser 

conhecidas a fim de buscar soluções para a melhoria das condições daqueles 

que a habitam. A função da Biblioteca é fornecer subsídios informacionais para 

a pesquisa, indicar fontes, coletar materiais para enriquecer o seu acervo, 

ajudar a comunidade universitária e demais interessados a encontrar subsídios 

para o seu estudo e pesquisa. 

 Os trabalhos executados pelo SISBI-UEFS visam levar a informação a 

quem deseja e precisa; os seus trabalhos são direcionados a servir a toda 

comunidade da região e são acessíveis aos visitantes de modo geral. A equipe 

do SISBI-UEFS pretende continuar a desenvolver trabalhos que amplie o 

acervo, disponibilizar cada vez mais fontes de pesquisas a todos interessados 

pelo semiárido brasileiro e encontrar parcerias dos órgãos que já desenvolvem 

trabalhos nessa área. 

 

REFERÊNCIAS 
 

ASA. Articulação do Semiárido Brasileiro. Sobre nós: quem somos. Disponível 
em: <http://www.asabrasil.org.br/sobre-nos/historia>. Acesso em: 20 de abril de 
2017. 
 
ASPLAN. Missão, Visão e Objetivos Estratégicos. Disponível em: 
<http://www1.uefs.br/portal/assessorias/asplan/menus/planejamento 
estrategico/planejamento-estrategico-2000-2004/missao-visao-e-objetivos-
estrategicos.> Acesso em: 4 de abril de 2017. 
 
SCHISTEK, Harald; ARAÚJO, Lucineide Martins.  A convivência com o semi-
árido. São Paulo:  Peirópolis,  [200-]. 56 p. 

http://www.asabrasil.org.br/sobre-nos/historia
http://www1.uefs.br/portal/assessorias/asplan/menus/planejamento%20estrategico/planejamento-estrategico-2000-2004/missao-visao-e-objetivos-estrategicos
http://www1.uefs.br/portal/assessorias/asplan/menus/planejamento%20estrategico/planejamento-estrategico-2000-2004/missao-visao-e-objetivos-estrategicos
http://www1.uefs.br/portal/assessorias/asplan/menus/planejamento%20estrategico/planejamento-estrategico-2000-2004/missao-visao-e-objetivos-estrategicos

