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RESUMO 

 

Analisa o tema descarte de materiais bibliográficos enquanto atividade do processo 

de desenvolvimento de coleções, considerado uma problemática em bibliotecas, 

cuja importância se dá pela ausência de pesquisas na área no âmbito nacional e 

poucas pesquisas identificadas no âmbito internacional. Discute seus procedimentos 

e seus processos, visa apresentar os ganhos obtidos com a sua aplicação como 

processo de desenvolvimento de coleções na organização de acervos em 

bibliotecas. Estuda a aplicação da política de desenvolvimento de coleções e a 

política específica de descarte e suas implicações, e o perfil do profissional 

bibliotecário frente a esses processos. Conclui que esse processo apresenta 

inúmeras vantagens a fim de contribuir para uma gestão eficiente de bibliotecas. 

 

Palavras-chaves: Informação; Descarte; Desenvolvimento de coleção; Política de 
descarte; Planejamento. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Analyzes the theme discard of bibliographic materials as activity of collection 

development process considered a problem in libraries, whose importance is given 

by the lack of research in the area at the national level and little research has 

identified internationally. Discusses its procedures and processes, it aims to present 

the gains from their application as collection development process in organizing 

collections in libraries. Studies the application of the collection development policy 

and specific policy of discard and its implications, and the profile of the professional 

librarian forward to these processes. It concludes that this process has many 

advantages in order to contribute to efficient management of libraries. 

 

Keywords: Information; Discarding; Collection development; Discarding Policy; 
Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema abordado trata a questão da importância do planejamento de 

unidades de informação, especificamente em bibliotecas, dando ênfase ao descarte 

como etapa de um processo de desenvolvimento de coleções que enfrenta grandes 

problemas pelas bibliotecas no momento de sua aplicação, uma vez que, ainda 

persiste uma ideologia de guarda incondicional de materiais informacionais pelos 

profissionais da informação. Assim, através da abordagem do processo de descarte 

destaca-se a visão de viabilização de uma melhor administração da infraestrutura do 

espaço físico, financeiro, organizacional e consequentemente de seus serviços, 

através do acesso a informação de qualidade que é o seu produto, buscando assim, 

a excelência nos processos de desenvolvimento de coleção, através da gestão 

planejada em unidades de informação/ bibliotecas. 

A observação da ausência de bibliografia sobre desbastamento, 

especialmente, com relação ao descarte, sobretudo no que se refere à bibliografia 

nacional originou o interesse por essa pesquisa. 

Diante do enorme crescimento de informações diversificadas, torna-se 

necessário a aplicação eficiente de políticas de formação e desenvolvimento de 

coleções, como também políticas específicas de descarte para os acervos 

informacionais disponibilizados em unidades de informação/ bibliotecas, sendo elas 

em instituição pública ou privada, como diretrizes de um processo de planejamento a 

fim de conseguir realizar os objetivos estabelecidos pela instituição como também o 

seu papel institucional frente à sociedade. 

A informação é de grande importância para atual sociedade da informação, 

assim torna-se necessário o planejamento e o tratamento dos acervos 

informacionais, através da aplicação da política de formação e desenvolvimento de 

coleção no processo de seleção e igualmente no processo de descarte. Atividade 

essa, que se tornou indispensável, onde sua má aplicação acarretará a instituição 

consequências estrutural, organizacional, financeira e até a visão negativa do 

profissional da informação bibliotecário no campo de trabalho. 

Na literatura encontram-se muitas abordagens sobre o tema desenvolvimento 

de coleções, porém na literatura internacional pouco se encontra sobre o tema 

descarte, e na literatura nacional ainda menos sobre esse assunto. Nesse sentido, 

para analisar o processo de descarte em bibliotecas torna-se indispensável 
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considerar fatores como o planejamento, as políticas de desenvolvimento de 

coleções, o papel dos profissionais da informação responsáveis por essas 

bibliotecas e as diretrizes estabelecidas pela instituição para a tomada de decisão 

em relação ao acervo informacional. 

A importância do processo de descarte de acervos em desenvolvimento de 

coleções nas unidades de informação/ biblioteca para uma eficiente disseminação 

da informação de qualidade é incontestável dentro do processo de desenvolvimento 

de coleção como gestão eficiente de bibliotecas.  

Assim a abordagem desse estudo traz o foco no descarte de materiais 

informacionais em bibliotecas, ou seja, o processo de eliminação de publicações de 

bibliotecas, efetuado após avaliação, através de doação, permuta ou transferência 

para outras unidades ou instituições, levando-se em consideração os recursos 

financeiros e a sua comunidade. 

Como já mencionado, o descarte de materiais bibliográficos é uma 

problemática na grande maioria das bibliotecas, assim, questões como: Existe uma 

política para realizar este processo? ou, Como o descarte é realizado nas 

bibliotecas? ou ainda, Qual é o papel do profissional da informação bibliotecário 

frente a esta atividade? É essa realidade das bibliotecas universitárias que o 

presente trabalho busca investigar. 

Desta forma, este trabalho possui a finalidade de apresentar uma visão da 

relevância do planejamento de bibliotecas para viabilizar a aplicação adequada do 

processo de desenvolvimento de coleções e, principalmente do descarte, nas 

tomadas de decisão em bibliotecas, visto que o planejamento em bibliotecas é 

sinônimo de desenvolvimento de coleção. 

As deficiências desses processos ou as consequências dá má aplicação em 

bibliotecas nem sempre são evidentes ao usuário, seja ele interno ou externo, nem 

mesmo a instituição em que a biblioteca está inserida, porém é indiscutível a 

percepção desses problemas pelos profissionais da informação/ bibliotecários que 

atuam nessas unidades de informação. 

A pesquisa tem como objetivo geral: Analisar a atividade de descarte do 

processo de desenvolvimento de coleções em bibliotecas, com o propósito de 

discutir a sua aplicabilidade, como também a visão do profissional da informação 

bibliotecário que atua nessas instituições. De forma que a aplicação desse processo 

atenda não só as solicitações institucionais que são responsáveis por essas 
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bibliotecas, ou as exigências básicas do Ministério da Educação e Cultura - MEC, 

mas também que viabilize uma infraestrutura física, organizacional e financeira de 

excelência.  

Os Objetivos específicos são: 

 Analisar a aplicabilidade das políticas de desenvolvimento de coleções com foco 

no processo de descarte em bibliotecas. 

 Discutir a posição do profissional da informação frente à questão do descarte. 

     A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho será 

revisão de literatura da referida área, baseada em livros, artigos, sites, etc. 

     A satisfação das necessidades de informação dos usuários é o objetivo 

primordial e mais importante em qualquer biblioteca, e depende fundamentalmente 

do acervo disponível e dos serviços oferecidos no sentido de tornar as informações 

acessíveis rápida e adequadamente. Então nesse sentido, surge à necessidade de 

se estabelecer critérios para o gerenciamento adequado das informações, e assim 

verifica-se a grande importância dos processos de desenvolvimento de coleções, 

dentro de uma política de desenvolvimento preestabelecida, que é o planejamento 

para a formação, funcionamento, funcionalidade e qualidade dos acervos de 

bibliotecas. Além de promover a infraestrutura documentária e informacional das 

bibliotecas em apoio à missão da instituição em que está inserida. 

Assim o descarte uma etapa de desenvolvimento de coleções tão importante 

quanto, outras etapas, sendo causa de muitos conflitos no momento de sua 

aplicação, pois não é tratado de forma adequada pelo profissional da informação 

bibliotecário. Nesse sentido será o foco do referido trabalho, visto que, as 

deficiências desse processo interferem na gestão de espaços físicos, organizacional, 

e consequentemente, na gestão financeira, além da qualidade informacional dos 

serviços nas unidades de informação/ bibliotecas.  

Neste Trabalho de conclusão de curso usaremos os seguintes autores como 

marco-teórico conceitual, em especial: Waldomiro Vergueiro, Simone Weitzel, e Nice 

Figueiredo na área de desenvolvimento de coleções, entre outros autores. E na área 

relativa às questões que envolvem o planejamento de unidades de informações: 

Maria Cristina Barbosa de Almeida, Marília Alvarenga Rocha Mendonça, Alba Costa 

Maciel e Heloísa de Almeida Prado, entre outros autores. Além, de Vania Maria 

Rodrigues de Araújo, entre diversos autores, na abordagem dos aspectos do tema 

informação. 
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A pesquisa do referido trabalho está dividida da seguinte forma: no segundo 

capítulo discutiremos as questões pertinentes à importância da informação. 

Nos capítulos seguintes, a importância do planejamento em bibliotecas no 

processo de desenvolvimento de coleções e suas atividades, especialmente o 

processo de descarte, suas políticas e a importância desses procedimentos para o 

gerenciamento estrutural, financeiro e do conteúdo informacional de qualidade em 

bibliotecas, onde foram fundamentados os conceitos e os seus históricos fazendo 

uma análise de suas aplicabilidades.  

No último capítulo, levantou-se a discussão sobre a postura dos bibliotecários 

na aplicação desses processos. 
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2  A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Diante da importância cientifica e tecnológica do atual mundo globalizado, a 

informação e o conhecimento desempenham um importante papel nesse cenário, 

além de cultural, um instrumento de transformação e de poder econômico, político e 

social. A fim de entender melhor essa ferramenta abordam-se seus conceitos e 

definições, sua importância para a sociedade em geral e para a sociedade da 

informação. Assim como a importância de aplicar um tratamento planejado com 

processos eficientes para filtrar, controlar e organizar essas informações para a 

disseminação de um melhor produto e serviço de informação de qualidade nesse 

contexto social, principalmente, no campo da pesquisa para o desenvolvimento e 

infraestrutura científica, tecnológica e econômica. 

Uma das formas mais simples de entender ou definir a informação é que, é a 

reunião de conhecimento sobre qualquer assunto, e ainda, que pode ser transmitido 

em um processo de comunicação entre emissor de mensagem e receptor de 

mensagem. Porém, a informação abrange muitos conceitos e aspectos. Segundo Le 

Coadic (1996, p. 5) “A informação é um conhecimento inscrito (gravado) sobre a 

forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual” e que “[...] o objetivo da 

informação permanece sendo a apreensão de sentidos ou seres em sua 

significação, ou seja, continua sendo o conhecimento; e o meio é a transmissão do 

suporte, da estrutura [...]”. Apesar de inúmeras definições sobre a informação 

apontadas por vários autores diferentes de acordo com seus campos de atuação. 

Um fato indiscutível concordado por todos esses profissionais é que a informação é 

uma ferramenta poderosa que segundo Brookes (1980) possui capacidade de 

transformar o homem e suas estruturas sociais. Araújo (1991, p. 37) destaca esse 

papel quando diz que: 

A informação é a mais poderosa força de transformação do homem. O 
poder da informação, aliado aos modernos meios de comunicação de 
massa, tem capacidade ilimitada de transformar culturalmente o homem, a 
sociedade e a própria humanidade como um todo.  

 

A consideração de Barreto (2002, p. 70), a respeito da informação é que:  

[...] a informação é qualificada como instrumento modificador da consciência 
do homem. Quando adequadamente apropriada, produz conhecimento e 
modifica o estoque mental de saber do indivíduo; traz benefícios para seu 
desenvolvimento e para o bem-estar da sociedade em que ele vive. 
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E ainda, Araújo (2003, p. 4), explica que a informação é parte do 

conhecimento viabilizador da transformação quando diz que:  

A partir das considerações feitas, compreendemos que a informação é uma 
prática social que envolve ações de atribuição, e comunicação de sentido 
que, por sua vez, podem provocar transformações nas estruturas, pois 

geram novos estados de conhecimento.  
 

 Conforme Araújo (1991), hoje a informação ocupa um papel de grande 

importância em nossa sociedade mundial, nos setores científico e tecnológico, 

devido ao uso e disseminação da informação de valor que influencia todo o sistema 

produtivo de bens, serviços, e de consumo, interferindo no sistema financeiro global.  

Araújo (1991, p. 38) menciona essa realidade ao dizer que: 

No mundo atual, em rápida transformação com a expansão do processo 
produtivo industrial, a informação não interessa mais apenas a cientistas e 
tecnólogos (geradores e usuários de conhecimento). Agora, a informação é 
um fator fundamental para a própria reprodução do capital, atuando 
diretamente no sistema produtivo - seja na produção propriamente dita, seja 
na administração dos fatores de produção clássicos (recursos naturais, 
trabalho e capital, mediados pela tecnologia). A informação é assim, 
componente essencial no processo de tomada de decisão econômica e 
política. 
  

E ainda segundo Araújo (1991, p. 38) que: “A produção científica e 

tecnológica passou a representar um acervo de conhecimentos e a ter seu valor de 

bem cultural da humanidade substituído por um valor de troca econômica”. 

Nesse sentido, nos dias atuais considera-se a informação como um produto 

de grande valor econômico e até mesmo instrumento político de dominação e 

submissão entre países.  Segundo Araújo (1995), a informação é tão importante que 

se tornou um divisor em desenvolvimento entre países pobres e ricos em 

informação.  

Araújo (1991, p. 38) também reforça esse assunto ao dizer que: 

Nesse contexto, a informação assume caráter cada vez mais político, 
podendo-se dividir o mundo em "países ricos em informação" e "países 
pobres em informação" - os primeiros detendo o poder tanto da tecnologia e 
da regulamentação/legislação da informação, quanto da própria geração, 
difusão e comercialização da informação. 
 

Dessa forma, segundo Sagan (apud ARAÚJO, 1989) a informação é 

considerada um fator de sobrevivência da humanidade.    

 Araújo (1991, p. 37) reforça esse pensamento quando diz que: 

A informação na verdade é indispensável para toda e qualquer atividade 
humana, sendo cada vez mais vista como uma força importante e poderosa 
a ponto de dar origem a expressões como: sociedade da informação, 
explosão da informação, era da informação, indústria da informação, 
revolução da informação, e sociedade pós-sociedade da informação.  
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E ainda segundo Araújo (1991, p. 37), trata a importância do papel da 

informação quando destaca que: 

Desde o século passado, a informação desempenha importante papel no 
desenvolvimento das nações, especialmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento científico e tecnológico. Neste caso, sua importância 
prende-se, sobretudo, à sua função de organização, difusão e uso do 
conhecimento como recurso para a geração de novos conhecimentos, bem 
como sua utilização na melhoria da qualidade devida da sociedade. 

 

     Diante da importância e do poder da informação, e a preocupação em 

manter o desenvolvimento de infraestrutura cientifica, tecnológica, econômica e 

social, a ciência da informação, que se constitui em um sistema, onde a sua 

ferramenta principal de estudo é a informação de caráter geral, cientifico e 

tecnológico, a partir da “explosão documental” do século XX, iniciou um processo de 

preocupação em tratar problemas referentes à organização da informação e do 

conhecimento, além de propor tratar, controlar, organizar e disseminar o grande 

volume de informações importantes para áreas do conhecimento geral, científico e 

tecnológico para a sociedade e para a sociedade da informação.  

Assim, torna-se imprescindível saber qual informação é importante 

armazenar, por que armazenar, para quê armazenar, para quem e qual a forma mais 

adequada de armazenar essas informações, tornando-se necessário adotar medidas 

e critérios de qualidade para um melhor tratamento da informação, com 

planejamento, gestão eficiente de serviços e produtos, a fim de satisfazer as 

necessidades da sociedade e da sociedade da informação.   

 Nesse sentido, Weitzel (2002), diz que as atividades técnicas de 

desenvolvimento de coleções, exclusivas da área de biblioteconomia um campo 

muito antigo, segundo Lemos (2005) milenar, pois sua área de atuação em 

bibliotecas e seus procedimentos existem desde o terceiro milénio a.C., mesmo de 

forma rudimentar, no que se refere à organização, registro e classificação do 

conhecimento, constituem a resposta a essa impossibilidade atual de guardar toda 

informação disponível publicada no mundo, menos ainda, ter acesso a tudo ao 

mesmo tempo em que está sendo produzido, devido ao grande crescimento de 

publicações que desencadeou a explosão bibliográfica. Nesse sentido, Weitzel 

(2000, p. 63), aborda o desenvolvimento de coleções para administrar essas 

dificuldades humanas frente à busca da informação quando diz que:  

Refletindo essa limitação humana, o desenvolvimento de coleções tornou-
se recurso fundamental para se administrarem as coleções de acordo com 
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os interesses e o perfil daqueles que necessitam de informações 
específicas. Esse processo funciona como filtro do conhecimento registrado, 
separando o joio do trigo para consumo adequado. Exige do bibliotecário e 
de sua equipe de especialistas grande capacidade de análise da informação 
para selecionar as mais relevantes e pertinentes produzidas em cada área 
de interesse. 
 

Desta forma, em biblioteconomia o desenvolvimento de coleções que 

segundo Wietzel (2000, p. 64) é uma solução técnica que procura organizar o 

conhecimento registrado, sob enfoques e filtros específicos atua como prática para a 

solução dessa problemática que surgiu devido à explosão bibliográfica. 

Nesse contexto, Silva e Freire (2012, p. 4) apontam a importância da 

biblioteconomia quando dizem: 

A Biblioteconomia é um marco no contexto da organização do 
conhecimento por ser considerada uma área milenar, especialmente no que 
tange a organização e registro das informações nas coleções existentes nas 
bibliotecas. As bibliotecas, desde o seu limiar, apresentavam 
procedimentos, mesmo que ainda rudimentares de organização, registro e 
classificação para assegurar a memória da humanidade através de 
procedimentos voltados para o acesso às informações, ainda que esse 
acesso, por longo período histórico, estivesse restrito a segmentos sociais 
específicos. 

 

Desta forma torna-se imprescindível a aplicação dos processos técnicos 

específicos da área de desenvolvimento de coleções, tais como, avaliação, descarte, 

entre outros, além da inclusão de metodologia de outras áreas como a 

administração e a tecnologia da informação, tais como, planejamento, marketing e 

sistemas de informação, pautados em uma política de desenvolvimento de coleções 

preestabelecida, a fim de organizar, controlar e tratar o aumento do volume de 

informações com processos de análise e planejamento visando tratar os 

documentos de forma mais adequada. Assim, esse fenômeno de grande importância 

que é a informação potencial ao ser utilizada de forma coerente contribuirá para o 

desenvolvimento da infraestrutura física, econômica e tecnológica mundial, visto que 

a informação hoje não é vista só como um produto cultural, mas também como um 

produto de valor econômico transformador da humanidade.  



18 
 

 

3 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO EM BIBLIOTECAS 

 

O planejamento é uma ferramenta muito utilizada na gestão empresarial. No 

entanto, o planejamento vem sendo utilizado em unidades de informação, 

especialmente em bibliotecas, devido à competitividade com inúmeras mudanças e 

inovações do mundo atual. O processo de planejamento nessas unidades de 

informação é exercido, através do processo de desenvolvimento de coleções que é 

um tipo de planejamento. Assim, para entender este importante instrumento de 

gestão em unidades de informação, busca-se, a partir da literatura sobre 

planejamento, refletir sobre as definições, seu conceito, e a importância do 

planejamento como processo estruturador de desenvolvimento de coleções em 

unidades de informação, especialmente, bibliotecas.  

A busca das instituições em melhorar a qualidade de suas estruturas e 

serviços e controlar seus custos aponta a importância da aplicação do planejamento 

na administração de empresas, como também a aplicação desse processo na 

gestão de unidades de informação, especialmente, em bibliotecas. Devido esse 

processo consistir em um meio para alcançar objetivos preestabelecidos, ao mesmo 

tempo em que avalia problemas e soluções de acordo com as condições das 

instituições que implantam esse método. Maciel e Mendonça (2000, p. 7) reforçam a 

necessidade da aplicação do planejamento quando discorrem que “seja qual for a 

categoria e a realidade em que se enquadre, a biblioteca deve ser vista como uma 

organização, como uma empresa, a maioria das vezes, com fins não-lucrativos, com 

resultados programados e avaliados constantemente”.  

Assim, segundo Almeida (2005, p. 2) o planejamento é: 

O planejamento não é um acontecimento, mas um processo contínuo, 
permanente e dinâmico, que fixa objetivos, define linhas de ação, detalha as 
etapas para atingi-los e prevê os  recursos necessários à consecução 
desses objetivos. Com a incorporação dessa prática, reduz-se o grau de 
incerteza dentro da organização, limitam-se ações arbitrárias, diminuem-se 
riscos ao mesmo tempo em que se dá rentabilidade máxima aos recursos, 
tira-se proveito de oportunidades, com a melhoria da qualidade de serviços 

e produtos, e garante-se a realização dos objetivos visados. 

 

Desta forma entende-se que o processo de planejamento consiste em: prever, 

organizar, comandar, coordenar e controlar, isto é, criar metas com a finalidade de 

alcançar objetivos futuros, indispensável como prática rotineira, durante toda e 

qualquer gestão, seja ela em uma empresa ou unidades de informação, e que deve 

fazer parte da gestão como algo contínuo, permanente, pois ao utilizar esse 
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processo, as instituições melhoram o aproveitamento dos seus recursos, e 

consequentemente, melhoram a qualidade dos seus serviços e produtos, pois 

analisam problemas e soluções, pontos fortes e fracos, planejam os objetivos que 

querem atingir e as decisões que precisam ser tomadas antecipadamente para a 

melhoria desses pontos e solução desses problemas, diminuindo as chances de 

algo dar errado por uma decisão tomada ao acaso, sem ter sido pensada ou tratada 

anteriormente. Assim, segundo Maciel e Mendonça (2000, p. 14): 

A tomada de decisão, portanto é o ponto de partida adotado para a análise 
de cada uma das funções, visando facilitar a compreensão das 
engrenagens internas da organização, possibilitando a visão global da 
biblioteca como um sistema aberto.  
 

Desta forma, durante o exercício da administração em uma empresa ou 

unidade de informação, o processo de planejamento deve ser utilizado 

simultaneamente como ferramenta de eficiência e eficácia de uma empresa a fim de 

garantir o sucesso de uma instituição. Nesse sentido, Oliveira (2004, p. 35) faz um 

reforço ao conceito de planejamento ao dizer que “o planejamento pode ser 

conceituado como um processo, desenvolvido para alcançar uma situação desejada 

de maneira mais eficiente, eficaz e efetiva”. 

De acordo com Leitão (1995, p. 8) “planejamento é um processo intuitivo ou 

estruturado que visa especular sobre o futuro, de forma a possibilitar a tomada de 

decisões antecipadamente”, isto é, pensa de uma forma estruturada como a 

instituição deverá estar no futuro, e assim, nas decisões que deverão ser tomadas 

anteriormente, visando um melhor aproveitamento e rentabilidade de seus recursos, 

produtos e serviços futuros nessa instituição. Nesse sentido, Fernandes (2004, p. 2), 

também reforça esse conceito de planejamento ao destacar que “o planejamento é 

caracterizado por decisões presentes tendo em vista um estado futuro desejável e 

os caminhos para atingi-lo”, isto é, decisão tomada no momento atual para se 

alcançar os objetivos almejados, através de direções e métodos pensados 

anteriormente. 

Apesar de, o planejamento ser um dos processos da área administrativa, as 

vantagens encontradas na aplicação desse processo em bibliotecas são inúmeras, 

entre elas, a viabilização das mudanças que se deseja alcançar, a redução de 

riscos, a redução de custos, a melhora no desempenho das instituições, a economia 

de tempo, além da segurança e o controle nas tomadas de decisões executadas 

sobre avaliações feitas antecipadamente de forma estratégica, onde se avaliou 
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possíveis problemas e os melhores meios para superá-los como também os 

benefícios que poderiam ser adquiridos, através do processo de planejamento, 

resultando em maior produtividade para essas instituições. Deste modo, para a 

viabilização do planejamento em unidades de informação é necessário que o plano 

de ação a ser colocado em prática pelo profissional da informação no papel de 

planejador esteja de acordo com a missão e os objetivos da instituição como 

também da comunidade a que devem servir, pois se entende que esses objetivos 

estão relacionados. Assim:  

O primeiro objetivo do profissional de informação na função de planejador 
consiste, portanto, em interpretar corretamente a missão institucional e fixar 
objetivos para o serviço de informação que colaborem para o cumprimento 
daquela missão e ofereçam soluções adequadas aos problemas 

identificados (ALMEIDA, 2005, p. 5). 

 

A importância do papel do profissional da informação no processo de 

planejamento é indiscutível, visto que é esse profissional que irá desempenhar o 

papel de planejador, isto é administrador da unidade de informação em que está 

inserido. Portanto, esse profissional será responsável pela implantação dos objetivos 

desejados, nas soluções de problemas identificados, na melhoria da aplicação de 

recursos, na melhoria de espaços físicos, na melhoria e qualidade, e adequabilidade 

dos produtos e serviços de informação, que deverão estar de acordo com a missão 

da instituição. Assim, o profissional bibliotecário em sua tomada de decisão 

influenciará e determinará o desempenho e a qualidade de sua unidade de 

informação/ biblioteca. Druker (1997, p. 107 apud MACIEL, 2000, p. 14) aponta essa 

influência quando diz que: 

As decisões humanas são o controle supremo – e talvez o único – de uma 
organização. As pessoas determinam a capacidade de desempenho de 
uma organização, que nunca pode ir melhor do que as pessoas com que 
conta. Um gerente eficaz deve sempre procurar obter mais dessas pessoas. 
O rendimento do recurso humano determina o desempenho da organização. 
A qualidade dessas decisões humanas é que determina em grande parte, 
se a organização está sendo dirigida com seriedade, se sua missão, seus 
valores e objetivos são reais e tem sentido para as pessoas ao invés de 
envolverem apenas simples relações públicas e retórica. 

 

Os planos gerais de ação são as políticas e diretrizes, gerais ou especificas 

que orientam a tomada de decisão do profissional da informação em diversas áreas 

de serviços de informação nas bibliotecas, mas nem sempre se verifica a aplicação 

dessas políticas nessas instituições, ou a aplicação de forma adequada como 

acontece na área de desenvolvimento de coleções, onde a atenção é voltada para 

processos de seleção e aquisição, onde se acredita que a aplicação dessas politicas 
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e diretrizes nessas áreas interferem diretamente nos recursos financeiros, enquanto 

os processos de desbastamento e descarte se tornam esquecidos. Ao tratar desse 

assunto, Vergueiro (1989, p. 16) destaca: ...“não se limitando a tratar o 

desenvolvimento de coleções como se fossem apenas as atividades de seleção e 

aquisição, erro muito comum em que incorrem bibliotecários desprevenidos”. Nesse 

sentido fica evidente que o planejamento abrange não só a área financeira, mas 

também, espaço físico, organizacional, operacional, onde todos estão relacionados e 

a decisão sobre um aspecto poderá influenciar em outro, e no que se refere ao 

tempo pode ser de longo, médio ou curto prazo. Assim, segundo Figueiredo (1993, 

p. 23): 

Para que qualquer biblioteca possa estabelecer a sua política de seleção, 
ou seja, o conjunto das normas que irão reger o dia-a-dia do trabalho dos 
selecionadores, é necessário primeiro que estejam bem claros e delineados 
os objetivos da biblioteca, os quais ela se propõe a alcançar com base na 
coleção existente (ou que irá desenvolver) e de acordo com a instituição à 
qual está servindo ou deverá servir. 

 

Nesse sentido, entende-se que a seleção de acervos a serem disponibilizados 

ao usuário está diretamente relacionada com o tipo de biblioteca, por conseguinte, a 

um tipo de instituição, e consequentemente a missão proposta por essa estrutura, o 

que engloba a necessidade informacional da sua comunidade. Portanto, para 

instituir uma política de seleção em bibliotecas é necessário o conjunto dos aspectos 

destacados estar em conformidade. 

E Figueiredo (1993, p. 23) ainda reafirma a necessidade desses 

procedimentos ao destacar que: 

Os autores são unânimes a este respeito, isto é, de que deve existir uma 
declaração dos objetivos gerais da biblioteca, relacionados com a instituição 
e a comunidade que a ela serve, para de acordo com estes objetivos, ser 
traçada a política de seleção da biblioteca. 

 

A avaliação exercida pelo profissional da informação bibliotecário é outro 

aspecto de grande importância no planejamento a ser discutido, pois avaliar é 

conhecer o ambiente, os serviços oferecidos, os seus usuários e o processo 

empregado em uma unidade de informação, assim sendo, a avaliação deve 

acompanhar todas as etapas do processo de planejamento, assim, todas as 

direções e ações serão influenciadas pela avaliação que viabilizará o sucesso do 

plano.  Almeida (2005, p. 11), destaca que: 

A PRINCIPAL função da avaliação é produzir conhecimentos relativos à 
unidade de informação, à organização em que esta se situa e a seu 
ambiente, para servir de subsídio ao planejamento tanto na fase de 
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elaboração do plano, programa ou projeto, quanto na fase de 
implementação das ações. A avaliação possibilita a escolha certa, ou seja, a 

correta definição dos objetivos no momento da concepção do plano. 

 

Desta forma, entende-se que a avaliação é o alicerce do planejamento, pois 

todo o conhecimento necessário, isto é, as informações para a implantação do 

planejamento são fornecidas por ela, assim a avaliação é utilizada em todas as 

fases do processo de planejamento, visto que é considerada uma ferramenta de uso 

permanente, que definirá a escolha da tomada de decisão para definição dos 

objetivos desejados. 

É através da avaliação que pode ser feita por meio de estudo de usuários, 

que o profissional da informação bibliotecário poderá tomar decisões dentro de um 

planejamento a fim de alcançar a eficiência no uso de seus recursos financeiros, 

humanos e materiais aplicados e a eficácia de resultados, através da satisfação dos 

seus usuários pelos serviços oferecidos nas unidades de informação, as bibliotecas.  

Desta forma, na busca para melhorar os serviços de informação oferecidos, melhor 

administrar custos e melhor administrar a informação em unidades de informação, o 

planejamento se torna um mecanismo indispensável num mundo globalizado, onde 

a competividade institucional é grande e a informação tem valor comercial, como 

também poder transformador fundamental econômico e principalmente social. 
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4 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES COMO UM PROCESSO         

ORGANIZADOR DO CONTEÚDO INFORMACIONAL EM UNIDADES DE 

INFORMAÇÃO 

 

O processo de desenvolvimento de coleções é um tipo de planejamento para 

ser utilizado em bibliotecas. No entanto, verifica-se pouca aplicação desse processo 

nessas unidades, ou a aplicação inadequada. Desta forma, para entender este 

importante instrumento de gestão em unidades de informação, busca-se, refletir 

sobre as definições, seu conceito, e a importância da aplicabilidade do processo de 

desenvolvimento de coleções em unidades de informações, especialmente, 

bibliotecas como processo viabilizador de qualidade de serviços e produtos 

informacionais, além da eficiência na gerência de custos. 

A partir da “explosão documental”, isto é o grande aumento de volume de 

publicações, ocorrida no final do século XX, e o surgimento das tecnologias de 

informação se tornou impossível para as unidades de informação, armazenar toda a 

informação gerada pela comunidade científica em um único local como era feito 

antes. Desta forma ficou impossível atender todas as necessidades de informação 

de forma eficiente. Assim, surge a necessidade de estabelecer um planejamento 

eficiente com critérios predeterminados que em biblioteconomia é denominado 

desenvolvimento de coleções, para atender o crescimento de acervos, e assim, 

consequentemente, oferecer serviços informacionais de qualidade. Assim 

desenvolver coleções em unidades de informação/ bibliotecas significa a aplicação 

de procedimentos de seleção, aquisição, avaliação e desbastamento/ descarte do 

acervo a fim de viabilizar a organização de suas estruturas e a qualidade dos 

serviços informacionais prestados a comunidade a que pertence. E Também 

segundo Figueiredo (1993) que no papel do processo de desenvolvimento de 

coleções está à contribuição da informação a sociedade, a leitores individuais, a 

educação pública acerca de seus problemas e suas possíveis soluções, a 

contribuição de recursos para pesquisa, isto é, a informação é o que rege o 

desenvolvimento de coleções. O processo de desenvolvimento de coleções também 

possui a função de dar visibilidade à profissão biblioteconomia e ao profissional 

bibliotecário, visto que, envolve o papel principal da profissão que é a disseminação 

da informação de forma adequada, eficiente e rápida. Broadus (1973 apud 

FIGUEIREDO, 1993, p. 10), destaca essa visibilidade do profissional na aplicação 
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desse processo ao dizer que "desenvolver e modelar a coleção de uma biblioteca é 

o coração da biblioteconomia, envolvendo a filosofia essencial da profissão”. 

Assim entende-se que o processo de desenvolvimento de coleções vai além 

da gestão de organização física de acervos em bibliotecas, e sim, possui um papel 

de grande relevância, que é o de realizar os objetivos da função social da biblioteca 

a comunidade em que está inserida, isto é, levar a informação certa ao leitor certo. 

 Entre as décadas de 60 e 70 percebe-se a grande preocupação dos 

profissionais da informação com o tratamento de suas coleções que foi chamado por 

alguns autores de boom do desenvolvimento de coleções, que segundo Vergueiro 

(1989) não foi só devido ao aumento de publicações, mas também a transformação 

de pensamento ou da mudança de posicionamento do profissional da informação 

diante da questão do desenvolvimento de suas coleções, visto que no cotidiano esse 

processo já era exercido pelo profissional da informação. Assim, acontecia uma 

transformação no pensamento do profissional da informação, que deixava de querer 

ser o detentor do conhecimento e passava a ser o mediador do conhecimento entre 

a informação e o usuário.  

Assim, segundo Maciel e Mendonça (2000), o processo de desenvolvimento 

de coleções é um planejamento, onde suas funções operacionais são identificadas 

como serviços meio por oferecer o suporte informacional para o desenvolvimento 

dos serviços fim, isto é o oferecimento do produto final a usuários de biblioteca, onde 

não é considerado um processo simples, exige comprometimento e será 

estabelecido de acordo com cada biblioteca, de acordo com a missão das 

instituições a que estão ligadas e seus recursos financeiros. E assim, ao formar ou 

organizar uma biblioteca, segundo Prado (1992) é preciso considerar os aspectos 

intelectuais a fim de atender as necessidades informacionais de sua comunidade 

especializada ou não, e materiais na preparação técnica do material para atender de 

forma rápida e adequada a comunidade a ser servida.  

Assim, de acordo com Maciel e Mendonça (2000, p. 16):  
 

O processo de formação, desenvolvimento e organização de coleções, de 
modo geral, deve ser encarado e equacionado como uma atividade de 
planejamento, onde o reconhecimento da comunidade a ser servida e suas 
características culturais e informacionais, oferece a base necessária e 
coerente para o estabelecimento de políticas de seleção para as decisões 
relativas ao processamento técnico dos documentos e ao seu adequado 
armazenamento. 
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Desta forma, entende-se que o processo de formação e desenvolvimento de 

coleções engloba atividades planejadas, onde a constituição de suas políticas para 

tomadas de decisão, no que se refere ao tratamento e armazenagem do acervo são 

fundamentadas na necessidade informacional e cultural da comunidade a que 

pertence. 

Nesse contexto, o processo de desenvolvimento de coleções, de acordo 

Vergueiro (1989, p.16) é destacado como: 

Processo de identificação dos pontos fortes e fracos de uma coleção de 
materiais de biblioteca em termos de necessidades dos usuários e recursos 
da comunidade, tentando corrigir as fraquezas existentes, quando 
constatadas; o que vai requerer ‘ constante exame e avaliação dos recursos 
da biblioteca e constante estudo das necessidades dos usuários, como de 
mudanças na comunidade a ser servida’. 

 
 

 
Figura 1: Desenvolvimento de coleções visto de forma sistêmica 

           Fonte: Evans (1979 apud VERGUEIRO, 1989): 
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Assim, entende-se que as atividades desse processo devem ser consideradas 

como partes integrantes de um todo para o sucesso do processo de 

desenvolvimento de coleções. Onde os procedimentos segundo Maciel e Mendonça 

(2000) são: 

 

 Estudo da comunidade; 

 Políticas de seleção; 

 Aquisição; 

 Desbastamento e descarte; 

 Avaliação. 

 
Ainda segundo Maciel e Mendonça (2000) todos esses procedimentos 

deverão contar com o estudo da comunidade na qual a biblioteca está inserida, pois 

os dados levantados irão direcionar essas atividades como também deverá contar 

com um bibliotecário para coordenar esses procedimentos. Nesse contexto são 

identificadas as seguintes funções subjacentes ao processo de desenvolvimento de 

coleções: 

 

 Planejamento e elaboração de políticas; 

 Seleção; 

 Aquisição; 

 Avaliação de coleções; 

 Desbastamento e descarte de coleções. 

 

Assim, na realização do planejamento de desenvolvimento de coleções deve 

ser estabelecida uma política de planejamento de coleções, isto é um documento 

detalhando os objetivos e critérios da biblioteca, por conseguinte, sua instituição e 

consequentemente a sua missão.  

O propósito para o estabelecimento dessas politicas em empresa e 

instituições, geralmente, são financeiros, isto é, para diminuir custos, entretanto, 

para Vergueiro (1989, p. 25) esses propósitos são muito mais amplos: 

Trata-se de deixar clara a filosofia a nortear o trabalho do bibliotecário no 
que diz respeito a coleção. Mais exatamente, trata-se de tornar público, 
expressamente, o relacionamento entre o desenvolvimento de coleção e os 
objetivos da instituição a que esta coleção deve servir, tanto por causa da 
necessidade de um guia prático na seleção diária de itens, como devido ao 
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fato de ser tal documento uma peça-chave para o planejamento em larga 
escala. 

 

Portanto, na concepção de Maciel e Mendonça (2000), no processo de 

planejamento são destacadas duas fases, a primeira na fase do planejamento que 

precisa ser apresentado um diagnóstico do perfil dos usuários, isto é, suas 

características e necessidades informacionais, dados esses coletados através de um 

estudo de usuário/comunidade, e a segunda fase do planejamento, onde são 

instituídas as políticas de desenvolvimento de coleções que darão as diretrizes do 

processo de formação e desenvolvimento de coleções.  

Assim, segundo Vergueiro (1989) o ideal na elaboração do documento da 

política seja o resultado da negociação entre o profissional responsável pelo 

desenvolvimento de coleções, a instituição e os seus usuários e observando alguns 

dados como: os pontos fortes e fracos da coleção; seus usuários; o conhecimento 

da biblioteca e dos recursos da instituição em que está inserida.  

Ainda segundo Vergueiro (1989) para uma boa elaboração de política o 

profissional precisa ter informações como: 

 O material que fará parte da coleção, seu conteúdo, seus suportes, e 

sua política de uso; 

 As políticas de seleção, aquisição e doação desse material; 

 As necessidades informacionais específicas da comunidade a que se 

destina e como obter essas informações; 

 Os métodos para avaliar as coleções; 

 Políticas de desbaste e descarte; 

 Sobre quem incidirá a responsabilidade das tomadas de decisão. 

Nesse último aspecto, de acordo com Maciel e Mendonça (2000), destacam-

se diversas tomadas de decisão na elaboração de políticas de desenvolvimento de 

coleções, entre elas: 

 Indicação do responsável pelo processo de seleção; 

 Indicação do material de composição do acervo em seus diferentes suportes; 

 Definição dos assuntos para composição do acervo; 

 Estabelecimento dos critérios e prioridades sobre todos os processos e 

funções desempenhadas no processo, tais como: seleção, aquisição, doação, 

permuta, desbastamento, incluindo descarte referente à coleção; 
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 Estabelecimento de direção para avaliação da coleção e o tempo para a 

realização desse procedimento. 

 Indicação para o número de exemplares por título; 

 Estabelecimento de diretrizes para preservação e conservação do acervo em 

seus diferentes tipos de suportes; 

 Indicação de meios para alcançar recursos e critérios para destinação dos 

recursos obtidos; 

 Indicação da periodicidade para revisão das políticas adotadas. 

Desta forma pode-se estabelecer o documento administrativo denominado 

política de desenvolvimento de coleções estabelecido pela biblioteca junto à 

instituição em que está inserida, e em participação com a sua comunidade. Weitzel 

(2002, p. 63), destaca que a política de desenvolvimento de coleções é um 

procedimento que: 

[...] tornou-se recurso fundamental para se administrarem às coleções 
de acordo com o interesse e o perfil daqueles que necessitam de 
informações específicas [...] esse processo funciona como um filtro do 
conhecimento registrado, separando o joio do trigo para consumo 
adequado. 

 
Nesse cenário, as bibliotecas que possuem a missão de oferecer suportes 

informacionais de ensino, pesquisa e extensão deve instituir o processo de 

desenvolvimento de coleções de acordo com os aspectos e missão da instituição em 

que está inserida, como também de acordo com a comunidade a ser servida, onde 

se deve levar em consideração fatores como: objetivos educacionais e a estrutura 

didática; o volume do corpo docente e discente, as necessidades e interesse de 

pesquisa; o tamanho da coleção atual, seus pontos fortes e fracos; os recursos 

financeiros disponíveis; etc. Diante de tantos fatores a serem considerados, torna-se 

imprescindível o estabelecimento de uma política de desenvolvimento de coleções 

que contribuirá na tomada de decisão dos profissionais bibliotecários nas unidades 

de informação/ bibliotecas, para viabilizar os processos de seleção, aquisição, 

avaliação e descarte utilizados por uma biblioteca, onde poderão estabelecer 

diretrizes seguras para alcançar seus objetivos, e assim garantir a disponibilidade da 

informação confiável de qualidade, adequada, atualizada e em diversos suportes 

nas unidades de informações/ bibliotecas.  
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5 DEBASTAMENTO E DESCARTE DE COLEÇÕES 

 

Atualmente as bibliotecas não se preocupam em seguir as políticas de 

formação e desenvolvimento de coleções que é uma ferramenta importante para 

desencadear o processo de desenvolvimento de coleções, que trata a administração 

da coleção em função do atendimento eficiente e de qualidade proporcionado ao 

usuário, onde para isso é necessário um planejamento eficiente da coleção em 

relação ao desenvolvimento adequado e coerente do acervo, para isso não só os 

processos de seleção e aquisição são importantes, e sim, todas as etapas de igual 

maneira. Assim, vamos tratar a etapa do desbastamento e descarte, devido à 

importância dessas funções dentro do processo de desenvolvimento de coleções 

para estruturar o desenvolvimento equilibrado do acervo físico nas bibliotecas, visto 

que, muitas vezes, esse processo é realizado quando surge a necessidade e não 

em conformidade com uma política preestabelecida. 

O desbastamento na realização do processo de desenvolvimento de coleções 

tem o objetivo segundo Dias e Pires (2003) de manter a coleção atualizada e 

atuante a fim de proporcionar mais qualidade ao usuário.  Esse processo pode ser 

feito através de descarte ou remanejamento. Para Weitzel (2013, p. 65) “uma das 

principais funções do desbastamento é o ajuste do acervo às necessidades e 

desejos da comunidade e a missão institucional”. Já Vergueiro (1989) compara o 

desbastamento de desenvolvimento de coleções ao desbastamento de árvores 

quando destaca que para alcançarem a plenitude do seu desenvolvimento ambos 

precisam de desbastamentos constantes. Assim segundo Dias (2003, p. 48) 

desbastamento “é o processo de extrair (deslocar ou retirar) títulos ou partes da 

coleção”. Para Maciel e Mendonça (2000, p.26): 

O desbastamento consiste na retirada de documentos pouco utilizados 
pelos usuários, de uma coleção de uso frequente para outros locais - os 
depósitos especialmente criados para abrigar este material de consultas 
eventuais -. Já o descarte, consiste na retirada definitiva do material do 
acervo da biblioteca, com a correspondente baixa nos arquivos de registros 
da mesma.  

 

E Vergueiro (1989, p.74) aborda que o desbastamento pode significar:  
 

[...] Às vezes, a retirada total e definitiva da coleção (o descarte); outras, o 
deslocamento para locais de menor acesso, onde os materiais serão 
acomodados mais compactamente a fim de que, embora conservados 
fisicamente, ocupem o menor espaço possível (o remanejamento); em 
outras ocasiões, ainda, a retirada se dá pela necessidade de recuperá-lo 
fisicamente, para melhor atendimento à demanda (à conservação) [...] 
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Segundo (Figueiredo, 1993, p. 123), São três as razões mais mencionadas 

para o desbastamento: 

 Economia do espaço; 

 Acessibilidade; 

 Economia de custos 

Onde o último tópico economia de custos é controverso no que se refere ao 

desbastamento, visto que muitas vezes para se executar o desbastamento no que 

se refere ao remanejamento pode ser oneroso para a biblioteca devido a gastos com 

transferência e depósito.  

 O desbastamento ao compreender as atividades de remanejamento e 

descarte abrange atividades como: 

  A retirada do material informacional pouco utilizado pelos usuários, porém 

que ainda apresentam importância, para o armazenamento em depósitos 

criados especialmente para guardar essas publicações de uso ocasional, 

para que assim, seja avaliada a frequência da procura ou uso desse 

determinado material, como também obras raras para controle de 

climatização e segurança patrimonial. 

  A retirada da publicação do acervo corrente a fim de recupera-lo fisicamente, 

isto é, trata-lo fazendo o processo de preservação e conservação para o 

retorno ao acervo corrente.  

 O descarte é a retirada definitiva das publicações consideradas 

desatualizadas ou que não possuem justificativas de estarem ou 

permanecerem no acervo disponibilizado a comunidade, ou que não atendem 

ao perfil da instituição a ser servida.  

Desta forma, o descarte pode ter inúmeras finalidades, tais como:  

 Doação, onde se oferece as obras a outras instituições, podendo ser 

de redes de compartilhamento ou não;  

 Substituição, por obras danificadas, onde não é mais possível a 

restauração, como também a substituição por outros suportes, algumas 

vezes tecnológicos;  

 Permuta, onde é feito trocas dos materiais informacionais entre as 

instituições; e  
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 Eliminação, onde segundo Figueiredo (1993) também poderá ser para 

fins de incineração por reserva, sigilo ou segurança, e para máquina de 

picotar para aproveitamento da celulose. Nesse contexto, segundo 

Weitzel (2013, p. 66) uma das ações nesse processo é a “baixa nos 

catálogos da biblioteca e no registro do item em termos patrimoniais”. 

Maciel e Mendonça (2000, p. 25) destacam que: 

Descartar materiais em uma coleção consiste em selecionar aqueles 
documentos que, através da função de avaliação, foram considerados 
desnecessários ou defasados em relação em relação às expectativas dos 
usuários. Esta função também é chamada de seleção negativa. 
 

Assim o foco desse estudo será o processo de descarte uma etapa tão 

importante e complexa quanto à etapa de seleção e aquisição de acervos no 

processo de desenvolvimento de coleções, importância que (Dias e Pires 2003, p. 

66) afirmam ao dizer que “Manter uma coleção atualizada e atuante é tão importante 

quanto formá-la”, pois a aplicação do descarte significa a decisão final no que se 

refere ao acervo que será disponibilizado na biblioteca para servir ao atendimento da 

comunidade a que pertence, quando o remanejamento se torna inviável. 

Assim o processo de descarte segundo Figueiredo (1993) em muitos casos se 

faz necessário como: 

 Solução para as instituições se manterem dentro de espaços alocados, 

especialmente, em instituições privadas;  

 Devido a material obsoleto após determinado tempo;  

 Devido à deterioração do material, isto é a condição física dos mesmos;  

 Devido às mudanças no campo de interesse, isto é, assuntos que foram 

importantes ontem e não são mais hoje.  

Figueiredo (1993) também destaca fatores de descarte para outros materiais 

como as monografias apontando como motivos de necessidade de descarte:  

 Assuntos conforme interesse e objetivos institucionais;  

 Idade com a obsolescência variando conforme a área;  

 Cobertura, quando guardando só os mais recentes ou mais importantes;  

 Recursos alternativos, quando compartilha recursos com outras bibliotecas; 

 Condições físicas do material, que pode ser substituído por materiais mais 

duráveis;  
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 Nível de profundidade no tratamento do assunto, pois quando mesmo 

desatualizado permanece os princípios básicos;  

 Autoridade do autor de obras clássicas, e a frequência de uso de 

determinados idiomas.  

E para o descarte de periódicos é considerado todos os fatores anteriores 

como também: 

 Os editores de menor prestígio em comparação aos de maior;  

 A cobertura de indexação dando prioridade a artigos indexados e resumidos 

devido à acessibilidade;  

 As versões alternativas de material para economia de espaço e preservação; 

 Idade, quando descarta os mais antigos conforme periódico e área;  

 Língua de publicações mais acessíveis em detrimento às menos acessíveis.  

Assim, após comprovada a necessidade do descarte o profissional da 

informação deverá executar o processo de descarte em conjunto com a 

comunidade, isto é, os usuários sempre deverão ser consultados através de uma 

avaliação e seguindo como orientação uma política preestabelecida própria de 

descarte em conformidade com a missão da instituição a que pertence. Ainda, nesse 

contexto, Weitzel (2013) diz ser necessário um histórico de dados sobre as tomadas 

de decisão na seleção para auxiliar a tomada de decisão referente ao descarte. 

 

5.1 POLÍTICAS DE DESCARTE EM BIBLIOTECAS 

 

A importância de uma política de descarte fica evidente quando Alonso (1988, 

p. 192), diz que: 

A definição de uma política de descarte deve ter como objetivo principal a 

manutenção do acervo da biblioteca, com o nível de adequação requerido 
para o melhor atendimento aos usuários, cobrindo todos os campos de 
assuntos definidos como pertinentes, dentro das diretrizes políticas e das 
atividades da instituição à qual se vincula. Evita o crescimento desordenado 
da coleção e deve servir como documento básico de apoio e subsídio para 
o corpo técnico na realização de descarte de material bibliográfico. 
 

Nesse sentido, Alonso (1988, p.193) destaca algumas diretrizes para 

instrução de descarte, entre elas:  

 Que os participantes na tarefa tenham experiência profissional e saibam que 

descartar é atividade intelectual e operacional determinante do 

desenvolvimento de coleções;  
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 Conhecer a área que está sendo avaliada;  

 Garantir a preservação da memória assegurando um lugar (instituição 

estadual ou federal) para a guarda da produção bibliográfica;  

 Provavelmente o momento mais indicado para o descarte é durante o 

inventário da coleção.  

Figueiredo (1993) destaca a avaliação de critérios no descarte de materiais 

como: 

 Duplicatas de publicações; 

 Doações indesejadas; 

 Material obsoleto; 

 Edições desatualizadas; 

 Material deteriorado; 

 Material com impossibilidade de leitura; 

 Coleções não usadas ou desnecessárias; e 

 Periódicos sem índice. 

Ainda, segundo Evans (1993 apud FIGUEIREDO) existem três grandes 

critérios para descarte, são eles: 

  Condições físicas do material; 

 Valor qualitativo, onde os mesmos fatores devem guiar a seleção e o descarte 

sempre consultando os usuários; 

 Valor qualitativo, que se refere ao “status” da coleção influenciado pelo 

descarte indiscriminado. 

Os problemas resultantes da falta de aplicação dos processos de 

desbastamento e descarte em bibliotecas são diversos, entre eles: acúmulo de 

publicações nas estantes de bibliotecas, a demora do usuário para encontrar 

determinadas publicações, a falta de espaços nas estantes para disponibilizar 

publicações atualizadas, o marketing negativo da gestão da biblioteca a comunidade 

em que está inserida, devido à permanência de matérias informacionais defasados 

ou em não conformidade com a procura dos seus usuários, aumento de custo na 

compra de móveis (estantes) não necessários para disponibilizar os acervos 

correntes, mau uso do espaço físico disponível, gerando aumento de custos diretos 

e indiretos a instituição que a biblioteca pertence, e consequentemente a 

insatisfação do usuário.  
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Portanto, para oferecer produtos mais eficazes e serviços mais eficientes é 

necessário que se aproveite da melhor forma o material e consequentemente os 

espaços da biblioteca. Nesse sentido Silva, Castro e Oliveira (2012) dizem que 

“somando a questão do espaço físico, está à premissa de que a biblioteca é um 

organismo vivo, ou seja, não pode ser vista como um depósito, onde as obras ficam 

estáticas, sem cuidado e, principalmente, sem uso” e ao tratar esse assunto 

Ranganathan (apud MACIEL E MENDONÇA 2000, p. 26) destacam que: “Estaremos 

prestando serviços e oferecendo produtos muito mais eficazes; aproveitando com 

muito mais racionalidade os espaços da biblioteca e, encurtando o tempo de busca, 

sempre cada vez mais curto, dos nossos clientes” ao realizar o processo de 

desbastamento, onde algumas tomadas de decisão no que se refere às atividades 

de desbastamento e descarte segundo Maciel e Mendonça (2000) são; 

 Sugestão de uma comissão que deverá ser a mesma da seleção que decidirá 

o material destinado ao armazenamento e o material destinado à retirada do 

acervo. 

 Definição de acordo com cada área sobre o período de permanência de uma 

publicação pouco ou não utilizada. 

 Sugestão do tempo de desatualização e desativação de materiais do acervo. 

 Decisão sobre a utilização ou não de materiais doados ou transferidos no 

acervo corrente. 

 Definição sobre a inclusão e importância de determinado material ao acervo 

da biblioteca. 

 Determinação do período que ficará o material guardado nos depósitos. 

Desta forma, desbastamento e descarte são funções muito importantes 

realizadas no processo de desenvolvimento de coleções, onde são processos 

diferentes, porém que se relacionam e devem ser aplicados de acordo com a 

necessidade de cada biblioteca. É importante destacar que todas essas funções 

devem constar no planejamento e elaboração da política de desenvolvimento de 

coleções e serem realizados periodicamente pela biblioteca. E que o processo de 

descarte só pode ser aplicado, após comprovada necessidade, realizada através de 

minuciosa avaliação, caso a caso, das obras de um acervo, após passarem pelo 

processo de desbastamento. Pois Figueiredo (1993) destaca que autores alertam 
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para “duas leis naturais” como barreiras na aplicação do desbastamento/ descarte 

que são: 

 Uma obra sempre terá valor para alguém mesmo se não parecer ter 

utilidade, e 

 Mesmo guardando uma obra por um longo período, pouco tempo após 

remanejar ou descartar, alguém procurará a obra. 

Vemos que além dessas barreiras, na tomada de decisão desse processo 

existem muitas outras principalmente, em relação à postura do próprio profissional 

da informação bibliotecário. Assim após a comprovada necessidade do processo é 

imprescindível um trabalho executado com responsabilidade e comprometimento e 

de preferência por um especialista da área para que esse desbastamento/ descarte 

seja justificado, pois é fato que uma dada obra sempre será importante para um 

determinado indivíduo. Assim se faz necessário na administração dos acervos das 

bibliotecas, estudos e planejamento pelo profissional bibliotecário a fim de promover 

no que se refere às atividades de desbastamento e descarte um maior controle e 

qualidade de produtos e serviços informacionais, estrutura física, além da redução 

de custos em bibliotecas.  
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6  DISCUSSÃO SOBRE A VISÃO DO PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO 

FRENTE AO PROCESSO DE DESCARTE APLICADO EM BIBLIOTECAS 

UNIVERSITÁRIAS 

 

Embora os cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação ofereçam 

disciplinas sobre política de formação e desenvolvimento de coleções, esses 

conhecimentos de tema muito discutidos, no exercício da profissão não são 

aplicados ou aplicados de forma inadequada pelo profissional da informação 

bibliotecário em todas as bibliotecas, independente, dessas instituições possuírem 

uma política de formação e desenvolvimento de coleção preestabelecida. E assim, 

nessa mesma situação se enquadra a política de descarte e seus processos, mesmo 

o tema descarte sendo uma das principais etapas para o processo de 

desenvolvimento de coleções, segundo Vergueiro (1989), pois é de grande 

importância para o desenvolvimento adequado e coerente das coleções das 

bibliotecas.  

Portanto, verifica-se que o descarte não é abordado com a mesma 

consideração e aprofundamento em relação a outras atividades também executadas 

no processo de desenvolvimento de coleções. Um exemplo disso é que apesar de 

muitas discussões na literatura sobre política de formação e desenvolvimento de 

coleções, muito pouco se encontra na literatura sobre o tema descarte. Esse fato é 

constatado por Silva, Castro e Oliveira (2012), onde realizam uma pesquisa em 

conceituados bancos de informação nacionais e internacionais de artigos, teses e 

dissertações com foco no desbastamento e descarte em bibliotecas universitárias, 

onde os resultados demonstraram que há pouca produção científica sobre o tema 

desbastamento/ descarte, e menos ainda como centro da temática e os poucos 

trabalhos encontrados são internacionais, o que indica poucos estudos nacionais 

sobre este tema. Nesse sentido (Vergueiro 1989, p. 74) diz que “O termo 

desbastamento talvez seja novidade para uma boa parcela dos bibliotecários, que, 

muito provavelmente, nunca antes o ouviram em relação a coleções. Apenas, 

quando muito, ouviram-no aplicado a árvores ou plantas.” Na prática, muitas vezes, 

o desbastamento não é aplicado de acordo com as políticas preestabelecidas ou 

não é aplicado, onde Vergueiro (1989) faz uma colocação sobre essa prática, que 

diz que: “[...] deveriam ser tarefas tão cotidianas em bibliotecas quanto à 

catalogação, classificação e indexação de itens”. 
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Entretanto se constata, segundo Silva, Castro e Oliveira (2012), que grande 

parte das bibliotecas universitárias está no limite para acomodação do acervo, 

mesmo em meio a incorporação de obras digitais para aliviar o problema de espaços 

físicos, visto que o descarte não se resume a esse problema. Assim o processo de 

desbastamento exige do profissional da informação responsabilidade, 

comprometimento, pois é esse profissional que avaliará as obras do acervo e 

decidirá a permanência ou não do material. Essa é uma decisão tão complexa e com 

inúmeras implicações, que se for executado da maneira errada pode comprometer a 

biblioteca e a pesquisa ou estudo do usuário por meio do acesso e qualidade do 

acervo como também a imagem do profissional da informação que desempenha 

essa função.   

Como já citamos de todas as atividades que o desbastamento abrange é o 

descarte que requer mais experiência, responsabilidade e comprometimento, e 

também é a função que promove mais conflitos ao profissional da informação no 

momento da sua aplicabilidade, devido aos questionamentos sobre a necessidade 

de se descartar o material informacional, o melhor momento de aplicar esse 

processo, como também os efeitos da possibilidade da aplicação do descarte errado 

das obras. Vergueiro (1989, p. 75) explica esses questionamentos quando destaca 

que:  

[...] São perguntas quê, deve-se reconhecer, constituem reais dilemas para 
profissionais que tiveram toda uma educação (não apenas a superior) para 
conservar os materiais informacionais, sob sua responsabilidade, da melhor 
forma possível, a fim de que os mesmos pudessem vir a ser utilizados pela 
coletividade – ou ao menos conservados para uma geração futura. 

            

Pois os profissionais que trabalham com esses materiais informacionais 

possuem uma ideologia de conservação e guarda sob qualquer condição para uso 

da sociedade atual e de gerações futuras.  Ainda segundo (Vergueiro 1989, p. 75) 

“Em torno de livros e outros materiais cria-se, assim, uma verdadeira aura de 

respeito, como se tais materiais fossem mais ou menos sagrados e sua 

conservação, sob qualquer condição, um dever inalienável.” Esse é um conceito 

antigo que se enraizou e perpetuou até os dias atuais, e que gera o adiamento ou 

não cumprimento do processo de descarte, pois, ainda segundo (Vergueiro 1989, p. 

75) “Gera-se desta forma um verdadeiro drama psicológico que muitas vezes 

impede o profissional de tomar a decisão correta, ou seja, retirar da coleção, 
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definitivamente, aqueles materiais que não possuem justificativa alguma para nela 

permanecerem.” E também destaca que:  

É difícil, para eles, entender que materiais informacionais, assim como as 
pessoas, têm um tempo de vida útil, que pode variar de um para outro, mas 
que, invariavelmente, chega a um final. Morrem. Nesses momentos, não 
resta outra alternativa senão o descarte. As bibliotecas não podem ser o 
cemitério de informações insepultas... 
 

          Assim para evitar a relutância no futuro em cumprir a função do descarte, 

Evans (apud FIGUEIREDO, 1993), aborda o fato da necessidade de candidatos dos 

cursos de Biblioteconomia a partir dos anos 80, passarem por testes de medição de 

pressão arterial em consultório médico ao serem solicitados a rasgar livros, onde 

não seriam aprovados os candidatos que a pressão se elevou nesse determinado 

momento, pois esse profissional bibliotecário no futuro vai precisar descartar uma 

parte da coleção da sua biblioteca e isso precisa ser feito de forma equilibrada e 

racional. 

Nesse sentido, devido ao medo do profissional de errar ao executar a função 

de desbastamento ou descarte que é muito complexa, pois algumas coleções de 

instituições são tombadas ou patrimoniadas, esses processos não recebem atenção, 

pois acaba sendo procrastinado ou não aplicado.  Alonso (1988, p. 201- 202) diz 

que: 

A biblioteca que desenvolver um programa de descarte precisa certificar-se 
de que seu bibliotecário esteja tecnicamente seguro quanto à tarefa, para 
poder oferecer ao usuário uma justificativa aceitável e profissional. O 
bibliotecário precisará dessa segurança para enfrentar várias barreiras que, 
na prática, dificultam seu trabalho. 

 

Verificam-se, então, muitas barreiras que segundo Figueiredo (1993) e Alonso 

(1988), dificultam a realização desse processo pelo bibliotecário, entre elas: 

 Barreira Psicológica, onde se acredita na ideologia da conservação do 

material informacional, pois alguém precisará do material um dia; 

 Barreira Política, pois nem sempre é conveniente ou oportuno executar 

esses processos, visto que dependem da política institucional da 

biblioteca, onde depende também da avaliação da possibilidade de 

reação negativa, além da permissão de outros colaboradores como 

professores e usuários; 

 Barreira de tempo, sendo uma tarefa que exige muito tempo e 

dedicação para ser bem executada; 
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 Barreira Legal, significando os trâmites legais para a alienação de 

material permanente; 

 Barreira de Status, isto é, a importância do tamanho da coleção da 

biblioteca significando qualidade. 

Assim algumas destas barreiras, ainda segundo Figueiredo (1993) também 

vão gerar justificativas para o profissional da informação bibliotecário não realizar o 

processo de desbastamento e descarte, entre elas: 

 Ausência de tempo; 

 Possuem a intenção de realizar o processo, mas adiam; 

 Medo de errar ao realizar a função; e  

 Relutância em se desfazer do material informacional. 

No entanto, segundo Figueiredo (1993) quando se trata do processo de 

descarte uma das maiores barreiras é a atitude negativa do próprio bibliotecário que 

entende a necessidade do processo de descarte, porém prefere não aplicar em sua 

biblioteca e não a barreira legal devido à legislação como muitos pensam, pois não 

existe uma lei específica que impeça o processo desbastamento/ descarte. Assim na 

relutância em executar esse processo os profissionais reclamam da ausência de 

diretrizes e apoio institucional para a seleção do material informacional a ser 

descartado como também o problema da legislação1. 

Atualmente, segundo Figueiredo (1993) existe na literatura duas formas de 

selecionar alguns tipos de materiais, com o propósito de um descarte futuro, em 

caso de remanejamento para amenizar a situação de conflito, que o profissional da 

informação bibliotecário fica no momento da tomada de decisão sobre o descarte, e 

que já estão sendo realizados em algumas universidades internacionais, dentre 

essas formas estão: 

 Os livros não são incorporados à coleção, os mesmos são guardados 

em caixas, após aquisição e processamento, onde é denominado de 

Book retirement program. 

                                                             
1
A legislação mais corrente que trata do problema da alienação de material no âmbito da 

Administração Federal é o Decreto n° 87.770 de 01/11/1982 e a Instrução Normativa da Secretária 
Geral do DASP, N° 151 de 19/12/1983, esta, tratando do desfazimento do material. É necessário 
procurar a existência de legislação mais recente (FIGUEIREDO, 1993, p. 135). 
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 A ficha com o número de registro é introduzida no catálogo do público e 

o livro é guardado em outro local pelo número de registro sem ser 

classificado, onde é denominado de temporary one entry. 

Assim, segundo (Vergueiro 1989, p. 76) a etapa de descarte não deve ser 

adiada, e sim realizada, onde deve ser pensada como: “Tão importante, aliás, que 

deve ser encarada com muita seriedade. Sem medo, mas também sem traumas”. 

Pois, segundo Vergueiro (1995, p. 4): 

Neste momento, em que um simples ato profissional define o 
universo de informações a que um grupo variado de indivíduos 
(usuários) terá acesso, pode-se dizer que o bibliotecário detém o 
poder. Ou seja, significa dizer que o bibliotecário responsável por 
essa tomada de decisão é um elemento que está constantemente 
interferindo no processo social. 
 

Desta forma, essa função deve ser feita com comprometimento e 

responsabilidade do profissional da informação para executar a sua função da 

melhor maneira possível sempre consultando seus usuários, através de 

questionários como processo auxiliar em uma avaliação minuciosa e cumprindo uma 

política preestabelecida a fim de evitar descartes errados, visto que, para Vergueiro 

(1989, p. 77) “A prática mostra que, por mais estranho seja o assunto tratado por 

qualquer documento, dez minutos após seu descarte alguém irá solicitá-lo”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando o processo de descarte fica evidente a necessidade e a 

importância de um planejamento em bibliotecas com políticas de formação e 

desenvolvimento de coleções estabelecidas, como também políticas específicas de 

descarte sendo cumpridas. Pois o planejamento é considerado uma ferramenta 

administrativa de gestão que possibilita a melhoria de produtos e serviços, utilizando 

da melhor forma seus recursos, habilidades e oportunidades, assim como, 

estabelecendo os melhores meios de resolução dos problemas futuros. Assim, os 

estudos mostram também a importância da implantação da politica de 

desenvolvimento de coleções como planejamento em unidades de informação, 

especialmente, em bibliotecas como fator principal para o desenvolvimento 

equilibrado dos seus acervos de uma biblioteca. A importância da aplicação da 

política de descarte preestabelecida, dentro desse contexto é primordial para 

resolver problemas de acessibilidade, espaço físico, e controle de custos, além de 

oferecer um serviço informacional de qualidade à comunidade em que está inserida. 

 Desta forma, a partir da implantação de políticas que obedeçam a critérios 

para as quais foram criadas de acordo com a instituição em que está inserida e as 

necessidades de sua comunidade, onde o descarte nesse processo possua a 

mesma importância das outras etapas do processo de desenvolvimento de coleções 

irá proporcionar a melhoria da qualidade dos serviços e dos produtos informacionais 

oferecidos, mantendo os acervos informacionais vivos, atuantes e atualizados, isto 

é, com o crescimento equilibrado, em conformidade com os objetivos institucionais e 

da comunidade. 

Portanto, a pesquisa aponta a importância da atenção e aplicabilidade do 

tema descarte em igualdade em relação a todas as outras etapas do processo de 

desenvolvimento de coleções, visto que o descarte é a decisão final no que se refere 

ao material informacional disponibilizado ao usuário e o processo que mantem as 

coleções atualizadas e atuantes. 

O papel do bibliotecário é primordial nesse contexto, por esse motivo, é 

imprescindível a conscientização desse profissional como as bibliotecas na 

aplicação dessas políticas, pois esse processo precisa ser feito de modo adequado 

com responsabilidade e comprometimento, através do auxilio de estudo de usuário e 

uma avaliação a cada obra. 
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Embora os bibliotecários conheçam e entendam a necessidade da aplicação 

das políticas de desenvolvimento de coleções, e principalmente, das políticas de 

descarte, ainda observa-se a ausência da aplicação desses processos na área 

referida e, consequentemente, questões a serem respondidas, tais como: A falta de 

importância à aplicação desses processos por essas instituições, a falta de rigidez 

na aplicação, a postura desses profissionais da informação bibliotecários diante 

desses processos.  

O presente trabalho, em revisão da literatura sobre descarte, aponta para 

discursão sobre a aplicação do processo de descarte como possível solução para 

antigos problemas em unidades de informação/ biblioteca. Onde o tema 

devidamente explorado levará os profissionais da informação bibliotecários a tratar e 

organizar da melhor maneira o seu objeto de trabalho, isto é, a informação. 

Vale ressaltar as dificuldades encontradas, pois há pouca bibliografia nacional 

sobre o tema descarte/ desbastamento em unidades de informação. 
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