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RESUMO:  

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de conhecer a opinião crítica dos usuários do 
Projeto Arte na Escola/ Pólo João Pessoa. Para se atender aos usuários, com um mínimo 
de qualidade, é fundamental que se conheça suas necessidades e expectativas. A amostra 
foi composta por 35 usuários, que responderam aos questionamentos mediante o uso de 
questionário. Mereceu destaque o bom atendimento e a boa qualidade do material 
fornecido. Verificou-se, como prioridade, a informatização do material. As maiores 
necessidades apontadas foram uma melhoria no layout e uma maior divulgação do acervo e 
dos serviços oferecidos. Ao final da pesquisa, confirmou-se sua relevância para os  seus 
usuários atendidos.  

Palavras – Chave: Arte na Escola. Usuário. Necessidade de Informação.  

 
RESUMEN:  

Esta investigación fue hecha com lo objetivo de conocer la opinión critica de los usuários del 
Projeto Arte na Escola – Pólo João Pessoa. Para se atender los usuarios con un mínimo de 
cualidad es fundamental que se conozca sus necesidades e anseios. La muestra consistió 
de 35 usuarios que contestaran las preguntas empleando cuestionarios. Mereció destaque 
el buen servicio y material de buena calidad. Las maiores necesidades fueran una mejora y 
no diseño y uma maior divulgación del acervo y de los servicios ofrecidos. Al final del 
estudio, confirmó su interés para sus usuarios 

Palabras Clave:  Arte en la escuela. Usuario. Necesidad de información. 

 

 

Introdução 

O Projeto Arte na Escola (PAE) foi criado em 1989 e implantado oficialmente na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 1995. Desde a sua criação foi 

idealizado como um programa de qualificação de professores de Artes nos 

diferentes níveis de ensino, mediante a disponibilização de materiais didáticos e no 

desenvolvimento de programas de formação continuada e grupos de estudo.  

Trata-se de um projeto que, inicialmente, tinha como público preferencial o Professor 

de Artes do Ensino Básico, da Rede Pública. Amplia o seu leque de atendimentos e 

chega ao século vinte e um com usuários que abrangem tanto o professor do Ensino 
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Básico da rede pública e privada, o professor do Ensino Superior, os estudantes da 

área de Artes Visuais e áreas afins. As fontes de informação também foram e estão 

sendo constantemente ampliadas.  

O foco da pesquisa foi o Projeto Arte na Escola – Pólo UFPB – João Pessoa, e será 

identificado no decorrer do estudo como PAE – UFPB. Dentre as suas formas de 

atuação, pode-se destacar a elaboração e distribuição de materiais educacionais 

para uso do professor em sala de aula.  

Na convivência com a circulação deste material, foram surgindo algumas 

indagações: Quem é o usuário real do PAE – UFPB? Como ter um conhecimento 

mais analítico e avaliativo do acervo do PAE – UFPB? Que barreiras afetam o 

processo de busca e uso da informação por parte dos usuários?  Qual a relevância 

das informações disponíveis no PAE - UFPB para os usuários pesquisados? Que 

sugestões os usuários apresentam para a melhoria na qualidade dos serviços do 

PAE – UFPB? 

Buscar respostas a estes questionamentos foi a motivação para a realização desta 

pesquisa, buscando melhor conhecer os usuários, suas expectativas e 

necessidades, a importância dos materiais oferecidos, bem como tentar identificar as 

ações que poderão tornar os serviços mais eficientes e eficazes. A pesquisa foi 

desenvolvida entre junho a dezembro de 2009, e tem como tema: o Projeto Arte na 

Escola (Polo João Pessoa) em discussão: uma análise na perspectiva do 

usuário.  

De acordo com Guinchat e Menou (1994, p. 482), “o usuário é um agente essencial 

na concepção, avaliação, enriquecimento, adaptação, estímulo e funcionamento de 

qualquer sistema de informação”. Em razão disso, a pesquisa privilegia o usuário por 

considerá-lo de fundamental importância na avaliação qualitativa dos serviços 

informacionais oferecidos pelo PAE – UFPB. 

Esta pesquisa faz-se necessária, principalmente, porque num período de quase 15 

anos da implantação do PAE – UFPB, apenas um estudo de usuário foi realizado, no 

ano de 1999, tendo como temática, “A recepção do vídeo no ensino das artes 

visuais: a informação estética no contexto escolar” (NASCIMENTO, 1999). 



 

2286 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

Esta investigação é parte integrante da agenda de trabalho do Grupo de Pesquisa e 

Ensino em Artes Visuais, do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal 

da Paraíba (GPEAV/DAV/UFPB1), do qual fazemos parte.  O GPEAV foi registrado 

no diretório do CNPq em 13 de outubro de 2007. O nosso engajamento neste grupo 

decorre do entendimento que... 

....a formação dos pesquisadores vai além de uma simples atividade 
livresca, que tem como foco a cumulação de informações, o que implica ser 
esta um processo integrado à vida acadêmica, razão porque é 
indispensável que se faça a dissociação existente entre pesquisa e as 
demais atividades [...]. (DAMASCENO, 1999, p.19 apud LIMEIRA, 2007, p. 
21-22). 

A atividade de Estudo de Usuário, além de definir o perfil do público beneficiado, 

para quem o serviço está sendo disponibilizado, ajuda a identificar os obstáculos 

enfrentados em relação às buscas e ao uso da informação. Cumpre o papel de 

disseminador da informação e possibilita a integração de conteúdos, métodos e 

técnicas das áreas de Artes na prática pedagógica de professores que dela 

necessitar. É uma pesquisa importante porque irá contribuir significativamente para a 

recuperação da informação e, a um só tempo, qualificar os cursos de Licenciatura 

em Educação Artística, Artes Visuais, entre outros. 

O material disponível no PAE – UFPB abrange uma produção artística regional e 

nacional em diferentes mídias como os livros, os periódicos, as fitas de vídeo, 

material instrucional, CDs, os DVDs, as imagens fixas, merecendo destaque para a 

DVDteca, composta atualmente por 100 DVDs, que oferece um inovador acervo de 

documentários direcionados para uso em sala de aula. 

Na chamada Sociedade de Informação, as imagens eletrônicas modificam a 

delimitação de tempo e espaço. A tecnologia da informação proporciona mudanças 

culturais e configura uma nova realidade na qual a imagem é uma ferramenta 

indispensável para as aulas de Artes Visuais. O professor de Artes, nos diferentes 

níveis de ensino, precisa do apoio de um acervo artístico e cultural capaz de atender 

às demandas do contexto escolar. 

A constatação de que vivemos em uma sociedade imagética, dentre outros 
fatores, tem impulsionado o ensino de arte a dar uma importância 
significativa à leitura de imagens, como uma forma de promover uma 
atuação consciente do indivíduo na sociedade. O professor de arte 
sintonizado com as novas diretrizes, procura estimular o pensamento 
presentacional dos alunos através do contato com a imagem, visando à 
preparação da criança para a identificação da gramática visual, da imagem 
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fixa e, através da leitura do cinema e da televisão, prepará-la para a leitura 
da imagem em movimento. (BARBOSA, 1991, P. 34-35 apud 
NASCIMENTO, 1999, p. 6) 

Diante da explosão de informações que surge nesta nova Sociedade, torna-se 

impossível que o indivíduo ou a instituição possuam toda a informação necessária 

para desenvolver um trabalho eficiente ou ter conhecimento sobre todos os assuntos, 

sem necessitar de qualquer apoio. É importante que o professor e o aluno conheçam 

o papel atual de uma Biblioteca em suas vidas. Esta reflexão é importante porque o 

Projeto Arte na Escola – Pólo UFPB – João Pessoa encontra-se localizada no interior 

da Biblioteca Central do Campus I, complementando seus serviços e metas.  

Considerada uma instituição social, a Biblioteca tem como um de seus objetivos 

disponibilizar informações voltadas para as necessidades de seus usuários. É, 

portanto, um instrumento fundamental no processo de ensino e aprendizagem. 

A biblioteca é um dos instrumentos essenciais ao processo 
ensino/aprendizagem. Em nossos dias, não se pode mesmo 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 idéias e a tomarem suas próprias decisões. 
(FERREIRA, 1980, p. 5 apud ALMIRANTE, 2007, p. 14). 

Com relação à atuação do educador e da instituição, a biblioteca complementa as 

informações básicas e oferece seus recursos e serviços à comunidade escolar de 

maneira a atender as necessidades do planejamento curricular. 

Estudo de usuário: as buscas de informação para satisfação de necessidades 

O conceito de usuário apresenta-se bem diversificado. No campo da Biblioteconomia 

ao se fazer “referência a uma biblioteca entendemos que os usuários são aqueles que 

utilizam habitualmente um ou vários de seus serviços [...]”. (FONSECA, 2007, P. 63-

64). Para alguns, o usuário representa aquele que solicita um serviço, por exemplo, 

uma pesquisa bibliográfica. Outros o vêem como cliente dos serviços de informação 

ou produtor de informação. Neste trabalho optamos em utilizar a classificação de Sanz 

Casado (1994 apud ALMIRANTE, 2007), que se dá em dois grupos:  

a) os usuários reais que são aqueles que utilizam com frequência os 
serviços de informação para satisfazer suas necessidades de informação;  

b) usuários potenciais como sendo aqueles que não expressam suas 
necessidades, não utilizando os serviços oferecidos. 
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Tendo-se como objetivo investigar o perfil dos usuários, suas necessidades de 

informação, os obstáculos às buscas e usos da informação, adota-se a perspectiva 

apresentada por Choo (2006, p. 118). 

A necessidade de informação surge quando o indivíduo reconhece vazios 
em seu conhecimento e em sua capacidade de dar significado a uma 
experiência. A busca de informação é o processo pelo qual o indivíduo 
busca intencionalmente informações que possam mudar seu estado de 
conhecimento. O uso da informação ocorre quando o indivíduo seleciona e 
processa informações ou mensagens que produzem uma mudança em sua 
capacidade de vivenciar e agir ou reagir à luz desses novos conhecimentos. 

Existem vários usuários que estão sendo impedidos de satisfazer suas necessidades 

de informação por alguns obstáculos. Segundo Guinchat e Menou (1994, p. 486, 

487) os obstáculos a estas necessidades se classificam em: institucionais, 

financeiros, técnicos, lingüísticos e psicológicos.   

Procedimentos metodológicos 

Esta pesquisa foi desenvolvida no PAE – PB, sediado na Biblioteca Central – Setor 

de Multimeios – do Campus I, da Universidade Federal da Paraíba. Trata-se de uma 

pesquisa que tem como objetivo analisar como o usuário avalia os serviços e o 

acervo do Arte na Escola – Pólo UFPB.  

O universo da pesquisa constituiu-se pelos 67 usuários inscritos no PAE - UFPB, no 

ano de 2009. A amostra utilizada caracterizou-se por 35 destes, considerando que 

foi utilizado como critério para a escolha da amostra, os usuários que utilizaram os 

serviços desta Unidade de Informação, no mínimo, três vezes, neste período. 

Segundo Gil (1993, p. 99) “universo ou população é um conjunto definido de 

elementos que possuem determinadas características”. A amostra é definida como 

“subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se 

estimam as características desse universo ou população”. (GIL, 1993, p. 101). 

Para a pesquisa, utilizou-se como instrumento de coleta de dados o questionário. De 

acordo com Gil (1993, p. 128), o questionário é “a técnica de investigação composta 

por número mais ou menos elevado e questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” O questionário foi organizado 

por questões fechadas e abertas e objetivou alcançar as seguintes categorias: perfil 
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do usuário, avaliação dos serviços, nível de satisfação do usuário e finalmente, a 

obtenção de sugestões. 

A coleta de dados ocorreu no período compreendido entre os meses de junho a 

dezembro de 2009. A coleta de dados está compreendida por duas etapas. No 

primeiro momento, foi feito o levantamento do número de inscritos no Arte na Escola, 

que utilizaram os serviços desta Unidade de Informação, pelo menos três vezes, no 

ano de 2009. A aplicação do questionário ocorreu durante o atendimento no setor e 

mediante o emprego de e-mails.  

Análise dos dados 

Para o delineamento do perfil dos usuários, abordamos as seguintes categorizações: 

sexo, faixa etária, formação acadêmica, necessidade e obtenção da informação.  

Para a categoria sexo, verificou-se uma predominância dos usuários do sexo 

feminino (80%), com apenas 20% do sexo masculino. No que se refere à idade dos 

usuários percebeu-se que, embora a maioria esteja na faixa etária entre 26 a 35 

anos (31,43%), houve uma pequena variação entre as demais faixas. Com idade de 

16 a 25 anos (25,71%); acima de 45 anos (22,86%) e de 36 a 45 anos (20%).  

Detectou-se que os usuários estão compreendidos por uma ampla faixa etária. 

Sobre o estado civil, os dados, demonstraram que 48,57% são solteiros, seguidos 

dos casados (37,14%) e separados (11,43%). Não foi declarado nenhum estado de 

viuvez e 2,86%, não responderam. 

Quando questionados se possuíam ensino universitário completo, verificou-se que 

46,67% tinham ensino superior universitário incompleto; 35,55% possuíam ensino 

superior universitário completo e 17,78% haviam cursado uma pós-graduação. 

Solicitou-se que indicassem qual o curso de formação, verificando-se que um 

usuário possui graduação em Pedagogia, um em Desenho Industrial, um em 

Fisioterapia, um em Sociologia, e 10 na área de Artes (compreendendo Educação 

Artística, Artes Visuais, Artes Plásticas e Artes Cênicas). Dois usuários estão 

realizando uma segunda graduação, estando incluídos como possuidores de ensino 

superior completo e incompleto. Com relação à Pós-graduação, constatamos as 

seguintes áreas: Mídia na Educação, Direito ambiental, Política Cultural, Zoologia, 

Arte Terapia, Economia, Artes Visuais. Um usuário citou apenas Especialização, 
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sem especificar a área. Os demais, não indicaram se a graduação foi em nível de 

Mestrado, Doutorado ou Especialização. Com relação à graduação, ficou evidente a 

predominância de usuários do Curso de Arte, o que não ficou tão manifesto no que 

se refere a pós-graduação.  

Tal indicativo aponta a importância do PAE – UFPB para os estudantes do Curso de 

Artes. Quanto à ocupação dos usuários percebeu-se que a maioria é composta de 

estudantes (45,71%), seguido por 32,29% estudantes, que também são professores, e 

20% apenas de professores. A locação dos professores, relacionada com a rede 

empregatícia, está assim distribuída: 40% trabalham na rede pública, 11,43% não 

trabalham no momento e 8,57% trabalham na rede pública e privada 

simultaneamente. Não houve registro de nenhum usuário que trabalha apenas na 

rede privada. A condição para responder esta questão era ser professor, neste 

sentido, justifica-se o alto percentual (40%) que não responderam (N/R) a este 

questionamento. Tal índice, se comparado com o anterior, apresenta uma coerência 

com o percentual de 45,71%, que afirmaram apenas estudarem, o que vem a 

confirmar o papel fundamental do PAE – UFPB para a formação acadêmica dos 

alunos no Curso de Artes e ratificar a prevalência da atuação do usuário que é 

professor na rede pública.  

No que se refere às fontes de informação que costumam utilizar, os dados mostraram 

que a maioria dos usuários (34,74%) utiliza a biblioteca, seguidos da internet (31,58 

%), do arquivo (14,74%) e do Centro de Informação (6,32%). O item outros, alcançou 

um percentual de 12,63%, compreendido por documentários, revistas, CDs, DVDs, 

vídeos, periódicos, galerias, grupo de estudos e dois usuários não especificaram. Os 

resultados apontam que, embora se constate a crescente utilização da internet, ainda 

se registra a Biblioteca como fonte de informação mais utilizada. 

Avaliação dos serviços 

Para pesquisar sobre a frequência dos usuários à Biblioteca, iniciamos a entrevista 

indagando se “frequentam a Biblioteca PAE – UFPB”. Todos os entrevistados 

responderam que SIM.  Com relação à motivação para utilizar a Biblioteca do PAE - 

UFPB, verificou-se que 35,44% a freqüentam para realização de pesquisa, 29,11,% 

para atualizar-se, 27,85 por busca de material didático, 5,06% por outros motivos, 

dentre eles, complementar o conhecimento sobre artes ao curso de Pedagogia, 

pelos DVDs, por curiosidade, na busca de informações sobre artistas específicos; e 
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finalmente, 2,53% para elaborar o Relatório de Prática de Ensino. Tal indicativo 

destaca a funcionalidade desta Unidade de Informação na circulação do 

conhecimento. Embora os dados mostrem uma boa frequência à biblioteca, pois 

indicam que 34,29%, frequentam semanalmente; 20%, quinzenalmente; 14,29% 

mensalmente, um fato bastante preocupante se registra com relação aos que 

freqüentam esporadicamente (28,57%), pois se trata de um percentual bem elevado 

e significativo, considerando que a Biblioteca PAE - UFPB se propõe a ser 

coadjuvante na atuação de professores e alunos da área de Artes em suas diversas 

linguagens. Registra-se ainda uma freqüência diária de 2,86%.  

A questão seguinte estava direcionada para os motivos pelos quais os usuários 

freqüentava pouco ou não freqüentavam a Biblioteca do PAE – UFPB. O alto índice 

de usuários que não responderam a esta questão (43,24%) representam os que 

registraram uma boa frequência no item anterior. Os demais indicativos da pouca 

freqüência à Biblioteca demonstraram que o acervo não atende as suas 

necessidades (21,62%); o horário de atendimento não atende a sua disponibilidade 

(8,11%); o usuário possui um bom acervo particular (5,41%); o acervo é deficitário 

(5,41%); o acesso a biblioteca é difícil (2,7%). Outros fatores apresentados, com um 

percentual de 13,51%, incluíram, a falta de tempo, desatualização do acervo de arte 

paraibana, a falta de aconchego, o ambiente mal estruturado e sem vitalidade.  

No que se refere à maneira como tomou conhecimento da biblioteca, ficou evidente 

a importância do professor na disseminação da informação, visto que 62,86% 

conheceram a Biblioteca do PAE – UFPB por intermédio de um professor. Com um 

percentual de 8,57%, pode-se verificar que o usuário descobriu sozinho e com o 

mesmo percentual de 8,57%, descobriu por meio de um amigo.  O conhecimento da 

Biblioteca no trabalho atingiu um percentual de 2,86%, enquanto o restante de 

2,86% correspondeu a um usuário que informou ter descoberto quando era 

estudante de Educação Artística, sem especificar de que modo.  Esta questão exigia 

apenas uma resposta e alguns usuários (14,29%), assinalaram mais de uma 

alternativa, por exemplo, que tomou conhecimento da Biblioteca PAE - UFPB 

sozinho e por intermédio de um professor, o que invalida a resposta de cinco 

usuários. 
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No período entre um a seis meses, 25,71% utilizaram  a Biblioteca do PAE – UFPB, 

22,86 utilizam há mais de 3 anos, 20%  de 1 a 2 anos; 17,14 de 2 a 3 anos e 14,29% 

de 6 meses a 1 ano. Percebe-se certo equilibro entre os usuários mais recentes e os 

mais antigos, o que representa um indicativo reforçador da importância desta 

Unidade de Informação para o ensino das Artes em suas diversas linguagens. 

Da investigação sobre a utilidade dos materiais disponíveis no PAE – UFPB, 

priorizamos os classificados como muito úteis e inúteis. Na primeira categoria, 

obteve-se os seguintes percentuais: Livros (77,14%), DVDs (88,57%), Fitas de vídeo 

(11,43%), TCC (17,14%), Imagens fixas (20%), material instrucional (14,29%), 

quebra cabeça (5,71%). Dentre estes, percebe-se um percentual superior no que se 

refere aos livros e DVDs. Com relação à categoria inúteis, apenas três itens foram 

evidenciados, dentre eles, fitas de vídeo (22,86%), quebra-cabeças (5,71%) e 

imagens fixas (2,86%). A inutilidade atribuída as fitas VHS se deve pelo fato de que 

atualmente poucas pessoas possuem vídeo cassete, como também da dificuldade 

de conservação deste material. 

A pesquisa indica um bom conhecimento a respeito da sala de projeção de DVDs da 

Biblioteca do PAE - UFPB, ao apontar que 20% conhecem e utilizam com 

freqüência; 18% conhecem e utilizam de vez em quando; 16% conhecem e não 

utilizam e apenas 6%, não conhecem.  Sobre a Galeria Vão Livre – Galeria do Arte 

na Escola, os dados reforçam sua relevância ao indicar que 66,67% consideram 

importante, 17,95%, já participaram como expositor, autor, etc., 12,82% não 

consideraram importante; 2,56% não respondeu e principalmente, porque não houve 

nenhuma afirmação de que não conheciam o espaço em questão. 

Nível de satisfação do usuário 

No que se refere ao nível de satisfação das necessidades em relação ao acervo da 

PAE – UFPB; 40% dos usuários apresentaram um bom nível de satisfação; 31,43% 

classificaram como ótimo; 22,86% indicaram um nível médio, 2,86% indicou um nível 

ruim, 2,86% não respondeu. Não se obteve nenhum indicativo na alternativa 

relacionada ao desconhecimento do acervo. Percebe-se uma porcentagem acima de 

50% estão satisfeitos com o acervo oferecido. 
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Na busca de informação, 60% dos usuários saíram satisfeitos ao procurar a 

Biblioteca do PAE – UFPB; 22,86% saíram algumas vezes satisfeitos e outras não; 

17,14% saíram parcialmente satisfeitos. Não se obteve nenhum indicativo na 

alternativa “saiu insatisfeito”. A questão seguinte voltava-se para os usuários que 

tivessem saído insatisfeitos após um atendimento na Biblioteca em estudo. Embora 

não tenha havido registro de insatisfação, foram elencados alguns motivos, 

responsáveis por tal nível de insatisfação. Dos resultados, 53,85% não responderam 

o que se justifica por terem compreendido o item em questão. Dos demais usuários, 

25,64% saíram insatisfeitos por não terem achado o que procuravam; 12,82 por não 

ter encontrado material atualizado para suas pesquisas; 2,56% por mal atendimento 

e 5,13% por outros motivos, como o ambiente não foi convidativo e buscava material 

de outras áreas. 

A recuperação da informação apresentou os seguintes níveis de satisfação: 54,29% 

identificaram como bom; 22,86% classificaram como ótimo; 20% indicaram um nível 

médio de satisfação e 2,86% indicou um nível ruim. Não se obteve nenhum 

indicativo na alternativa relacionada ao desconhecimento sobre a recuperação da 

informação. 

Ao se pesquisar o nível de satisfação quanto à divulgação do PAE - UFPB, obteve-

se os seguintes dados: 48,57% dos usuários apresentaram um nível médio de 

satisfação; 22,86% classificaram como bom; 20% indicaram um nível ruim; 5,72% 

indicaram um ótimo nível e 2,86% demonstraram desconhecer sobre a divulgação 

dos serviços de informação. Tais indicativos apontam para a necessidade de novas 

formas de divulgação dos serviços da biblioteca estudada. 

Com relação ao atendimento na Biblioteca do PAE – UFPB, verificou-se que 54,27% 

dos usuários apresentaram um ótimo nível de satisfação; 28,57% classificaram como 

bom; 11,43% indicaram um nível médio; 2,86% indicaram um nível ruim e 2,86% 

afirmou que depende do funcionário.  

Sobre o horário de atendimento na Biblioteca do PAE – UFPB, 45,71% dos usuários 

apresentaram um nível de satisfação “bom”; 25,71% classificaram como “médio”; 

20% indicaram um nível ótimo de satisfação; 8,57% indicaram um nível ruim. Não se 

obteve nenhum indicativo na alternativa relacionada ao desconhecimento do horário 

de atendimento. 
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Sugestões do usuário 

Para a obtenção de sugestões que possam melhorar a qualidade da informação no 

atendimento ao usuário foram apresentadas questões, assim: categorizadas: 

Questão 1: Para melhorar a qualidade dos serviços prestados pela biblioteca do 
AE/UFPB, enumere 3 itens que você considera: 

Positivos Negativos 
Categorização Nº % Categorização Nº % 
Bom atendimento 18 26,47 Mal atendimento 02 4,26 
Possuir um bom acervo; o 
material é de qualidade 

21 30,88 Falta de material de artes 
visuais, arte indígena e outras 
linguagens das artes. 

04 8,51 

Variedade e qualidade dos 
DVDs 

06 8,82 Falta de funcionários 
diariamente 

01 2,13 

Contribuir na formação de 
estudantes e professores e 
público em geral /grupo de 
pesquisa. 

02 2,94 Tempo que o usuário passa 
com o material 

01 2,13 

Ambiente agradável; 
climatizado 

03 4,41 Móveis velhos - necessidade 
de melhores equipamentos.  

02 4,26 

Horário/ Ampliação do 
horário 

04 5,88 Horário de atendimento 
(necessidade à noite e pelo 
menos um sábado por mês) 

05 10,64 

Ampliar o acervo (livros, 
DVDs, imagens fixas, arte 
contemporânea, revistas 
especializadas) 

05 7,35 Necessidade de livros mais 
recentes 

01 2,13 

Necessidade de promover 
seminários, palestras; ser 
suporte para estudantes e 
professores de arte, 

02 2,94 falta de projetos que 
aproximem os alunos do curso 
de Artes Visuais com a 
biblioteca do PAE; 

01 2,13 

Melhorar o 
acondicionamento do acervo 

01 1,47 Atendimento não informatizado 05 10,64 

Melhorar o ambiente, torná-
lo mais aconchegante 

01 1,47 Pouco espaço- desorganização 
(falta de melhor acomodação 
do material e melhor 
organização visual) 

10 21,28 

A sala de TV / Galeria de 
Exposição 

02 2,94 Pouca divulgação 03 6,38 

N/R 03 4,41 Não existe 02 4,26 
   N/R  10 21,28 
Total 68 99,98 Total 47 100 

FONTE – Dados da pesquisa, 2009. 

Conforme o quadro acima, destacaram-se como indicativos positivos, a boa 

qualidade do material (30,88%) e o bom atendimento (26,47%). Como indicativos 

negativos, o pouco espaço e desorganização caracterizados por falta de melhor 

acomodação do material e melhor organização visual, (21,28%), o atendimento não 

ser informatizado (10,64%), e o horário de atendimento (10,64%). 
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Questão 2:  O que você acha que falta à Biblioteca do AE/UFPB para ser considerada 
satisfatória? 
Categorização Nº % 
Informatizar o atendimento, dispor de mecanismo do consulta do acervo 04 9,76 
Horário maior de funcionamento 02 4,88 
Maior divulgação na Universidade  06 14,63 
Melhoria na organização espacial 07 17,07 
Aumentar o acervo (mais DVDs, livros vídeos e materiais atualizados) 09 21,95 
Móveis mais novos e confortáveis; 01 2,44 
Materiais mais satisfatório de teatro, música, dança,arte contemporânea 02 4,88 
Disponibilização de coleções especiais 01 2,44 
Maior divulgação nas escolas (para alunos e professores) sobre o Projeto Arte 
na Escola; realizar algo que leve o projeto arte as escolas. 

01 2,44 

O tempo que o usuário passa com o material. 01 2,44 
Nada 01 2,44 
N/R 06 14,63 
Total 41 100 

FONTE – Dados da pesquisa, 2009. 

Para ser considerada satisfatória foram evidenciados como principais necessidades 

o aumento do acervo, em DVDs, livros, vídeos e materiais atualizados (21,95%), a 

melhoria na organização espacial (17,07%) e uma maior divulgação na Universidade 

(14,63%). 

Questão 3: Existe algum item em relação à biblioteca do AE/UFPB, que não foi citado 
no questionário, mas que você gostaria de opinar? 
Categorização Nº % 
Maior disponibilidade de tempo para tratar o material locado 01 2,86 
Terminal de consulta disponibilizado para o público 01 2,86 
Poderia haver funcionários efetivos para a biblioteca 01 2,86 
Acho que precisa agilizar com cursos para os professores; mais divulgação da 
biblioteca 

02 5,71 

Transformar todo o valioso acervo de VHS em DVD 01 2,86 
Mais divulgação da biblioteca 01 2,86 
Não 15 42,86 
N/R 13 37,14 
Total 35 100 

FONTE – Dados da pesquisa, 2009. 

Verificou-se um pequeno percentual (20%) que respondeu esta questão. Embora não 

tenha havido sugestões diferentes das citadas anteriormente, ficou evidenciado, 

diante da repetição apresentada, os pontos chaves que representam as maiores 

necessidades dos usuários do PAE-UFPB, que serão elencadas nas considerações 

finais. 
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Considerações finais 

A nova Sociedade da informação vem ocasionando mudanças no mundo do 

trabalho, as quais desafiam as instituições sociais para as necessidades de 

modificações em suas finalidades, em suas políticas e em suas estruturas. Em geral, 

elas têm organizado seus produtos e serviços voltados para as necessidades de 

seus usuários.   

A formação do professor deve ser vista como um processo contínuo, considerando a 

importância de um novo fazer pedagógico, assim como os desafios de ser professor no 

contexto escolar atual. A Sociedade em que vivemos trouxe um novo foco para as 

bibliotecas, que deixam de se voltar para o acervo e passam suas atenções para o 

usuário. Não que a organização e preservação do acervo tenham perdido sua 

importância, pois sem elas se torna impossível atender ao usuário com eficiência. No 

entanto, de nada valerá termos uma biblioteca de acordo com os mais altos padrões de 

qualidade, mas que não satisfaçam às necessidades informacionais de seus usuários. 

Pode-se concluir que o usuário do PAE – UFPB, tem predominância, o sexo 

feminino, compreende uma ampla faixa etária (entre 16 – acima de 45 anos). Como 

pontos fortes foram destacados o bom atendimento e a boa qualidade do material. 

Percebeu-se, como maior obstáculo para a recuperação da informação, o obstáculo 

institucional relacionado com a não informatização do material. Outras necessidades 

sugeridas foram a melhoria da organização espacial, o aumento e atualização do 

acervo, elasticidade no horário de atendimento e maior divulgação. Ao final da 

pesquisa, percebeu-se a grande relevância do PAE – UFPB para os  seus usuários. 

                                                 
1 O Grupo de Pesquisa em Ensino das Artes Visuais, do Departamento de Artes Visuais, da Universidade 
Federal da Paraíba (GPEAV-DAV-UFPB) está cadastrado no CNPQ desde 2007. É coordenado pelo Prof. Dr. 
Erinaldo Alves do Nascimento. Conta, atualmente, com a participação dos estudantes da Licenciatura em Artes 
Visuais - Roberto Andrade Câmara, Shirley Moreira Tanure, Mary Tacyana Alves Clemente, Cairê Fortes 
Normantion, Cybele Andrade Dantas, Ilian Narayama Rochus usua Oliveira, Izis Ludmila Franca Dantas e Kelly 
Cristine Cordeiro. A Licenciatura em Educação Artística – Artes Plásticas - está representada por Eliane 
Honorata da Silva, Evaldo Miranda de Araújo e Maria Rosicely Fausto de Oliveira. 
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