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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o processo de desenvolvimento de coleções, dando ênfase ao 

processo de aquisição, pois parte da hipótese de que a grande maioria dos acervos das 

bibliotecas públicas é formado por doações e procura identificar que políticas as 

bibliotecas públicas adotam para a formação, manutenção e atualização de seus acervos. 

Tem como objetivo geral verificar nas bibliotecas públicas municipais e estaduais do 

Estado de Sergipe como se estabelece a formação, manutenção e atualização dos 

acervos, em especial no que se refere à modalidade aquisição, analisando-se os 

procedimentos para o recebimento de doações. Busca-se também, levantar como são 

selecionadas e adquiridas as obras para a composição do acervo; verificar se há 

procedimentos e critérios para o recebimento de doações; levantar a média do 

quantitativo de doações recebidas e a frequência dessas doações; identificar quem são os 

principais doadores e por fim, quais bibliotecas públicas possuem o documento de 

política de desenvolvimento de coleções. No que se refere à metodologia, a pesquisa 

classifica-se como descritiva, bibliográfica, de levantamento e qualitativa e quantitativa, 

além de questionário e entrevista. Quanto aos resultados foi percebido que na grande 

maioria das bibliotecas pesquisadas não há procedimentos nem critérios para o 

recebimento de doações. Concluiu-se da importância em implantar uma política de 

desenvolvimento de coleções e que esta obedeça a critérios que garantam a qualidade do 

tamanho do acervo, atenda às finalidades para o qual foi formado e às necessidades 

informacionais dos usuários. 

 

 

 

Palavras-chave: Biblioteca Pública. Desenvolvimento de Coleções. Processo de 

seleção e aquisição. Doações.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the process of collection development, emphasizing the 

acquisition process, since it is based on the hypothesis that the great majority of the 

public libraries collections are formed by donations, in order to identify what policies 

the public libraries adopt for the formation, maintenance and updating of its collections. 

Its general objective is to verify in the municipal and state public libraries of the State of 

Sergipe how to establish, maintain and update the collections, especially with regard to 

the acquisition modality, analyzing the procedures for receiving donations. It also seeks 

to determine how the works for the composition of the collection are selected and 

acquired; Check for procedures and criteria for receiving donations; Raise the average 

of the amount of donations received and the frequency of these donations; Identify who 

are the major donors, and finally, which public libraries have the collection 

development policy document. Regarding the methodology, the research is classified as 

descriptive, bibliographic, survey and qualitative-quantitative, in addition to 

questionnaire and interview. Regarding the results, it was noticed that in the majority of 

the libraries surveyed there are no procedures or criteria for receiving donations. The 

conclusion of the importance of implementing a collection development policy is that it 

obeys criteria that guarantee the quality of the collection's size, meet the purposes for 

which it was formed and the informational needs of the users. 

 

 

Keywords: Public Library. Development of Collections. Selection and acquisition 

process. Donations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A liberdade, o progresso e o desenvolvimento da sociedade e de seus 

indivíduos são valores humanos fundamentais. Eles só serão atingidos plenamente 

quando os cidadãos estiverem na posse da informação que lhes permita exercer todos os 

seus direitos fundamentais e, por conseguinte, ter um papel ativo na sociedade. A 

participação construtiva e o desenvolvimento da democracia dependem tanto de uma 

educação efetiva, bem como do acesso livre e sem limites, ao conhecimento, ao 

pensamento, à informação e à cultura. 

A biblioteca pública é vista como a porta de acesso ao conhecimento, pois 

fornece as condições básicas para uma aprendizagem contínua, para uma tomada de 

decisão independente e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e da 

comunidade do entorno. A biblioteca pública exerce uma função educativa, objetivando 

promover junto à comunidade usuária, materiais, meios e condições que facilitem a 

autoeducação e possibilidades de apropriação do conhecimento. 

De acordo com o Manifesto da UNESCO (1994, p. 1), a biblioteca pública é 

a “porta de entrada para o conhecimento proporcionando condições básicas para a 

aprendizagem permanente, autonomia de decisão e desenvolvimento cultural dos 

indivíduos e dos grupos sociais”. Nesse sentido, as bibliotecas públicas são de 

fundamental importância para a disseminação e manutenção da informação, pois em 

muitas comunidades é ela a única fonte de acesso que os usuários têm à disposição. 

Ainda segundo o Manifesto da UNESCO (1994, p. 2), os serviços 

oferecidos pelas bibliotecas públicas deverão ser pautados na “igualdade de acesso para 

todos independentemente da idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou status 

social”, ou seja, todos os cidadãos terão acesso de forma igualitária e sem restrições aos 

serviços oferecidos pela unidade de informação. A biblioteca deverá estar preparada 

para oferecer todo tipo de informações úteis aos cidadãos: sobre órgãos públicos ou 

particulares, serviços de emergência, serviços médicos, habitação, transporte, de 

trabalho e emprego e serviços públicos. 

Conforme o Manifesto da UNESCO (1994, p. 2), a biblioteca pública 

deverá desenvolver as seguintes missões: 
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Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças desde a mais tenra 

idade; apoiar tanto a educação individual e autodidata como a 

educação formal em todos os níveis; proporcionar oportunidades para 

o desenvolvimento criativo pessoal; estimular a imaginação e a 

criatividade da criança e dos jovens; promover o conhecimento da 

herança cultural, apreciação das artes, realizações e inovações 

científicas; propiciar acesso às expressões culturais das artes em geral; 

fomentar o diálogo intercultural e favorecer a diversidade cultural; 

apoiar a tradição oral; garantir o acesso aos cidadãos a todo tipo de 

informação comunitária; proporcionar serviços de informação e da 

habilidade no uso do computador; apoiar e participar de atividades e 

programas de alfabetização para todos os grupos de idade e implantar 

tais atividades se necessário. 

 

A missão da biblioteca pública é proporcionar a efetivação dos serviços 

oferecidos pela referida unidade de informação, levando a comunidade e os usuários ao 

encontro da cultura de outros países, bem como aos mais variados tipos de 

manifestações artísticas. Visto que a sua principal missão é desenvolver a competência 

informacional, nesse sentido, os usuários deverão ter a autonomia de acessar a 

informação de forma eficiente e efetiva, avaliá-la de forma crítica e competente e 

finalmente usá-la com precisão e criatividade. 

De acordo com Dias e Pires (2003, p. 11), a missão das bibliotecas públicas 

é “atender as necessidades de um público de determinada coletividade, geral e 

específico. Elas também funcionam como centros difusores de cultura e de informação 

úteis à comunidade”. As bibliotecas públicas são órgãos públicos, mantidas pelos 

governos municipal, estadual ou federal. 

Outro ponto que deve ser levado em consideração no efetivo serviço de uma 

biblioteca pública é a sua composição do acervo e esse deve respeitar e aprofundar as 

diversas opções de informação tanto do ponto de vista do conteúdo como da forma, mas 

principalmente, deve ter como objetivo central garantir a diversidade de pensamento e 

possibilidades de informação. A biblioteca pública deverá estar aberta a atender a todos 

os perfis e necessidades da comunidade, desde um pesquisador com exigências 

especificas até um usuário com necessidades informacionais mais simples.  

Como afirma Antunes, Cavalcante e Antunes (2000, p. 10):  

 

O acervo da biblioteca é formado por livros, periódicos, folhetos, 

fotografias, discos, mapas, gravuras, filmes, fitas cassete etc. Todo 

material que contém informação pode ser incluído no acervo da 

biblioteca. Entretanto, o livro, por seu formato e sua natureza, é o 
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veículo mais difundido para a informação e o material mais comum 

nas bibliotecas, complementado por outros materiais gráficos e 

audiovisuais. A formação do acervo da biblioteca requer atenção 

especial do bibliotecário ou do responsável pela biblioteca, uma vez 

que no acervo está contida a maioria das informações que os usuários 

buscam. As possibilidades de informação poderão ser ampliadas na 

medida em que se estabelece intercâmbio com outras bibliotecas, 

instituições e acesso a sistemas de informação externos em escala 

local e regional ou até nacional e internacional. 

 

O primeiro passo para a formação do acervo é a realização do estudo da 

comunidade é através dessa análise que poderemos selecionar os materiais que irão 

compô-lo, levando em consideração as necessidades dos usuários reais e potenciais, 

para que se atenda de forma igualitária as suas necessidades informacionais. Assim, 

com os dados obtidos nesse tipo de estudo pode se determinar os recursos existentes nas 

áreas de educação, cultura, artes, recreação; conhecer o seu potencial, qual a produção 

da região e do local, a existência de indústrias; descobrir as principais ocupações dos 

seus habitantes, os hábitos da população; inteirar-nos de comércio, escolas, opções de 

lazer. 

Segundo Dias e Pires (2003, p. 12), o acervo de uma biblioteca pública 

deverá ser composto por: 

 

[...] materiais de caráter educacional, cultural e recreativo, assuntos do 

momento, materiais populares, produzidos ou não pela indústria 

editorial, obras de referência, periódicos, história em quadrinhos, 

literatura, literatura cinzenta e materiais não-bibliográficos, 

publicações governamentais, produção histórica e cultural local, 

coleções para deficientes (visuais), hemeroteca e coleções para 

minorias.  

 

Nesse sentido, o acervo da biblioteca pública deverá ser de caráter geral, ou 

seja, comum, e atender às necessidades de todos os públicos, seja ele real ou potencial, 

objetivando despertar na população o interesse em frequentar e utilizar os serviços 

oferecidos pela unidade de informação.   

Conforme Carvalho e Klaes (1991 apud ROMANI; BORSZCZ 2006, p. 24), 

o desenvolvimento de coleções é um: 

 

[...] conjunto de atividades caracterizadas por um processo decisório 

que determina a conveniência de se adquirir, manter ou descartar 
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materiais, tendo como base critérios previamente definidos, que, por 

sua vez, são definidos por meio das diretrizes estabelecidas para 

formação ideal de um acervo, visando manter um conjunto de 

documentos que atenda às necessidades de informação dos clientes e 

aos objetivos da instituição.  

Para Vergueiro (1989 apud DIAS; PIRES, 2003, p. 10), o desenvolvimento 

de coleções "é um processo cíclico, com atividades regulares e contínuas, respeitando a 

especificidade de cada unidade de informação em função de seus objetivos e usuários”. 

Em suma, é necessário que haja um planejamento para a implantação dos serviços 

oferecidos à comunidade, bem como um levantamento das suas necessidades 

informacionais.  

O trabalho ora apresentado abordará o processo de desenvolvimento de 

coleções, dando ênfase ao processo de aquisição, pois parte-se da hipótese de que a 

grande maioria dos acervos das bibliotecas públicas é formado por doações, o que leva a 

questionar, como problema de pesquisa: que políticas as bibliotecas públicas adotam 

para a formação, manutenção e atualização de seus acervos? Desse problema destaca-se 

o objetivo geral que é verificar nas bibliotecas públicas municipais e estaduais do estado 

de Sergipe como se estabelece a formação, manutenção e atualização dos acervos, em 

especial no que se refere à modalidade aquisição, analisando-se os procedimentos para 

recebimento de doações. Do objetivo geral, elencam-se os objetivos específicos, a saber: 

levantar como são selecionadas e adquiridas as obras para composição do acervo; 

levantar se há procedimentos e critérios específicos para o recebimento de doações; 

levantar a média do quantitativo de doações recebidas e a frequência dessas doações; 

identificar quem são os principais doadores e, finalmente, verificar quais bibliotecas 

públicas possuem o documento de política de desenvolvimento de coleções.  

Justifica-se a escolha deste tema, por interesse profissional, a partir dos 

conhecimentos adquiridos sobre o processo de desenvolvimento de coleções, 

ministrados na disciplina Desenvolvimento de Coleções do curso de Biblioteconomia e 

Documentação da UFS. 

A pesquisa foi realizada por meio de questionário semiaberto elaborado no 

Google Docs direcionados aos gestores das bibliotecas públicas municipais e estaduais 

do Estado de Sergipe, que o responderam diretamente no local disponibilizado pela 

ferramenta utilizada. Em alguns casos realizou-se, também, a entrevista, pela 

impossibilidade de resposta via e-mail. Trata-se de pesquisa de caráter bibliográfico, de 

levantamento, com abordagem quali-quantitativa.  
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O presente trabalho se apresenta na linha de pesquisa Gestão da Informação 

e do Conhecimento sob orientação da Profa. Dra. Telma de Carvalho e está subdivido 

em seis capítulos, sendo: o primeiro a Introdução do tema, que traz aspectos relativos à 

importância da biblioteca pública para a comunidade e, consequentemente, o acervo que 

disponibiliza para seus usuários. O segundo a Revisão da Literatura, que se constitui a 

base teórica sobre o tema, englobando dois capítulos. A Metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho está descrita no Capítulo 4; os Resultados e Discussão são 

apresentados no Capítulo 5 e, por fim, as Considerações Finais, como Capítulo 6. 
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2 BIBLIOTECAS: tipologias e composição de acervos 

 

Antes de adentrarmos no corpus do trabalho faz-se necessário falar sobre o 

significado da palavra biblioteca bem como realizar um breve contexto histórico acerca 

de sua origem como instituição. Segundo Fonseca (2007, p. 48), “a palavra biblioteca 

vem do grego biliothéke através do latim bibliotheca, tendo como raiz βιβλίον (biblion) 

e (théke)”. A primeira significa livro. Théke, por sua vez, significa depósito. Por isso era 

entendida como o local responsável pela guarda de materiais escritos, papiros e 

pergaminhos. 

A primeira biblioteca pública teve origem no Egito, na cidade de Tebas 

entre os anos de 1279 a 1213 a.C. no reinado de Ramsés II, cuja estrutura arquitetônica 

do Templo correspondia à Casa da Vida. Em seu pórtico, ou seja, na sua entrada, o faraó 

mandou gravar a seguinte inscrição: O tesouro dos remédios da alma, ele usa uma 

metáfora para igualar os livros a um remédio, tendo o livro o benefício de curar a 

ignorância. A mais renomada de todas as bibliotecas da Antiguidade, também egípcia, 

foi a Biblioteca de Alexandria
1
, fundada aproximadamente em 200 a.C, e várias vezes 

incendiada e saqueada, até que desaparecesse no ano 640 d.C. Ainda na Antiguidade, 

temos a Biblioteca de Pérgamo
2
, como a segunda mais importante. Foi fundada por 

Átalo I e fortificada por seu filho Eumenes II, que tinha o desejo de torná-la o polo 

cultural da Ásia Menor (BASTOS, 2011). 

Na Mesopotâmia, o rei Assurbanipal construiu uma representativa biblioteca 

em Ninive
3
, no período entre 690 e 627 a.C. e na Grécia, a primeira biblioteca foi 

edificada por Psistrato, entre 560 e 527 a.C., em Atenas. Ela foi saqueada e destruída 

pelo rei persa Xerxes que, posteriormente, devolveu ao povo de Atenas parte do saque 

(BASTOS, 2011). Enquanto isso na Roma dos Césares, a Biblioteca Ulpiana foi 

                                                           
1 A Biblioteca de Alexandria foi uma das mais célebres bibliotecas da história e um dos maiores 

centros do saber da Antiguidade. Ficava situada na região portuária da cidade de Alexandria, no 

Egito. Nasceu durante o período helenístico, tendo como propósito refletir os valores de sua 

época, ou seja, de apoio a difusão do saber grego clássico para o Oriente. 
2 A Biblioteca de Pérgamo, localizada na cidade grega de Pérgamo, território hoje pertencente à 

Turquia, foi uma das mais importantes bibliotecas do mundo antigo e um dos maiores centros 

da cultura helenística grega. Na antiguidade era a segunda em importância depois da Biblioteca 

de Alexandria.  
3  A Biblioteca de Nínive localizava-se no palácio de Assurbanípal, em Nínive, cidade situada 

na margem ocidental do rio Tigre, e que foi a capital do Império Assírio (atual Iraque). Também 

conhecida como Biblioteca de Assurbanípal, continha uma coleção de milhares de placas em 

argila contendo textos em escrita cuneiforme. 
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fundada por Trajano, em seu reinado no período de 98 a 117 d.C. e formou com a 

Biblioteca Palatina, as duas mais importantes de um conjunto de 28 bibliotecas públicas 

que o Império Romano já possuía no séc. IV d.C.  

Na Idade Média, as bibliotecas se apresentavam da mesma forma como na 

Antiguidade, ou seja, mantinham o interesse no armazenamento de documentos e no 

impedimento da sua circulação. Nesse período da história o clero tinha um grande 

poder, pois ele era o responsável pela educação e isso incluía o domínio das bibliotecas 

(BASTOS, 2011). Nessa época, surgem três tipologias de bibliotecas, a saber: as 

monacais, as universitárias e as particulares. As primeiras foram as que se sobressaíram, 

pois possuíam grande destaque nos mosteiros e conventos. Dentre as bibliotecas mais 

famosas desse período podemos citar a Biblioteca de Cassiodoro em Roma. 

Na Idade Moderna, as bibliotecas começam a mudar a sua forma, passando 

a ser um local de laicização, democratização, especialização e socialização (BASTOS, 

2011) e tem-se uma mudança de paradigma, em que as bibliotecas deixam de ser um 

local único e exclusivo de deposito, passando a ser vista como a porta de acesso ao 

conhecimento, pois fornece as condições básicas para um ambiente acessível a qualquer 

cidadão sem restrições. 

 

2.1 A Biblioteca Nacional 

 

A história das bibliotecas nacionais está ligada ao processo de consolidação 

dos Estados Nacionais da Europa. Nesse sentido, para Campello (2006, p.20) “suas 

origens refletem o desejo dos reis reunirem e preservarem os registros do saber, razão 

pela qual muitas foram cridas como bibliotecas reais”, passando a ser as instituições 

responsáveis pela preservação do patrimônio cultural das nações, no apoio à criação das 

bibliotecas públicas e no controle bibliográfico. 

Na Conferência Geral da UNESCO realizada no ano de 1970, foram 

estabelecidas recomendações, bem como a classificação dos tipos de bibliotecas, esse 

documento conceitua e determina as atribuições para as Bibliotecas Públicas, conforme 

preconiza a UNESCO (1970 apud Grings; Dodebei, 2015, p. 7) como as 

 

Responsáveis pela aquisição e conservação de exemplares de todas as 

publicações importantes impressas no país e funcionam como 

‘biblioteca de depósito’, por força de lei ou outros dispositivos. Além 

disto, elas normalmente executam algumas das seguintes funções: 
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elaborar uma bibliografia nacional; reunir e manter atualizada uma 

coleção ampla e representativa de obras estrangeiras que inclua livros 

relativos ao próprio país; atuar como centro nacional de informação 

bibliográfica; compilar catálogos coletivos; publicar a bibliografia 

nacional retrospectiva. Bibliotecas chamadas ‘nacionais’ mas cujas 

funções não correspondem às definições acima não deveriam ser 

colocadas na categoria de ‘bibliotecas nacionais’. 

 

Evidenciou-se que a principal característica que define uma biblioteca 

nacional é o fato de ela ser a depositária de toda a produção intelectual do país. Nesse 

sentido, o Depósito Legal é definido pelo envio obrigatório de no mínimo um exemplar 

de todas as publicações produzidas em território nacional, por qualquer meio ou 

processo, para distribuição gratuita ou venda, no prazo máximo de 30 dias após sua 

publicação
4
. Ela também tem a responsabilidade de produzir a bibliografia nacional, ou 

seja, a biblioteca nacional passaria a desempenhar o papel de agência bibliográfica 

nacional que exercerá duas funções primárias: “preparar os registros oficiais e 

completos de cada nova publicação editada, de acordo com as normas catalográficas 

internacionais; divulgar esses registros, com a maior rapidez possível na bibliografia 

nacional”. UNESCO (1970 apud Campello, 2006, p. 22-23). 

A Biblioteca Nacional do Brasil, cujo nome oficial é Fundação Biblioteca 

Nacional é o órgão responsável pela execução da política governamental de captação, 

guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país. Ela teve origem na Real 

Biblioteca da Ajuda, pertencente a corte portuguesa, que chegaram ao Brasil no 

episódio da invasão de Portugal pelas tropas francesas comandadas pelo general 

Napoleão Bonaparte, em 1808. Tem-se o início do itinerário da Real Biblioteca no 

Brasil, com a chegada de D. João VI e sua corte ao Rio de Janeiro. Junto com a 

comitiva desembarcaram cerca de 60 mil peças, entre livros, manuscritos, mapas, 

estampas, moedas e medalhas. 

Em 1810, no Rio de Janeiro a biblioteca foi instalada no Hospital da Ordem 

Terceira de Nossa Senhora do Carmo: em 29 de outubro do mesmo ano tem-se a data 

oficial de sua fundação, com a assinatura do decreto que autorizava sua instalação nos 

porões do hospital. Nas palavras de Campello (2006) no ano de 1812, a biblioteca 

passou a ocupar todo o prédio da ordem do Carmo, ficando lá até 1858, quando foi 

transferida para a Rua do Passeio, número 60, no Largo da Lapa, e instalada no prédio 

que tinha por finalidade abrigar de forma melhor o seu acervo, mas como seu acervo 

                                                           
4 As informações bibliográficas foram concedidas a partir da página da Biblioteca Nacional. 

Disponível em: <https://www.bn.br/>. 
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continuava a expandir com as doações, aquisições, por meio da contribuição legal, 

compra de coleções de obras raras em leilões e em centros livreiros de todo o mundo, 

em breve seria necessária a sua mudança para outro edifício, mais adequado às suas 

necessidades. De acordo com Campello (2006), esse crescimento progressivo e 

permanente do acervo da biblioteca foi fundamental para a realização de um projeto de 

construção de uma sede que atendesse a todas as suas necessidades, acomodando de 

forma adequada as suas coleções. Com base nisso foi projetado seu atual prédio, que 

teve sua pedra fundamental lançada em 15 de agosto de 1905. A inauguração se realizou 

em 29 de outubro de 1910, no prédio que hoje abriga a Biblioteca Nacional, a área 

central do Rio de Janeiro. 

Em 2014, foi publicado no Diário Oficial o Decreto de nº 8.297, de 15 de 

agosto de 2014, que aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 

Comissão e das Funções de Confiança da Fundação Biblioteca Nacional; altera os 

Anexos I e II ao Decreto no 7.743, de 31 de maio de 2012, que aprova a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas do Ministério da Cultura; e altera os Decretos nº 519 e nº 520, ambos de 13 

de maio de 1992, que tratam, respectivamente, do Programa Nacional de Incentivo à 

Leitura e do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. No Art. 2° institui a Fundação 

Biblioteca Nacional, órgão responsável pela execução da política governamental de 

captação, guarda, preservação e difusão da produção intelectual do País, tendo por 

competências: 

 

I - captar, preservar e difundir os registros da memória bibliográfica e 

documental nacional; 

II - adotar as medidas necessárias para a conservação e proteção do 

patrimônio bibliográfico e digital sob sua custódia; 

III - atuar como centro referencial de informações bibliográficas; 

IV - atuar como órgão responsável pelo controle bibliográfico 

nacional; 

V - ser depositária e assegurar o cumprimento da legislação relativa ao 

depósito legal; 

VI - registrar obras intelectuais e averbar a cessão dos direitos 

patrimoniais do autor; 

VII - promover a cooperação e a difusão nacionais e internacionais 

relativas à missão da Fundação Biblioteca Nacional; e 

VIII - fomentar a produção de conhecimento por meio de pesquisa, 

elaboração e circulação bibliográficas referentes à missão da 

Fundação Biblioteca Nacional. 
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Ao longo do século, a Biblioteca Nacional diversificou e aperfeiçoou suas 

atividades, e passou por sucessivas reformas. Em resposta às exigências impostas pela 

demanda dos pesquisadores, e diante da importância do conjunto bibliográfico e 

documental sob sua guarda, buscou acompanhar a evolução tecnológica mundial e 

investiu no aprimoramento dos mecanismos de segurança e preservação do patrimônio 

sob sua custódia; criou e desenvolveu metodologias modernas de catalogação e 

classificação para seu acervo e adotou novas tecnologias da informação, para garantir o 

direito de acesso do cidadão e contribuir para a sua qualificação
5
.  

 

2.2 A Biblioteca Pública 

 

O primeiro registro de criação de biblioteca pública que se tem notícia é na 

cidade grega de Atenas, na Antiguidade (CUNHA, 2003). No ano 39 da nossa era, em 

Roma, tem-se os seus serviços voltados para atender ao público, sendo de forma 

inexpressiva. Nesse sentido a biblioteca pública já começa a se libertar do conceito de 

local de simples guardiã do conhecimento, para a mediadora da informação. 

É durante a Idade Média que a biblioteca pública passa a desenvolver o 

caráter democrático da informação. Tem-se a noção de que o conhecimento preso ao 

livro é de pouco ou nenhum valor se não for disseminado a população, observa-se 

também uma mudança de foco que anteriormente era o livro passando para o leitor 

(CUNHA, 2003). 

Na Idade Contemporânea, especialmente no século XIX assisti-se a 

revoluções e mudanças político-econômicas, ascensão do liberalismo e da classe 

burguesa com a consolidação dos ideais democráticos baseados na filosofia de uma 

educação para todos (CUNHA, 2003). Essas mudanças propiciaram a proliferação das 

bibliotecas públicas desenvolvendo suas funções básicas: informação, educação, cultura 

e lazer. 

Ainda acerca do surgimento das bibliotecas públicas, para Almeida Júnior 

(2003), tem-se no ano de 1850 a data aproximada do surgimento da biblioteca pública 

nos Estados Unidos e na Inglaterra, com características próprias diferenciando das 

outras nos seguintes aspectos: mantidas pelo Estado, com funções específicas e com a 

intenção de atender a sociedade. No Brasil, segundo Suaiden (1980), a primeira 

                                                           
5  As informações bibliográficas foram concedidas a partir da página da Biblioteca Nacional. 

Disponível em: <https://www.bn.br/>. 
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biblioteca pública fundada foi a Biblioteca Pública da Bahia no ano de 1811, criada não 

por iniciativa do governo e sim pelos cidadãos e seu acervo foi formado basicamente 

por doações. 

As bibliotecas em geral são classificadas de acordo com as funções que 

desempenham, aos tipos de usuários ao qual ela se destina e o nível de especialização do 

seu acervo. Nesse sentido, A biblioteca pública é o centro local de informação, tornando 

prontamente acessíveis aos seus utilizadores o conhecimento e a informação de todos os 

gêneros (UNESCO, 1994). Em suma, ela deverá disponibilizar a comunidade toda e 

qualquer informação sem restrições de cor, raça, idade, sexo, religião, etnia e condições 

sociais, pois em muitas comunidades ela é a única fonte difusora da informação 

disponível. 

De acordo com a IFLA (2010, apud AFONSO, 2015, p. 39), a biblioteca 

pública deverá contribuir para: 

O desenvolvimento cultural, educacional e artístico da população e 

proporcionar espaços e atividades para a ocupação dos tempos livres 

de forma lúdica. As coleções deverão ser diversificadas e abarcar todo 

o conhecimento humano. 

 

Ainda segundo a IFLA (2002, apud AFONSO, 2015), as bibliotecas 

públicas são instituições voltadas a servir a comunidade em que se inserem, e devendo 

prestar serviço de informação a comunidade e as suas respectivas coleções deverão ser 

formadas com base nas necessidades locais.  

Acerca do conceito de biblioteca pública, de acordo com Silveira (2007, p. 

78) ela denota: 

Uma instituição social sempre em evolução, que influencia e é 

influenciada pela estrutura social que a circunda, refletindo e 

contribuindo para o seu desenvolvimento através da coleta, 

organização e disseminação dos produtos culturais, da administração e 

produção do conhecimento registrado, além da garantia de livre acesso 

a todos aqueles que queiram utilizá-los. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, as bibliotecas públicas são centros locais de 

informação que tem por objetivo “tornar prontamente acessíveis todos os signos 

informacionais armazenados em seu acervo, cujos serviços devem ser oferecidos tendo-

se em vista a igualdade de oportunidade” (SILVEIRA, 2007, p. 78). 

Na óptica de Elisa Machado (2008), as bibliotecas públicas são espaços 

públicos, criadas por lei estaduais e municipais e possuem vinculo com um órgão 

governamental, estado, município ou federação, os quais respondem por sua 
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manutenção. São criadas para atender as necessidades informacionais da comunidade 

que reside na região na qual a biblioteca está implantada. 

Nos países desenvolvidos, as bibliotecas públicas são vistas pelos usuários 

como sendo indispensáveis ao seu desenvolvimento, pois elas são responsáveis pela 

prestação de serviços à comunidade, que para Suaiden (1994, p.23), são os seguintes:  

 

[...] prestar serviços como o de facilitar a elaboração de pesquisa 

bibliográfica; difusão de sumários correntes e alertas; empréstimo a 

domicílio; consultas e também servir de ponto de encontro para a 

comunidade debater sua participação econômica e política e onde se 

oferecem informações para a população.  
 

Em contrapartida nos países em desenvolvimento essa consciência ainda 

não foi totalmente desenvolvida, pois a grande maioria das bibliotecas públicas não 

desenvolvem um trabalho efetivo a favor da comunidade, devido principalmente à falta 

de interação com a população, referente à falta de informação em relação à prestação de 

serviço a comunidade. 

Para Dias e Pires (2003, p. 11), a sua missão é “atender as necessidades de 

um público de determinada coletividade, geral e específico”, ou seja, no geral temos a 

comunidade como um todo já no específico tem os grupos marginalizados pela 

sociedade, que são os deficientes, os analfabetos, as pessoas de baixa renda, 

desempregados e os grupos de risco
6
.  

No entanto, para Suaiden (1994, p.19), a sua verdadeira missão é “melhorar 

a qualidade de vida da comunidade”, pois ela é o suporte fundamental do “sistema 

educacional e cultural”, visto que, seu principal objetivo é desenvolver nos usuários o 

hábito da leitura e o seu acervo deverá ser compatível com as necessidades 

informacionais da sociedade.  

A UNESCO (1994) vem corroborar com o que já foi dito, ao afirmar que 

uma das suas missões é assegurar à comunidade na qual está inserida acesso a todo tipo 

de informação, insumo essencial aos processos de construção de conhecimento e 

participação na vida sociocultural. 

Para que as bibliotecas públicas possam de fato atender os anseios da 

população, ela deverá trabalhar com o conceito de leitura pública e leitura literária. 

Nesse sentido, de acordo com Cabral; Real; Nunes; Moura (1983 apud AFONSO, 2015) 

por leitura pública entende-se que é uma relação entre a criação e o público, com dupla 

                                                           
6 No grupo de risco temos as crianças e adolescentes infratores, os ex-presidiários e mendigos. 
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finalidade: cultural e social. Em que o primeiro possibilita a todas as camadas da 

sociedade acesso ao conhecimento. No entanto, o social possibilita ao cidadão a sua 

afirmação como indivíduo na sua comunidade, exercendo plenamente o direito de 

escolha. Em suma, irá desenvolver o habito da leitura e a competência informacional. 

Por leitura literária, de acordo com Cereja (1995, apud AMORIM, 2010) é a 

“arte da palavra”, fazendo parte da língua como um instrumento de comunicação, 

cumprindo o papel social de transmitir conhecimento e cultura de uma comunidade. A 

leitura de textos literários  leva a fazer relações com outros textos, com a época em que 

foi escrito e com a atualidade, desenvolvendo a capacidade de ler e interpretar. Nesse 

sentido, o texto literário irá desenvolver no leitor o senso crítico e este deverá relacionar 

tudo o que lê com o mundo em que o cerca e compreender a diversidade de 

significados. 

Em suma, a leitura pública e a literária trazem apropriação da língua, acesso 

ao conhecimento, elaboração de uma reflexão e de um mundo próprio e esses motivos 

se tornam via de acesso ao exercício de um verdadeiro direito de cidadania. 

No que concerne à captação de recursos, as bibliotecas públicas são 

mantidas pelas esferas estadual e municipal, e seus serviços deverão ser totalmente 

gratuitos, pois seu objetivo essencial é preservar e difundir o conhecimento, referente à 

cultura na qual ela está inserida. No entanto, em relação à formação do acervo, em sua 

grande maioria é composto por doações de pessoas físicas e jurídicas, tais como 

instituições federais de ensino, órgãos governamentais e editoras. Concernente à 

composição do acervo, ele é composto por obras de referência, obras gerais, literatura, 

periódicos, materiais especiais (áudio livros, gibis, jogos, brinquedos, discos, vídeos 

etc). 

O Manifesto da IFLA/UNESCO para bibliotecas públicas foi aprovado em 

Paris no ano de 1994, o mesmo “proclama a biblioteca pública como força viva para a 

educação, cultura e informação e como agente essencial para a promoção de paz e bem 

estar espiritual da humanidade” (UNESCO, 1994, p. 1). Ainda de acordo com a 

UNESCO (1994), as bibliotecas públicas deverão ser apoiadas por legislação, visto que 

os governos estaduais e municipais deverão comprometer-se a desenvolver e manter as 

referidas unidades de informação.  

A criação da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a cultura), data no final da 2ª Guerra Mundial. Mas antes disso, em 1926, 

outro órgão internacional, o Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual, 
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considerado o precursor da UNESCO (SILVA, 1994, p. 69), atuava na realização de 

intercâmbios internacionais no campo da Ciência e da Cultura. 

Para título de esclarecimento, faz-se necessário descrever a estrutura 

administrativa da UNESCO, que para Silva (1994, p. 69) é estruturada da seguinte 

forma: Conferência Geral, seu órgão máximo, responsável pela definição das políticas 

da Organização, sendo composto por delegados escolhidos pelos Estados Membros; O 

Conselho Executivo é o órgão responsável pela execução do plano de trabalho aprovado 

pela Conferência Geral, sendo composto por membros eleitos pela mesma Conferência 

entre os delegados representantes dos Estados Membros. Já a Secretaria é o órgão 

administrativo, composto do Diretor Geral e do pessoal considerado necessário, a 

UNESCO ainda possui uma estrutura regional composta por escritórios com sede em 

diferentes regiões do mundo, dedicados à cooperação. 

O Manifesto da IFLA/UNESCO é um importante documento de valor 

internacional, em que fundamenta e explicita a missão das bibliotecas públicas. Em seu 

texto introdutório, ele declara:  

 

Liberdade, prosperidade e desenvolvimento da sociedade e dos 

indivíduos são valores humanos fundamentais. Eles serão alcançados 

somente através da capacidade dos cidadãos, bem informados, para 

exercerem seus direitos democráticos, e terem papel ativo na 

sociedade. Participação construtiva e desenvolvimento da democracia 

dependem tanto de educação adequada, como do livre e irrestrito 

acesso ao conhecimento, pensamento, cultura e informação 

(UNESCO, 1994, p. 2). 

 

Nesse sentido, quando os cidadãos têm acesso à informação, poderão tornar-

se sujeitos ativos e exercer seus direitos plenos na sociedade, participando de forma 

efetivamente na construção de um país mais democrático e igualitário para todos.  

Em suma, a biblioteca pública é uma demonstração prática da efetivação da 

democracia, realizada na educação, pois ela é considerada como um processo contínuo 

ao longo da vida do homem. A biblioteca pública tem por objetivo proporcionar a todos 

o livre acesso aos registros dos conhecimentos, sem nenhuma objeção. Suaiden (1980) 

vem corroborar ao afirmar que, para alcançar os seus objetivos, as bibliotecas públicas 

devem ser de fácil acesso a todos os membros da comunidade sem distinção de cor, 

raça, idade, nacionalidade, sexo, língua e religião, ou seja, igualdade de condições para 

todos. 
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2.3 A Biblioteca Especializada 

 

As bibliotecas especializadas começaram a surgir no início do século XX e 

intensificaram-se após a Segunda Guerra Mundial, como uma resposta ao avanço da 

área de ciência e tecnologia e suas primeiras coleções foram na área de medicina, visto 

que, nessa época houve descobertas de antibióticos e vacinas para melhorar a qualidade 

de vida da população (FIGUEIREDO, 1979). O seu nascimento também está 

relacionado à organização das universidades, que por sua vez se organizaram em 

departamentos, ou faculdades e, por conseguinte passaram a organizar as coleções de 

documentos especializados na sua área de pesquisa.  

Uma das características das bibliotecas especializadas que a diferencia das 

demais está relacionada à sua estrutura de orientação por assunto, ou seja, as 

organizações as quais elas pertencem têm objetivos específicos e seus usuários possuem 

necessidades também específicas. Outra característica está relacionada ao tipo de 

material que compõe o seu acervo, aos temas destinados à área de atuação que sua 

clientela atua. 

Litton (1974, p. 19) define biblioteca especializada:  

La denominación biblioteca especializada se aplica comúnmente a las 

colecciones formadas casi exclusivamente por obras recientes sobre 

un tema específico o que se limitan a un grupo de temas afines. [...] 

cualquier biblioteca puede considerarse como especializada, si la 

contemplamos desde el punto de vista de sus objetivos, política y 

usuarios, elementos estos que son privativos de toda institución.
7
   

 

Para Dias e Pires (2003, p. 14), as bibliotecas especializadas são “centros de 

informação com acervos específicos, voltados para a área de atuação da organização”. 

Nesse sentido, o seu acervo deverá atender as necessidades específica dos usuários na 

área da qual ele faz a pesquisa.  

De acordo Ashworth (1967 apud SALASÁRIO 2005, p. 106), a biblioteca 

especializada “é uma biblioteca quase exclusivamente dedicada a publicações sobre um 

assunto ou sobre um grupo de assuntos em particular. Inclui também coleções de uma 

                                                           
7
 Tradução nossa: A denominação biblioteca especializada é o nome comumente aplicado às 

coleções formadas quase que exclusivamente por obras recentes sobre um tema específico ou 

limitado a um grupo de temas relacionados. [...] qualquer biblioteca pode ser considerada como 

especializada, se olharmos do ponto de vista dos seus objetivos, políticas e usuários, são 

elementos estes que são únicos para todas as instituições. 
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espécie particular do documento”. Em suma, os materiais devem ser exaustivos sobre o 

assunto e a unidade de informação deverá também manter convênios com outras 

instituições a fim de trocarem informações sobre as novas descobertas na área 

pesquisada. 

Do ponto de vista das coleções, Litton (1974, p. 20) nos fala que:  

 
Las bibliotecas especializadas son colecciones formadas para 

suministrar una información detallada sobre determinado asunto. El 

que puede no ser científico sino estar relacionado con cualquier otra 

actividad, pero la información solicitada será siempre oportuna, 

precisa y concreta.
8
 

 

Acerca das funções das bibliotecas especializadas, Dias e Pires (2003, p. 14) 

apontam que a sua principal função é promover “informações específicas em 

determinadas áreas necessárias ao desenvolvimento e à produção de ciência, tecnologia 

e negócios”. Nesse sentido, as bibliotecas especializadas são de fundamental 

importância para impulsionar a produção científica de uma nação.  

As formas de aquisição nas bibliotecas especializadas, geralmente são 

realizadas pela modalidade compra, mas há também a permuta entre unidades de 

informação e doações. No que concerne às doações, geralmente são recebidas de 

professores, especialistas da área, pesquisadores e órgão governamentais.  

 

2.4 A Biblioteca Universitária 

 

A universidade é uma instituição de caráter social, portanto sua finalidade 

será sempre o oferecimento da educação e o desenvolvimento da pesquisa. Para 

Carvalho (2004), as bibliotecas universitárias são instituições de ensino superior e estão 

voltadas para atender as necessidades de todos os membros da comunidade acadêmica 

da qual fazem parte, num processo dinâmico, onde cada uma de suas atividades é 

desenvolvida de maneira ativa para ampliar o acesso à informação e contribuir para a 

missão da universidade.  

Para se ter uma ideia acerca da importância das bibliotecas nas 

universidades, um curso de graduação e pós-graduação só é autorizado mediante a 

                                                           
8
 Tradução nossa: As bibliotecas especializadas são coleções formadas para fornecer 

informações detalhadas sobre um determinado assunto uma, que não pode ser científica, mas 

estar relacionada com qualquer outra atividade, mas a informação solicitada será sempre 

oportuna, precisa e específica.  
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existência de condições adequadas ao seu funcionamento, por exemplo: deverá possuir 

um acervo que atenda as necessidades da comunidade acadêmica. 

A origem das bibliotecas universitárias data da Idade Média nos mosteiros 

das igrejas europeias, visto que, nessa época esse era o local do saber, porém as 

bibliotecas eram locais reservados, com acesso restrito e sua função era de colecionar e 

preservar o conhecimento produzido e o mesmo não podia ser divulgado 

(CARVALHO, 2004). A invenção da imprensa por Johann Gutenberg, no século XV, 

foi um dos acontecimentos que mudaram a história da leitura e da circulação de ideias 

em escala mundial, esse acontecimento refletiu nas bibliotecas, as quais passaram a 

proporcionar maior acesso a informação. 

Fonseca (2007) cita que a biblioteca universitária é uma extensão da escolar, 

pois quem deseja prosseguir nos estudos irá encontrar a sua disposição uma 

infraestrutura documental e bibliográfica voltada aos cursos oferecidos pela instituição, 

bem como meios para fomentar a pesquisa. Para as autoras Dias e Pires (2003, p. 13), as 

“bibliotecas universitárias funcionam como órgãos de apoio informacional as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, com um acervo geral ou especializado”. Em suma, ela 

deverá promover acesso às referências bibliográficas específicas, indispensáveis ao 

ensino, pesquisa e extensão. 

O público atendido por essas unidades de informação é heterogêneo, 

composto por estudantes de graduação, pós-graduação, professores, pesquisadores, 

funcionários e a comunidade em geral. A sua coleção deverá contemplar a ementa dos 

cursos, com as bibliografias básica e complementar, obras de referência (dicionários, 

enciclopédias etc), periódicos, monografias, dissertações, teses, materiais especiais - 

coleções não convencionais e/ou destinadas a grupos especiais de usuários, livros em 

braille e áudio livro. 

Nas bibliotecas universitárias, a principal forma de aquisição é por compra, 

na modalidade pregão eletrônico, mas há outras formas, como a permuta entre 

bibliotecas e doação, recebida de forma espontânea de professores, pesquisadores e 

alunos. Há também as doações que são solicitadas a órgãos governamentais e de 

pesquisa científica. 
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2.5 A Biblioteca Comunitária  

 

As bibliotecas comunitárias ocupam um lugar de grande importância na 

comunidade na qual ela está inserida, pois o seu principal objetivo é atender a 

população com o acesso livre à informação de forma igualitária, tornando os usuários 

autônomos e conscientes dos seus direitos enquanto cidadãos. Nesse sentido, para 

Machado (2008, p. 3) as bibliotecas comunitárias “são polos irradiadores de cultura e 

saber local que, apoiadas pelo poder público, podem se transformar em espaços 

estratégicos para a implantação de políticas públicas de integração social e cultural”. 

Acerca do surgimento das bibliotecas comunitárias, de acordo com 

Machado (2008, p. 49) elas surgem como: 

 

Práticas espontâneas, idealizadas e implementadas por agentes 

individuais ou coletivos; cidadãos comuns, com ou sem instrução 

formal, com ou sem apoio institucional. Surgem normalmente em 

lugares periféricos, em função da dificuldade de acesso aos bens 

culturais e da total ausência do Estado.  

 

Nesse sentido é sabido que em sua maioria essas bibliotecas são criadas por 

pessoas que não são vinculadas a área da Biblioteconomia e Ciência da Informação, mas 

que tem a consciência que o acesso ao livro e a leitura proporcionará as crianças e aos 

jovens, ingresso ao conhecimento. 

Ainda segundo Machado (2008, p. 16) as bibliotecas comunitárias são: 

 

Espaços que se formam a partir de ações locais coletivas, baseadas em 

atitudes criativas e solidárias e lideradas por grupos que tomam para si 

o desafio de solucionar a carência da leitura e do acesso à informação, 

uma luta contra a crescente exclusão sócia. 

 

Na literatura, há pouco material sobre biblioteca comunitária e quando 

existe, ele se confunde com o conceito de biblioteca pública, mas há particularidades 

que as diferenciam entre si. Elas estão mais ligadas à ação cultural, do que aos serviços 

de organização e tratamento da informação, essa é uma das principais características 

que as distinguem das demais. 

Ainda segundo as singularidades, as bibliotecas comunitárias são criadas 

pela comunidade e não para a comunidade, a sua missão é combater a exclusão 

informacional, buscando a igualdade social, elas estão localizadas em regiões periféricas 
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e a sua manutenção é feita pela comunidade e não exclusivamente por órgãos 

governamentais, ou com vinculação direta aos municípios.  

De acordo com Salcedo e Alves (2015, p. 567), bibliotecas comunitárias: 

 

São aqueles espaços de leitura que surgiram por iniciativa das 

comunidades e são gerenciados por elas, ou ainda, aqueles espaços 

que embora não tenham sido iniciativas das próprias comunidades, 

voltem-se para atendê-las. São espaços de leitura e bibliotecas que 

preservem sua natureza de uso público e comunitário em sua essência, 

tendo como princípio fundamental a participação de seu público nos 

processos decisórios e avaliativos.  

 

Nesse sentido, a biblioteca comunitária é criada pela comunidade com o 

intuito de atender as necessidades informacionais da comunidade na qual ela está 

inserida, levando os usuários a desenvolverem o senso crítico e a reivindicação dos seus 

direitos enquanto cidadão.  

Elisa Machado (2008, apud ALMEIDA JÚNIOR, 1997, p. 107), nos traz o 

conceito de biblioteca comunitária, que segundo ele são muito parecidos com o de 

biblioteca pública, visto que possuem os mesmos objetivos e serviços. 

 

O adjetivo comunitário estaria sendo empregado com o intuito de 

destacar essa proposta de outras tantas existentes, tornando-a mais 

atraente, inclusive para a sociedade, que, em função dessa nova 

designação, pode imaginá-la tratando-se de uma instituição diferente 

da biblioteca pública sobre a qual já possui um estereótipo formado. 

Assim a biblioteca comunitária passaria para a sociedade, por uma 

nova entidade, não carregando preconceitos e ideias preconcebidas 

que prejudicariam sua atuação. 

 

Desse modo, através da tipologia o autor estabelece sua reflexão a partir do 

espaço, do acervo, do público e dos serviços que a unidade de informação oferece a 

comunidade. 

Na definição de Prado (2010, p.142), considerada como território de 

memória, a biblioteca comunitária:  

 

Atua como um sujeito ativo que desempenha um papel fundamental 

como espaço ideal de leitura, educação, organização social, cidadania, 

desenvolvimento sustentável, transferência da informação, linguística/ 

dialogismo etc., e não como um organismo voltado aos interesses 

exclusivos de quem a dirige. 
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Em suma, as bibliotecas comunitárias são de extrema importância porque 

são espaços abertos à participação democrática da comunidade, em que o livro e a 

informação são usados como ferramentas de geração do conhecimento. 

O principal motivo para a sua criação se dá pelo fato da dificuldade da 

população em ter acesso ao livro e à leitura. De acordo com Machado (2008, p. 5), “o 

agente individual muda sua posição no grupo e na sociedade e a biblioteca passa a ser o 

seu passaporte para integrar um novo grupo ou mundo”. O acesso à informação 

proporciona ao usuário um mundo de possibilidades, em que ele se tornará autônomo 

nas suas escolhas e crítico frente às informações recebidas. Dentre os seus principais 

objetivos incluem-se: 

 

[...] suprir as demandas das pessoas por serviços que correspondam 

aos seus interesses em conhecer, buscar informações para o 

desenvolvimento e para o domínio das habilidades de pensar, ler, 

escrever; além disso, visam oferecer o contato com textos escritos que 

estejam disponíveis em contextos motivadores da leitura 

(MADELLA; SOUZA, 2012, p. 178). 

 

Ainda acerca dos objetivos, segundo Machado (2008, p. 51) as bibliotecas 

comunitárias: 

Devem criar mecanismos para colaborar no desenvolvimento da sua 

comunidade, potencializando os próprios talentos dos indivíduos da 

comunidade, constituindo-se como espaços públicos voltados para a 

emancipação, onde a pratica cidadã possa aflorar de forma inovadora, 

criativa propositiva. 

 

Em síntese, considera-se que os objetivos das bibliotecas comunitárias são 

iguais aos da biblioteca públicas, pois a sua principal função é desenvolver nos usuários 

as habilidades crítico-reflexivas.  

Em relação à composição do acervo, ele é composto por livros, revistas, 

gibis, materiais didáticos, também se encontram acervo audiovisual, como filmes, DVD, 

CD. No que concerne às formas de aquisição de materiais para compor o acervo, a 

principal modalidade de aquisição são as doações, as quais são feitas quase que 

exclusivamente pela comunidade na qual estão inseridas bem como por órgãos 

governamentais. 
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2.6 A Biblioteca Escolar 

 

Dentre as tipologias de bibliotecas existentes, a biblioteca escolar é aquela 

que tem como princípio fundamental, preparar os alunos para melhor compreensão de 

textos, a partir de análises críticas, incentivar a leitura e apoiar o projeto político 

pedagógico da escola a qual está inserida. Nesse sentido, segundo Santana Filho (2010 

apud CÔRTE; BANDEIRA, 2011, p. 3): 

 

O papel da biblioteca escolar é incentivar a leitura reflexiva, pois é 

através dela que o aluno terá outra concepção do texto, não como algo 

estático, desprovido de sentido e de valor, mas como algo vivo, 

repleto de significados e informações interessantes.  

 

Em síntese, o principal objetivo da biblioteca escolar é levar os educandos a 

entender que existe diferentes tipos de leituras em suportes variados; deverá também 

desenvolver neles a capacidade de selecionar e avaliar a informação relevante para a sua 

complementação dos estudos. 

O papel que a biblioteca escolar exerce na comunidade estudantil é 

desenvolver atividades de cunho educativo, cultural, político e social. Nesse sentido, 

para as autoras Côrte e Bandeira (2011, p. 6) ela deverá contribuir para: 

 

Ampliar as oportunidades de educação e conhecimento dos alunos; 

colocar a disposição dos alunos acervos e informações que 

complementem o currículo escolar; promover e facilitar o intercâmbio 

de informações; promover a formação integral dos alunos; tornar-se 

um ambiente social, cooperativo e democrático; facilitar a ampla 

transmissão da arte, da ciência e da literatura; promover a integração 

entre aluno, professor e ex-alunos e pais. 

 

Nesse sentido, a biblioteca escolar está intimamente ligada à geração do 

conhecimento e é a responsável de forma indireta pela formação profissional dos 

alunos, pois o despertar do gosto pela leitura irá segui-lo por toda a vida, bem como ela 

deve atuar como um órgão facilitador entre os alunos e a informação. 

Os autores Marcolino e Castro Filho (2014, p. 2) corroboram ao afirmar 

que: 

 

A biblioteca escolar deve estar inserida nas práticas pedagógicas, pois 

tem grande responsabilidade social, ao garantir que seu espaço e seus 

serviços sejam abertos ao auxílio de todo e qualquer usuário da 
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comunidade escolar, pois contribui com a formação dos alunos, 

dando-lhes novas expectativas de futuro através da leitura, auxiliando 

na interação com as práticas educacionais, no contato com o 

conhecimento e no desenvolvimento do pensamento crítico, entre 

outros. 

 

A seleção dos materiais que devem compor o acervo de uma biblioteca 

escolar deverá ser feita de forma colaborativa, entre o corpo docente e o bibliotecário, 

demonstrando uma correlação entre o acervo e as atividades desenvolvidas na unidade 

de ensino (CÔRTE; BANDEIRA, 2011). Seu acervo deverá ser variado, visando 

atender as necessidades de um público heterogêneo. Para Côrte e Bandeira (2011), o 

acervo deverá conter obras de conhecimento geral, obras de referência, coleções de 

livros, coleções de periódicos, folhetos, hemeroteca, estampas e gravuras, materiais 

audiovisuais e publicações eletrônicas. 

No que concerne às formas de aquisição para a ampliação do acervo nas 

bibliotecas escolares, tem-se a compra e as doações, a primeira é feita conforme a 

disponibilidade de recursos financeiros através de verbas destinadas para a compra dos 

materiais, já as doações são recebidas de pessoas da comunidade escolar, e por órgãos 

públicos mantidos pelos governos estaduais e municipais (CÔRTE; BANDEIRA, 

2011).   
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3 O DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES NAS BIBLIOTECAS 

 

Na atualidade, a sociedade é marcada por um fluxo de informações, que 

consequentemente possibilita a geração de novos conhecimentos, por conta do grande 

volume informacional que surge a cada dia e do desenvolvimento tecnológico, atuando 

em várias áreas do conhecimento, levando os usuários a tomar decisões de forma 

consciente e autônoma. 

Para Miranda (2007, p. 3) um dos pré-requisitos para que a informação 

tenha qualidade é que “seja relevante, confiável, atual, acessível, precisa, oportuna e 

deve ser ajustada às demandas e expectativas dos usuários”. Nesse sentido, o valor da 

informação está relacionado à utilidade que ela apresenta para o público a quem se 

destina. 

Dias e Pires (2003) corroboram ao afirmar que a biblioteca na atualidade é 

vista de forma diferente da ideia convencional, ou seja, de um local somente para a 

guarda de documentos, passando a ser um ambiente de fundamental importância para a 

disseminação da informação, devendo estar a serviço e disposição de todos.  

Para que uma biblioteca possa oferecer um serviço de boa qualidade aos 

seus usuários, ela deverá estar com seu acervo atualizado e possuir uma política de 

desenvolvimento de coleções bem edificada. Nesse sentido, para Miranda (2007), na 

formação de acervos em uma biblioteca é imprescindível conhecer as necessidades da 

comunidade, a fim de permitir um planejamento com qualidade, no desenvolvimento de 

sua coleção.  

O tema desenvolvimento de coleções é novo na literatura, seu estudo se 

iniciou no final da década de 1960 e início dos anos 70, no chamado boom do 

desenvolvimento de coleções, nos Estados Unidos, em que se percebeu que não era 

racional adquirir tudo o que era produzido e sim fazer um estudo com base nas 

necessidades informacionais dos usuários. Foram feitas pesquisas em universidades, 

surgiram publicações de artigos sobre o tema, a fim de disseminar o assunto e 

conscientizar os bibliotecários acerca da importância de um acervo bem desenvolvido 

(VERGUEIRO, 1989).  

Para Vergueiro (1989), o processo de desenvolvimento de coleções é um 

trabalho de planejamento, em que se exige a aplicação de metodologias, tratando-se de 

um processo cíclico, ou seja, sem fim, com atividades regulares e contínuas, de acordo 

com a especificidade de cada unidade de informação, levando em consideração os seus 
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objetivos e usuários, devendo fazer parte das rotinas do fazer bibliotecário. Essa 

atividade é equiparada aos processos de catalogação, classificação e indexação. Em 

suma, desenvolver coleções refere-se ao processo de construir coleções em bibliotecas 

para servir de estudo, ensino, pesquisa e outras necessidades pertinentes aos usuários 

(DIAS; SILVA; CERVANTES, 2013).  

O desenvolvimento de uma coleção não é uma tarefa fácil, pois varia de 

acordo com o tipo de instituição e do seu público alvo. Em se tratando de biblioteca 

pública, a tarefa é ainda mais complexa, pois há um público heterogêneo, com 

necessidades informacionais diversas, nas mais diferentes áreas do conhecimento. 

No tocante ao desenvolvimento de coleções para que a mesmo obtenha êxito 

é necessário à implantação de uma política, sendo considerado um instrumento 

importante no processo de formação e crescimento de coleções, o qual para Weitzel 

(2006, p. 18): 

 

[...] deverá ser constituída por um documento formal elaborado pela 

equipe responsável pelas atividades que apoiam o processo de 

desenvolvimento de coleções como um todo. Essa política deve 

expressar o interesse comum da instituição que a mantém e da 

comunidade a que serve. 

 

Evans (1979 apud MONTEIRO, 2004, p. 17) define o desenvolvimento de 

coleções como um “processo de identificação dos pontos fortes e fracos do acervo de 

uma biblioteca”, concernente às necessidades dos usuários no qual a biblioteca está 

inserida. 

Para Vergueiro (1989, p. 25), a política de desenvolvimento de coleções 

visa 

 

[...] deixar clara a filosofia e nortear o trabalho bibliotecário no que 

diz respeito à coleção. Mais exatamente, trata-se de tornar público, 

expressamente, o relacionamento entre o desenvolvimento da 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 fato de ser tal documento uma peça-chave para o 

planejamento em larga escala. [...] além de possuir função pedagógica, 

à medida que proporciona ao bibliotecário oportunidade de 

autoavaliação e reflexão sobre sua prática de desenvolvimento da 

coleção.  
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Em suma, a política dará subsídios aos bibliotecários para a tomada de 

decisões em relação à seleção de matérias que comporão o acervo da unidade 

informacional a qual ele está vinculado. 

Ainda, de acordo com Vergueiro (1989), para elaborar a política é 

necessário ter em mãos uma variedade de dados de extrema relevância, a saber:  

a) Avaliação do estado atual da coleção; 

b) A comunidade a ser servida; 

c) Os recursos que poderão ser utilizados para obtenção das obras; 

d) Que tipo de material fará parte da coleção; 

e) De que maneira e quando esse material será incorporado ao acervo; 

f) Necessidades específicas e que parte da comunidade ela deverá atender; 

g) Como avaliar a importância do material para o acervo da biblioteca; 

h) Quando e porque quais razões as obras serão retiradas do acervo.  

 

Para a criação de uma política, esses dados são de fundamental importância, 

pois irão ajudar na tomada de decisões, bem como deverá ficar claro quem será o 

responsável pela seleção das obras e dos critérios utilizados. 

Miranda (2007, p. 8) corrobora com Vergueiro ao afirmar que na preparação 

de uma política é necessário que sejam estabelecidos seus objetivos, levando a um 

maior direcionamento do acervo, a saber: 

 

[...] possibilitar um crescimento racional e equilibrado do acervo de 

forma qualitativa e quantitativa; garantir a continuidade e a adequação 

necessárias à formação da coleção; determinar os critérios para 

duplicação de títulos; estabelecer as prioridades de aquisição de 

material; conhecer as necessidades dos usuários, através da análise de 

uso das coleções e sua atualidade; estabelecer critérios para 

intercâmbio de materiais informacionais; acompanhar o surgimento 

dos novos suportes de informação, não se limitando apenas, ao suporte 

em papel; buscar atender a todos as sugestões, deixando o solicitado 

informado da aquisição ou não do item sugerido; identificar critérios 

para recebimento de doações, descarte e reposição de material.  

 

Para Dias e Pires (2003), os procedimentos para a elaboração da política de 

desenvolvimento de coleções são divididos em duas etapas. A primeira faz o 

levantamento de dados que permitem mapear a comunidade e seus usuários, além de 

fazer um levantamento do estado atual da coleção e dos recursos informacional 



36 
 

externos. Na segunda etapa faz-se a elaboração do documento em que formaliza a 

política de desenvolvimento de coleções. 

Para Vergueiro (1989), o desenvolvimento de coleções é um processo 

composto por cinco etapas interdependentes, ou seja, uma depende da outra para se 

alcançar os objetivos, a saber: estudo da comunidade; seleção; aquisição; avaliação, 

desbastamento e descarte.  

O estudo da comunidade é a primeira etapa no processo de desenvolvimento 

de coleções, pois antes de inicia-lo é necessário identificar qual o tipo de comunidade 

será atendida com a formação do acervo, conhecendo os seus interesses informacionais. 

De acordo com Figueiredo (1994 apud WEITZEL, 2006, p. 21), o estudo da 

comunidade “é uma investigação de primeira mão, uma análise e coordenação dos 

aspectos econômicos, sociais e de outros aspectos inter-relacionados de um grupo 

selecionado”. Nesse sentido, o estudo do usuário pode ser definido como uma 

investigação dos hábitos e necessidades da comunidade na qual a biblioteca está 

inserida, bem como identificar o seu perfil; através desse estudo pode-se identificar 

quais usuários frequentam a biblioteca. Esses usuários podem ser divididos em reais 

(que utilizam os serviços da biblioteca) e potencias (que podem utilizar os serviços, mas 

não utilizam). 

O processo de seleção é tido como uma das etapas mais importante no 

desenvolvimento de coleções, pois de acordo com Figueiredo (1998 apud WEITZEL, 

2006, p. 26), é um “processo de tomada de decisão título a título”. Nesse sentido, cada 

título tem seu lugar no acervo, ou seja, tem uma razão para estar ali. Para que o processo 

de seleção obtenha êxito é necessário que seja criada uma política, ou seja, um 

documento com o objetivo de dar suporte às decisões de seleção (VERGUEIRO, 2010). 

Ainda sobre a política de seleção, Vergueiro (2010) salienta que é um 

instrumento de trabalho primariamente destinado a dar suporte às decisões de seleção e 

deve informar: a identificação dos responsáveis de seleção; os critérios utilizados no 

processo; os instrumentos auxiliares; as políticas específicas; os documentos correlatos. 

No processo de seleção dos materiais que deverão compor o acervo, deverá 

ser elaborada uma lista dos materiais com o máximo de detalhes dos itens, que será 

submetida à apreciação da comissão de seleção, para em seguida ser encaminhada para 

o processo de aquisição. 

Para Dias e Pires (2003), a seleção dos materiais deverá ser feita de acordo 

com o tipo de biblioteca. Nesse sentido, a biblioteca pública selecionará materiais de 
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caráter educacional, cultural e recreativo, bem como materiais que contemplem assuntos 

da atualidade e materiais populares. 

Após o processo de seleção, o próximo passo no desenvolvimento de 

coleções é a aquisição, que é o resultado da lista de itens que deverão fazer parte do 

acervo; ela é considerada um processo puramente administrativo, sendo a única que não 

está diretamente ligada com a comunidade. O papel da aquisição, no processo de 

desenvolvimento de coleções, constitui-se em localizar e posteriormente, “assegurar a 

posse, para a biblioteca, daqueles materiais que foram definidos pela seleção, como de 

interesse” (VERGUEIRO, 1989, p. 63).  

Segundo Figueiredo (1998 apud MONTEIRO, 2004 p. 25), a aquisição é o 

“processo de agregar itens a uma coleção por meio de compra, doação e permuta”. 

Ainda, segundo Vergueiro (1989), a aquisição é um trabalho minucioso de 

identificação, localização e obtenção dos itens para o acervo.  

Para Beust (2004, p. 22), no processo de aquisição, é preciso ter em mente 

algumas atribuições básicas, a saber: 

 

a) Obtenção de informações sobre os materiais desejados; 

b) Processo de compra; 

c) Manutenção e controle dos arquivos necessários; 

d) Administração dos recursos disponíveis para aquisição 

 

A execução desses passos corroborará para êxito no processo de aquisição. 

A próxima etapa no desenvolvimento de coleções é a avaliação, sendo uma 

das mais importantes nesse processo, pois é através dos dados obtidos que a biblioteca 

tomará as decisões concernentes à melhoria das condições do acervo para desenvolver 

uma coleção que atenda às necessidades informacionais da comunidade. A avaliação, na 

concepção de Romani e Borszcz (2006, p. 32), consiste em: 

 

Levantar os pontos fortes e fracos da coleção, envolvendo a atividade 

de desbastamento, que avalia os materiais que não mais interessam a 

unidade de informação, devendo ser separados do acervo a fim de 

manter a coleção sempre atualizada, bem como racionalizar o espaço 

físico. 

 

Para Dias e Pires (2003 p. 49), avaliar significa “verificar a eficiência da 

política de desenvolvimento de coleções mediante métodos e técnicas adequadas”. 

Nesse sentido, avaliação de coleção é uma das atividades mais importantes em uma 
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biblioteca, pois é através dela que serão identificados os problemas presentes no acervo. 

Ainda é através da avaliação de coleção, que é possível identificar a necessidade de 

duplicar obras ou de adquirir outras edições mais utilizadas, em benefício dos usuários. 

O desbastamento e descarte são considerados importantes no processo de 

desenvolvimento de coleções, pois contribuirão para renovar o acervo e melhorar o 

acesso dos usuários aos materiais. O desbastamento é o processo no qual os livros são 

retirados do acervo não de forma definitiva; já o descarte é a retirada definitiva de um 

material da coleção. 

Nesse sentido, Maciel e Mendonça (2006 apud WEITZEL, 2006, p. 37), 

definem o desbastamento e o descarte, a saber: 

 

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 correspondente baixa nos 

arquivos de registro do mesmo. 

 

Em suma, as etapas de desbastamento e descarte, têm o objetivo de 

dinamizar a coleção, deixando apenas os materiais adequados às necessidades dos 

usuários atendidos pela biblioteca. 

 

3.1 A seleção e a aquisição no desenvolvimento de coleções 

 

No desenvolvimento de coleções o processo de seleção e aquisição é de 

fundamental importância para que a unidade de informação possa atingir aos seus 

objetivos, ou seja, atender as necessidades informacionais dos usuários, pois o primeiro 

é o processo no qual serão selecionados os materiais que irão compor o acervo com base 

em estudo da comunidade, já o segundo é o processo em que serão adquiridos os 

materiais selecionados na seleção.  

 

3.1.1 O processo de seleção 

 

Seleção, conforme Vergueiro (2010, p. 5), é o processo de decisão dos 

bibliotecários com o intuito de selecionar “qualquer item cuja incorporação ao conjunto 

existente contribua para que se aproxime mais dos objetivos estabelecidos para aquele 
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agrupamento de materiais informacionais”. Nesse sentido, o bibliotecário tem o poder 

de decidir quais materiais comporão o acervo, porém, essa decisão deverá ser tomada 

em conjunto, com a anuência de uma comissão de seleção, levando em consideração 

alguns fatores que influenciam na seleção. Ainda, segundo o autor, o primeiro fator que 

será levado em consideração no processo de seleção é o assunto, pois a escolha do 

mesmo será feita de acordo com o tipo de biblioteca; já o próximo ponto a ser 

considerado é o usuário, entendido como real ou potencial, estando diretamente 

relacionados aos benefícios que os materiais poderão trazer à comunidade sanando as 

suas necessidades informacionais. O próximo ponto é o documento, visto que cada um 

terá o seu papel no acervo; em suma, o bibliotecário deverá fazer um estudo sobre a 

coleção, atentando-se se o material atende às necessidades informacionais da 

comunidade. A quarta consideração, é o preço, pois o bibliotecário definirá, com base 

no orçamento, se a biblioteca terá condições de arcar com cada documento e, por fim, 

tem-se outras duas questões que devem ser levadas em consideração: a primeira está 

relacionada à probabilidade de o material ser furtado ou ser alvo de vandalismo, e a 

segunda sobre a escolha de um material, que deverá levar em consideração o seu 

conteúdo, se será polêmico ou não, pois poderá trazer problemas para a biblioteca. 

Vergueiro (2010) destaca, ainda, que no processo de seleção deverão ser 

levados em consideração alguns critérios, que o autor os classificou segundo o seu 

enfoque, a saber: critérios que abordam o conteúdo do documento: a autoridade - que 

busca conhecer o prestígio que o autor tem no meio acadêmico -, o próximo critério é a 

precisão, que visa verificar se a informação veiculada no documento é exata, se o 

material é imparcial - concernente à explanação do assunto, atuando sem favoritismos 

por parte do autor -, o próximo critério refere-se à atualidade, pois a biblioteca deverá 

ter um acervo atualizado, visto que a cada dia surgem novas pesquisas e atualizações. E, 

por fim, a cobertura e tratamento, relacionados à abordagem do assunto, nesse sentindo 

o bibliotecário analisará se o texto entra em detalhes suficientes sobre o assunto ou se a 

abordagem é apenas superficial.  

O outro critério aborda a adequação do usuário e, nesse sentido, analisa a 

conveniência, ou seja, se o material é compreendido pelo usuário, levando em 

consideração a idade e seu desenvolvimento intelectual. O próximo critério é o idioma, 

onde, nesse caso, se verificará se a língua do documento é acessível ao usuário. Em 

seguida, tem-se a análise da relevância, buscando verificar se o documento é relevante 

para as experiências dos usuários e por fim, o estilo do autor, pois esse critério muitas 
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vezes não é apropriado ao assunto ou objetivo do texto, nesse sentido, este critério 

procura verificar se ele é adequado ao público pretendido.  

A seguir analisam-se os critérios relativos a aspectos adicionais do 

documento, onde se aborda as características físicas dos materiais levando-se em 

consideração: tamanho, durabilidade, o tipo do papel e a encadernação. Observam-se, 

ainda, os aspectos especiais, onde neste critério observam-se: a qualidade das biografias, 

os apêndices, as notas, ou seja, todos os itens que contribuem para uma melhor 

utilização dos materiais. E, finalmente, outro critério utilizado diz respeito à 

contribuição potencial, visto que levará em consideração a coleção já existente, devendo 

cada documento ter um lugar especifico na coleção. E por fim, o custo, onde, nesse 

critério, a biblioteca buscará alternativas financeiras para manter a coleção atualizada. 

As autoras Dias e Pires (2003, p.38) corroboram com Vergueiro (2010) ao 

apresentarem os critérios que deverão ser incorporados ao selecionar o material, 

conforme segue: 

 

[...] assunto; usuário; língua/idioma; autor editor; data de publicação; 

formato, capa, fonte e papel; controle bibliográfico (indexação); nível 

de coleção; adequação do material aos objetivos e às necessidades; 

autoridade do autor e/ou editor; atualidade; qualidade pedagógica; 

equilíbrio e organização da obra (conteúdo, ilustrações, etc.); precisão, 

imparcialidade; cobertura/tratamento da qualidade da gráfica da obra; 

qualidade artística da obra; custo justificável perante recursos 

disponíveis; língua acessível; representatividade dos que indicam a 

sugestão; preço e disponibilidade orçamentária; conveniência do 

material no que se refere à compreensão do usuário; relevância e 

interesse às necessidades dos usuários; índices, notas e biografias bem 

como avaliação dos custos de processamento técnico; armazenamento, 

segurança, etc. 

 

Todos esses critérios têm o intuito de auxiliar o bibliotecário no julgamento 

dos materiais a serem selecionados para fazerem parte do acervo, a reunião desses 

critérios desencadeará a elaboração da política de seleção. Para Dias e Pires (2003, p. 

38), a política de seleção “deve ser flexível permitindo atualização, facilitar as decisões 

e justificar a incorporação ou não de determinados itens”. Para Jacques (2012), ela 

deverá ser orientada pelas seguintes diretrizes:  

 

[...] estabelecer padrões de qualidade; identificar os envolvidos; 

diagnosticar a coleção e o ambiente institucional; comparar resultados; 

estabelecer bibliografia básica; estabelecer política de seleção que 

contemple: prioridades, distribuição de recursos, tipo de material, 
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especialidade, nível de escolaridade e idioma; considerar questões 

como o direito autoral, direito moral e direito patrimonial; encaminhar 

processo contendo bibliografia básica para aquisição; estabelecer 

junto do pessoal de referência e aquisição informações que 

possibilitem a avaliação contínua do processo de seleção; evitar 

problemas com recursos financeiros insuficientes, falta de espaço 

físico e de pessoal para processar todo o material (JACQUES, 2012, p. 

21-22). 

 

Para que a política de desenvolvimento de coleções obtenha êxito é 

necessário que sejam seguidos todos esses procedimentos, obtendo como produto final a 

satisfação do usuário, sanando as suas necessidades informacionais. 

 

3.1.2 O processo de aquisição 

 

O processo de aquisição é a execução das decisões acertadas no processo de 

seleção, ou seja, é o processo de reunir materiais à coleção, sendo implementado logo 

após a etapa de seleção. Para Andrade e Vergueiro (1996 apud EDUVIRGES, 2012, p. 

6), a aquisição é a “concretização do planejamento amplo do desenvolvimento de 

coleções, é definido especialmente pela atividade de seleção”. Ainda segundo Vergueiro 

(1989, p. 63), a aquisição constitui-se em “localizar e, posteriormente, assegurar a 

posse, para a biblioteca, daqueles materiais que foram definidos, pela seleção como de 

interesse”. 

O processo de aquisição para Dias e Pires (2003, p. 42) 

 

 É o Trabalho minucioso de identificação, localização dos itens e 

obtenção para o acervo, possibilitando concretizar o que foi planejado 

para o desenvolvimento de coleções, sendo definidos pela seleção [...].  

 

Ainda, segundo Dias e Pires (2003), no processo de aquisição, os pedidos 

são feitos através de sugestões dos usuários e equipe do setor de referência. Essas 

sugestões devem ser organizadas em uma lista, denominada demanda pretendida, ou 

seja, é a relação de títulos que deverão ser adquiridos pela unidade de informação. 

Para Weitzel (2013 apud ACHILLES 2014, p. 4), para que o processo de 

aquisição ocorra de forma eficiente é necessária à implantação de uma política de 

aquisição, visto que é um instrumento indispensável, pois possibilita padronização de 

ações e reunirá os seguintes elementos:  
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Responsabilidade pela atividade; definição das prioridades da 

aquisição; determinação de fontes de financiamento e captação de 

recursos; estabelecimento de diretrizes para alocação dos recursos; 

detalhamento dos procedimentos e rotinas para compra, doação e 

permuta; definição dos instrumentos auxiliares aplicáveis para 

aquisição; orientações para a escolha dos fornecedores; definir os 

critérios para o registro das diferentes coleções para fins de 

identificação de patrimônio; descrição da participação da biblioteca 

em planos ou programas de aquisição cooperativa; adoção de 

programas para o controle e acompanhamento dos processos de 

aquisição. 

 

A adoção de todos esses procedimentos corroborará para uma política 

eficiente, em atendimento às necessidades dos usuários. Nesse sentido, a aquisição pode 

ocorrer por três modalidades: compra, doação e permuta. 

 

3.1.2.1 Compra 

 

A modalidade compra é tida como a mais extensa e complexa no processo 

de aquisição de materiais, pois lida com a aplicação dos recursos financeiros, ou seja, o 

uso do dinheiro e, nesse sentido, ela difere bastante de acordo com a unidade de 

informação. 

De acordo com Dias e Pires (2003, p. 42), na execução do processo de 

compra é necessário seguir os seguintes procedimentos: 

 

Elaborar orçamento previamente; planejar investimentos para 

garantir a concretização dos objetivos; captar recursos externos 

mediante convênios, projetos e verbas; planejar os recursos, 

considerando todo o processo de aquisição; estabelecer 

cronograma de desembolso; estabelecer o quê, quando e como 

comprar; manter registro histórico das despesas dos anos 

interiores; combinar variáveis com o número de usuários; 

adequar o orçamento as necessidades; vincular a compra na 

definição de despesas; elaborar previamente uma lista de 

sugestões; verificar os dados bibliográficos; selecionar os 

fornecedores; comprar.  

 

Em unidades de informação mantidas pela administração pública, a compra 

dos materiais deve obedecer à legislação especifica.  Nesse sentido, as compras devem 

ser precedidas de licitação, ou seja, um processo seletivo prévio junto ao mercado, com 

o intuito de verificar e obter as melhores condições de preço, pagamento, qualidade do 

produto e prazos de entrega.  
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As compras por licitação são regidas pela Lei de Licitações e Contratos 

8.666/93, sendo classificadas em cinco modalidades, a saber: concorrência, tomada de 

preços, convite, concurso e leilão. De acordo com Dias e Pires (2003, p. 43), dentre 

essas modalidades, “o convite, a tomada de preço e concorrência são as que dizem 

respeito diretamente à aquisição e suas definições são apresentadas no Artigo 22 da lei 

8.666/93”.  

 

Convite – é a modalidade de licitação através da qual são convidados 

no mínimo 3 interessados, cadastrados ou não, pela unidade 

administrativa. Essa unidade deverá afixar, em local apropriado, a 

cópia do instrumento convocatório, estendendo aos demais 

cadastrados na organização, para que manifestem seu interesse com 

antecedência de ate 24 horas da data para apresentação das propostas. 

Tomada de preços – é a modalidade de licitação entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 

exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

Concorrência – é a modalidade de licitação entre quaisquer 

interessados que na fase inicial da habilitação preliminar, comprovem 

possuir os requesitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 

execução de seu objetivo (DIAS e PIRES, 2003, p. 43).  

 

Segundo Oliveira (2004), pode ocorrer compras em que não é necessário o 

processo licitatório para a sua execução e, nesse sentido, encontram-se as compras com 

valor inferior ao teto estabelecido, isto é, quando o valor não alcança o limite previsto 

na modalidade compra. Poderá também ocorrer quando não houver condições 

suficientes para o estabelecimento da livre concorrência. Há, ainda, as compras por 

adiantamento, em que devido à sua natureza ou urgência não podem aguardar os 

procedimentos normais de licitação. Em suma, adiantamento é conhecido como uma 

verba de pronto pagamento na aquisição de itens de pequeno valor.  

 

3.1.2.2 Doação  

 

Aquisição por doação é a modalidade que consiste em obter materiais para o 

acervo de forma gratuita. Nesse sentido, as doações podem ser espontâneas ou 

solicitadas. A primeira ocorre quando o usuário traz livros para serem incorporados ao 

acervo da biblioteca. Já a segunda, o profissional bibliotecário ou o funcionário 

responsável por essa função, solicita materiais com o intuito de qualificar o acervo para 
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servir melhor a comunidade assistida pela biblioteca. As autoras Dias e Pires (2003, p. 

48), explicam essas duas categorias de doações, a saber: 

 

Doações solicitadas – obtenção de publicações oferecidas em doação, 

principalmente as que podem ser obtidas de instituições 

governamentais ou privadas e, mais diretamente, de pessoas físicas. 

Doações espontâneas – são compostas de materiais que a biblioteca 

não fez qualquer tipo de solicitação, sendo oferecidos pelos mais 

diversos motivos. 

 

Em ambas as categorias é importante salientar que deve ser feita uma 

seleção rigorosa do material que será agregado ao acervo, pois nem tudo o que é 

oferecido à unidade de informação poderá, de fato, interessá-la. Nesse sentido, 

Vergueiro (1989, p. 63) ressalta: “[...] os critérios para seleção de doações são 

rigorosamente os mesmos utilizados para a seleção de materiais comprados, ou seja, 

jamais se aceitaria como doação qualquer material que não se iria adquirir caso se 

possuísse a verba para tanto”. Esse procedimento é de fundamental importância, pois 

evita que a biblioteca se torne um depósito de livros sem valor para a comunidade.  

Ainda nesse sentido, as autoras Dias e Pires (2003, p. 48) elencam alguns 

procedimentos a serem adotados:  

 

 Solicitação de fornecedores de lista de títulos a serem doados; 

 Evitar o recebimento de doações que contenham exigências para 

incorporação ao acervo; 

 Esclarecer ao doador sobre as normas estabelecidas para o 

recebimento de doações; organizar uma comissão de auxilio à seleção 

das doações, preferencialmente constituída por bibliotecários e 

especialistas na área de conhecimento dos materiais; 

 Verificar as falhas de coleção no ato de recebimento, exemplares 

extraviados, duplicatas de material importante para o acervo, 

traduções valiosas, obras raras ou especiais, primeiras edições ou 

edições diferentes das disponíveis, prefácios ou introduções dignos de 

atenção, anotações ou dedicatórias de notáveis, etc. 

 

Nesse sentido, a biblioteca deverá manter um formulário a ser preenchido 

pelo doador no ato de recebimento do material e nele deverá estar claro que a biblioteca 

poderá anexar o material ao acervo ou não, bem como doar à outra unidade de 

informação ou, até mesmo, descartá-los.  Para isso faz-se necessário estabelecer critérios 

para o recebimento e o não recebimento de doações, listados a seguir, a partir das 

informações do SISEB (2013 p. 5): 
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Critérios para o recebimento de doações  

a) Bom estado de conservação e paginação completa; 

b) Conteúdo atualizado e de interesse informativo; 

c) Valor histórico, social e cultural; 

d)  Obras raras e/ou históricas; 

e) Obras autografadas e/ou dedicatórias de personalidades; 

f) Obras esgotadas e difícil aquisição; 

g) Obra publicada ou relativa à cidade ou de autoria local. 

 

Critérios para o não recebimento de doações 

a)  Obras danificadas; 

b) Obras faltando páginas, com folhas soltas, rasuradas e/ou rabiscadas; 

c) Obras infectadas por fungos, insetos e roedores; 

d) Obras com conteúdo desatualizado; 

e)  Dicionários anteriores à reforma ortográfica de 2009; 

f)  Apostilas; 

g)  Cópias reprográficas; 

h)   Obras cujas temáticas não atendam à missão e objetivos da 

biblioteca; 

i) Livros do professor (com respostas de exercícios); 

j)  Material multimídia ultrapassado. 

 

Ainda, segundo Vergueiro (1989, p. 69), as doações são importantes 

instrumentos de aquisição para as bibliotecas, “na medida em que forem devidamente 

direcionadas pelos bibliotecários, por intermédio de uma política de doações, parte 

integrante do documento de política de desenvolvimento da coleção”. 

 

3.1.2.3 Permuta 

 

A permuta é uma modalidade de aquisição realizada entre instituições, onde 

ambas trocam materiais informacionais, das próprias entidades, de obras duplicadas, ou 

retiradas do acervo, ou de obras recebidas em doação, ou sem interesse para 

incorporação ao acervo.  

Segundo Dias e Pires (2003, p. 47), a permuta consiste em “acordo 

preestabelecido entre instituições, no compromisso mútuo de fornecimento de 

publicações”. Geralmente é praticada em bibliotecas universitárias e especializadas, 

sendo necessário definir critérios de acordo com a política de desenvolvimento de 

coleções. Comumente essa modalidade é praticada quando o material é de difícil acesso 

ou não está disponível para compra. 
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Conforme Vergueiro (1989, p. 70), a permuta é um “valioso instrumento 

para o desenvolvimento de coleções, pois possibilita a aquisição de muitos materiais 

cuja posse não poderia ser obtida por outros canais [...]”. Em suma, essa modalidade 

apresenta a vantagem de adquirir material informacional para o acervo sem a 

necessidade de verbas.  

Vê-se, portanto, que as doações são importantes para a composição dos 

acervos das bibliotecas, entretanto, necessitam de critérios para serem aceitas e/ou 

incorporadas ao acervo. Esses critérios nem sempre são conhecidos e/ou utilizados, mas 

é importante destacar que as bibliotecas não precisam, necessariamente, aceitar todas as 

doações que lhe são destinadas, cabendo critérios para estes fins. Tem-se, aí, um 

procedimento de gestão para o aceite de doações e este é um assunto que merece 

destaque no fazer das bibliotecas. 

A seguir será apresentado o capítulo 4 que trata da Metodologia a ser 

utilizada para se atingir aos objetivos propostos no estudo a ser realizado e apresentado 

no presente Trabalho de Conclusão de Curso. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia é um fator importante para a realização de qualquer 

atividade, pois consiste em um conjunto de abordagens, técnicas e processos 

sistematizados utilizados para a investigação de um determinado problema. 

Para as autoras Marconi e Lakatos (2010, p. 88), existe uma diferenciação 

entre “o método e os métodos”, que segundo elas: 

 

Método e métodos situam-se em níveis claramente distintos, no que se 

refere à sua inspiração filosófica, ao seu grau de abstração, à sua 

finalidade mais ou menos explicativa, à sua ação nas etapas mais ou 

menos concretas da investigação e ao momento em que se situam.  

 

Já para os autores Cervo, Bervian e Silva (2012, p. 26), método em seu 

sentido geral “é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para 

atingir um fim ou um resultado desejado”.  A escolha desse método depende do objeto 

da pesquisa, pois é ela que irá eleger o método a ser utilizado. 

É de fundamental importância ter em mente o conceito de pesquisa, visto 

que ela irá nortear quanto ao tipo a ser utilizado. Segundo um conceito clássico, 

pesquisa científica:  

 

[...] atividade ou um meio para elaborar teorias científicas partindo do 

conhecimento empírico, da observação dos fenômenos ou fatos em 

geral, seja de qual natureza forem naturais, socioeconômicas ou 

culturais. (LEITE, 2008, p. 43) 

 

Para Rudio (2009, p. 9), a pesquisa num sentido genérico do conhecimento é 

“um conjunto de atividades orientadas para a busca de um determinado conhecimento”. 

Nesse sentido, a pesquisa deverá ser pautada em métodos próprios e técnicas 

específicas, a fim de chegar aos resultados. Segundo Leite (2008) há uma infinidade de 

tipos de pesquisa, estando divididas quanto à natureza, à ideologia, ao conteúdo, à 

teoria, à prática, à descrição, ao local e à história. 

Do ponto de vista dos seus objetivos este trabalho é um estudo descritivo e 

de levantamento, pois para Leite (2008), a pesquisa descritiva serve para descrever e 

explicar determinados fenômenos socioeconômicos. Nesse sentido, também os autores 

Cervo, Bervian e Silva, (2012, p. 61) classificam a pesquisa descritiva como sendo 

aquela que: 
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Observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior precisão 

possível a frequência com que um fenômeno ocorre sua relação e 

conexão com outros, sua natureza e suas características. Busca 

conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, 

política econômica e demais aspectos do comportamento humano [...].  

 

No entanto, para Gil (2009), a pesquisa descritiva tem como objetivo 

primordial descrever as características de determinada população ou fenômeno, 

estabelecendo relações entre as variáveis. Rudio (2009, p. 71) vem corroborar com os 

outros autores ao afirmar que a “pesquisa descritiva está interessada em descobrir e 

observar fenômenos, procurando descrevê-los, classifica-los e interpretá-los”. Nesse 

sentido, ela deseja conhecer a sua natureza, sua composição e os processos que nelas se 

realizam. 

Ainda do ponto dos seus objetivos tem-se a pesquisa de levantamento, que 

segundo Gil (2009, p. 50), ela se caracteriza pela “interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer”. Nesse caso, solicitam-se informações a um grupo 

de pessoas sobre o problema estudado, para em seguida, mediante análise quantitativa, 

obter os resultados dos dados coletados. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, para a realização da presente 

pesquisa realizou-se também a pesquisa bibliográfica, por entender que a análise das 

contribuições de diversos autores que já abordaram a questão, permitirá alcançar os 

objetivos propostos. De acordo com Gil (2009) e Leite (2008) a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em materiais já elaborados, constituída principalmente de livros 

e artigos científicos. As informações são coletadas em obras já existentes e servem de 

base para a análise e a interpretação dos mesmos, formando um novo trabalho 

científico.  

Ainda segundo Leite (2008), a pesquisa bibliográfica serve de base para 

outros tipos de pesquisa. Para Severino (2013, p. 122), a pesquisa bibliográfica “é 

aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, 

em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc”, ou seja, ela utiliza dados já 

trabalhados por outros pesquisadores. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, neste aspecto a pesquisa é 

qualitativa e quantitativa. Para Diehl (2004 apud DALFOVO; LANA; SILVEIRA; 

2008, p. 6-7), elas são entendidas como: 
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[...] pesquisa quantitativa pelo uso da quantificação, tanto na coleta 

quanto no tratamento das informações, utilizando-se técnicas 

estatísticas, objetivando resultados que evitem possíveis distorções de 

analise e interpretação, possibilitando uma maior margem de 

segurança. Já a pesquisa qualitativa, por sua vez, descreve a 

complexidade de determinado problema, sendo necessário 

compreender e classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos, 

contribuir no processo de mudança, possibilitando o entendimento das 

mais variadas particularidades dos indivíduos.  

 

Em suma, a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, tanto na coleta de informações, quanto no tratamento dos dados 

estatísticos. Este método tem como diferencial a precisão dos trabalhos realizados, com 

poucas chances de distorções. Para Leite (2008, p. 96), as pesquisas que aplicam 

métodos quantitativos, são as que “empregam a estatística e a matemática, os números e 

os cálculos como principal recurso de analise das informações”.  

Para Richardson (1989 apud DALFOVO; LANA; SILVEIRA; 2008, p. 9), a 

pesquisa qualitativa, difere da quantitativa, “à medida que não emprega um instrumento 

estatístico, como base na análise de um problema, não pretendo medir ou numerar 

categorias”. Em síntese, a pesquisa qualitativa é aquela que trabalha com dados 

qualitativos, ou seja, a informação coletada pelo pesquisador não é expressa em 

números. 

Do ponto de vista do instrumento de coleta de dados foi utilizado o 

questionário, que de acordo com Severino (2013, p. 125), é um conjunto de questões, 

“sistematicamente articuladas, que se destinam a levantar informações escritas por parte 

dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos 

em estudo”, podendo ser abertas ou fechadas. Para Leite (2008, p. 109), o questionário 

compreende duas funções: “descrever as características e medir determinadas variáveis 

de um grupo social, bem como de variáveis individuais”.  O mesmo foi composto por 

perguntas abertas e fechadas com vistas a obter informações oriundas das bibliotecas 

públicas estaduais e municipais do Estado de Sergipe, enfocando, especialmente, que 

políticas elas adotam para a formação, manutenção e atualização de seus acervos, em 

especial no que se refere à modalidade aquisição, analisando-se os procedimentos para o 

recebimento de doações. O questionário foi encaminhado para as referidas unidades de 

informação por meio do Google Forms, pois permite que o formulário construído seja 

disponibilizado através de um endereço eletrônico e, em quando preenchido pelos 



50 
 

respondentes, as respostas aparecem imediatamente na página do Google Forms do 

usuário que os criou. Essa é uma das principais vantagens no seu uso à visualização dos 

dados coletados. O período para envio do questionário ocorreu de 02/01/2017 a 

16/01/2017, tendo sido fornecidos 15dias para a devolução dos mesmos e após esse 

prazo alguns e-mails foram reenviados com os questionários e acrescido mais 15 dias 

para que as instituições respondessem. 

O questionário foi encaminhado para uma lista de e-mails fornecidos pela 

APBDSE sendo um total de 83 e desse total, 50 retornaram por estarem incorretos ou 

não mais existirem; 30 bibliotecas receberam os e-mails e somente 10 efetivamente 

responderam ao questionário. Devido ao grande número de e-mails que voltaram (50), 

foi necessário realizar uma adequação da metodologia, incluindo-se mais um 

instrumento de coleta de dados, a entrevista que, segundo Gil (2002 p. 114-115) “pode 

ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas numa situação ‘face a face’ e em 

que uma delas formula as questões e a outra responde”. 

Durante a entrevista foi impresso o questionário e solicitado aos 

entrevistados que o respondessem e, após a execução dessa etapa, os dados foram 

repassados ao Google Docs, para que ele pudesse gerar a tabulação para a posterior 

análise dos dados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em atendimento aos objetivos da pesquisa seguem, a seguir, a análise dos 

dados considerando-se, para esta análise, as 10 bibliotecas que efetivamente 

participaram da pesquisa, sendo: 1) Biblioteca Pública Infantil Aglaé Fontes; 2) 

Biblioteca Pública Municipal Hermes Fontes; 3) Biblioteca Municipal Osman Hora 

Fontes; 4) Biblioteca Santa Terezinha do Menino Jesus; 5) Biblioteca Pública Municipal 

Livro Aberto; 6) Biblioteca Pública de Moita Bonita; 7) Biblioteca Municipal de 

Pirambu; 8) Biblioteca Pública Municipal Ivone Vieira; 9) Biblioteca Pública Municipal 

Clodomir Silva; 10) Biblioteca Pública Municipal Mário Cabral. 

A pergunta 1 buscou identificar o nome da biblioteca, o responsável por ela 

e a existência de registro no CRB. O Quadro 1 apresenta estes dados. 

 

Quadro 1 – Biblioteca e responsáveis 

Nome da biblioteca Nome do responsável Registro no CRB 
 

  Sim Não 

Biblioteca Pública Infantil 

Aglaé Fontes 

Claudia Stocker x  

Biblioteca Pública 

Municipal Hermes fontes 

Maria Caitana de Lima Mota x  

Biblioteca Municipal 

Osman Hora Fontes 

José Renilton Nascimento 

Santos 

 x 

Biblioteca Santa Terezinha 

do Menino Jesus 

Raony Freitas do Nascimento  x 

Biblioteca Pública 

Municipal Livro Aberto 

Rafaela Pereira dos Santos x  

Biblioteca Pública de 

Moita Bonita 

Antonia Rosa Silva Santos  x 

Biblioteca Municipal de 

Pirambu 

Thíagony Hellen  x 

Biblioteca Pública 

Municipal Ivone Vieira 

Nancy Vasconcelos x  

Biblioteca Pública 

Municipal Clodomir Silva 

Fabiana Bispo Santos Cruz x  

Biblioteca Pública 

Municipal Mário Cabral 

Veronica Cardoso de Santana x  

Fonte: próprio autor, 2017. 

Tem-se, assim que 60% das bibliotecas atuam com bibliotecários e 40% 

com outros profissionais, conforme demonstrado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1- Formação dos responsáveis pelas bibliotecas 

 

Fonte: próprio autor, 2017. 

 

No que se refere à formação profissional dos indivíduos que atuam nas 

instituições investigadas, constatou-se que mais da metade possui formação na área de 

biblioteconomia. No entanto, verificou-se um alto percentual de profissionais de outras 

áreas atuando nas bibliotecas, oriundos principalmente da educação e cultura. 

A questão 2 buscou identificar a composição do acervo, sendo encontradas: 

obras de referência, livros e revistas, conforme Gráfico 2 – Composição do acervo. 

 

Gráfico 2 – Composição do acervo 

  

Fonte: próprio autor, 2017. 
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É sabido que o acervo de uma biblioteca reflete a proposta da instituição e 

esse acervo é a totalidade de material que ela possui, considerando-se os vários 

suportes, tais como: livros, periódicos, folhetos, jornais e matérias audiovisuais, etc. 

Para Dias e Pires (2003), o acervo de uma biblioteca pública deverá ser 

composto por: livros em geral obras de referência, periódicos, histórias em quadrinhos, 

literatura nacional e estrangeira, ou seja, deverá atender as necessidades informacionais 

de todos os públicos, seja ele real ou potencial. 

Em relação à composição do acervo das bibliotecas pesquisadas, constatou-

se que 100% das instituições afirmaram que seus acervos são compostos por livros, 

enquanto que 90% responderam que além dos livros é composto também por obras de 

referência, já 70% alegaram que afora os livros, as obras de referência, é composto 

também por periódicos. 

Esses dados vêm confirmar as afirmações das autoras Corte e Bandeira 

(2011) em que os livros gerais, são para consulta e leitura para fins de informação geral, 

estudos e pesquisa, abrangendo as mais variadas áreas do conhecimento. Já as obras de 

referência são aquelas que apresentam respostas às consultas rápidas e imediatas. Os 

periódicos, por sua vez, são coleções compostas por títulos publicados em intervalos de 

tempos regulares, fazendo parte dessa categoria jornais, revistas, gibis, etc. 

O gráfico 3 apresenta as formas de aquisição do acervo, considerando-se a 

compra, doação e permuta. 

 

Gráfico 3 – Forma de composição do acervo 

   

Fonte: próprio autor, 2017. 
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A aquisição consiste no processo de adquirir material bibliográfico para 

compor o acervo, por meio de compra, doação e permuta. Nesse sentido, é a execução 

das decisões acertadas no processo de seleção, ou seja, é o processo de reunir materiais 

à coleção. Para Andrade e Vergueiro (1996 apud EDUVIRGES, 2012, p. 6), a aquisição 

é a “concretização do planejamento do desenvolvimento de coleções, é definido 

especialmente pela atividade de seleção”. 

De acordo com os dados obtidos, verificou-se que 90% do acervo é 

adquirido através de doações e 40% por compra. Constatou-se que nenhuma das 

bibliotecas participantes da pesquisa, utiliza a permuta entre instituições como forma de 

aquisição do acervo. 

Segundo Romani e Borszcz (2006, p. 34), a aquisição por doação “consiste 

em receber gratuitamente materiais selecionados para fazerem parte do acervo”, ou seja, 

a aquisição por doação é a modalidade que consiste em obter materiais para o acervo de 

forma gratuita. Nesse sentido, as bibliotecas poderão solicitar as doações às empresas, 

instituições de pesquisa e culturais. 

Ainda segundo Romani e Borszcz (2006, p. 34) a aquisição por compra 

deve ser feita “após o processo de seleção e a aprovação do orçamento pela direção da 

instituição, que dentro de suas possibilidades financeiras deve procurar adquirir às obras 

que são necessárias a complementação do acervo”. Nesse sentido, a modalidade compra 

é tida como a mais extensa e complexa no processo de aquisição de materiais, pois lida 

com aplicação de recursos financeiros. 

De acordo com Dias e Pires (2003, p. 42), na execução do processo de 

compra é necessário seguir alguns procedimentos, a seguir: “elaborar orçamento 

previamente; planejar investimentos para garantir a concretização dos objetivos; captar 

recursos externos mediante convênios, projetos e verbas; planejar os recursos [...]”. 

E finalmente a permuta que consiste na troca de documentos disponíveis por 

outros de interesse da biblioteca. Nesse sentido Dias e Pires (2003, p. 47), a permuta 

consiste, em um “acordo preestabelecido entre instituições, no compromisso mútuo de 

fornecimento de publicações”, ou seja, é uma modalidade realizada entre instituições 

entre instituições, em que ambas trocam materiais entre si. Esta forma de aquisição, 

como mencionado anteriormente, não é praticada pelas bibliotecas analisadas. 

A questão 4 indagou aos respondentes acerca da forma que é realizado o 

processo de seleção para a composição do acervo. 
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É sabido que a atividade de seleção precede as demais atividades 

relacionadas à formação e desenvolvimento de coleções, não se identifica a sua 

importância na maioria das respostas. A seleção e a aquisição aparecem no início da 

cadeia documental e possibilitam a criação e manutenção do conjunto de documentos 

necessários ao atendimento das demandas dos usuários. 

Nesse sentido, a seleção pode ser considerada uma operação intelectual 

delicada, uma vez que envolve interesses diversos, visto que, o poder de decisão 

raramente não está nas mãos só do bibliotecário, e neste caso ele precisa atuar com bom 

senso e uso do seu conhecimento, pois segundo Figueiredo (1998 apud WEITZEL, 

2006, p. 26), é um “processo de tomada de decisão título a título”. 

Em relação ao processo de seleção dos materiais de informação para as 

bibliotecas pesquisadas, tem-se: a Biblioteca Pública Municipal Mário Cabral comentou 

que “quase todo o acervo é composto por doação. Quando as doações chegam à 

biblioteca, fazemos a triagem e a análise temática do material, onde aproveitamos 

somente os que são da literatura sergipana e que estejam em bom estado de 

conservação”. Nesse caso, observou-se que há um processo de seleção de materiais para 

compor o acervo por parte da biblioteca mencionada, que de acordo com Dias e Pires 

(2003), a seleção dos materiais deverá ser feita de acordo com o tipo de biblioteca e da 

necessidade informacional dos usuários. 

A resposta da Biblioteca Pública Municipal Livro Aberto vem corroborar 

com Dias e Pires (2003) ao informar que nesta biblioteca “a seleção é feita de acordo 

com a missão e os objetivos de uma biblioteca pública, priorizando as oito áreas do 

conhecimento”. Nesse sentido, a biblioteca pública seleciona materiais além das oito 

áreas do conhecimento, escolhe matérias de caráter educacional, recreativo, assuntos da 

atualidade e materiais populares. 

Na questão 5 foi solicitado que as bibliotecas respondessem quem seleciona 

o material para entrar no acervo. Obteve-se como resultado que a atividade de seleção 

dos materiais de informação é realizada por bibliotecários, estagiários, auxiliares de 

biblioteca, seguidos por professores e outros responsáveis da área de cultura. 

Os resultados obtidos referentes à atividade de seleção dos materiais de 

informação para composição do acervo apontam que a maior parte da responsabilidade 

é assumida exclusivamente por bibliotecários e que pequena parte é assumida por 

diversos outros profissionais. 
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Gráfico 4 – Responsáveis pela seleção dos materiais para o acervo 

 

Fonte: próprio autor, 2017. 

 

De acordo com Vergueiro (2010), há três possibilidades de quem faz a 

seleção dos materiais: a primeira diz que deverá haver uma comissão de seleção, de 

caráter deliberativo, da qual o bibliotecário participe como membro ou coordenador; a 

segunda a existência de uma comissão de seleção, de caráter consultivo, para assessorar 

o responsável pela seleção e finalmente a terceira possibilidade a que se enquadra na 

maioria das respostas dos respondentes, em que somente o bibliotecário faz a seleção do 

material. Nesse sentido o bibliotecário é o único responsável pela seleção e é dele a 

decisão sobre o que deverá ser incluído no acervo. 

A questão 6 buscou verificar se nas bibliotecas pesquisadas existe uma 

comissão de seleção e/ou de aquisição. O Gráfico 5 expõe esses dados. 

 

Gráfico 5 – Existência de comissão de seleção e/ou de aquisição 

 

Fonte: próprio autor, 2017. 
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Municipal Mário Cabral, informou existir: “Sim, composta por bibliotecário e auxiliar 

de biblioteca”. A Biblioteca Pública de Moita Bonita também informou existir 

“composta pela diretora e a secretaria de cultura do município”, bem como a Biblioteca 

Santa Terezinha do Menino Jesus, que é composta por “Membros do grupo de oração 

Sementes de Paz”. 

De acordo com Vergueiro (2010, p. 61), a comissão de seleção visa 

“proporcionar ao bibliotecário suporte às decisões de seleção”. Visto que, quando 

formalmente estruturada, “pode ser interpretada como um indicador de que o 

profissional atingiu um alto índice de reconhecimento no meio em que atua”. 

Observa-se, nesta questão, a necessidade de as bibliotecas atentarem para a 

importância do papel da comissão de seleção, uma vez que 60% não possuem esta 

comissão, ficando apenas a cargo do bibliotecário esta tarefa. 

Em continuidade à pesquisa, a questão 7 buscou identificar quais critérios as 

bibliotecas adotam para a seleção de obras. 

Selecionar os materiais que farão parte do acervo é uma tarefa bastante 

complexa. É uma atividade em que o bibliotecário é o protagonista, pois somente ele 

tem a capacidade técnica para reconhecer a importância e a relevância dos documentos, 

além da elaboração de uma política de seleção, em que deverá levar em consideração as 

necessidades informacional dos usuários. 

 

Gráfico 6 - Critérios de seleção utilizados pelas bibliotecas 

 

Fonte: próprio autor, 2017. 

Conteúdo temático 

Data de publicação 

Idioma 

Duplicação de exemplares 

Edições originais x traduções 

Edições recentes x edições antigas 

Documentos produzidos pela instituição  

Obras esgotadas 

 9 (90%)  

5 (50%) 

2 (20%) 

4 (40%) 

3 (30%) 

2(20%) 

5 (50%) 

4 (40%) 

Critérios para seleção 



58 
 

 

Para as autoras Romani e Borszcz (2006), as escolhas dos materiais que irão 

compor o acervo, deverão seguir alguns critérios, a saber: conteúdo temático, onde esse 

deverá ser claro, exato e de acordo com as características da unidade de informação; 

data de publicação dando-se preferência à incorporação de obras mais atuais; idioma, 

nesse quesito deve-se levar em consideração qual idioma a comunidade domina; 

duplicação de exemplares, de acordo com a literatura deve haver um número suficiente 

de livros que permitam atender aos usuários; edições originais x traduções sendo 

preferível o material original, porém deve-se levar em consideração o idioma dominado 

pela comunidade; edições recentes x edições antigas deve-se dar preferência às edições 

mais recentes, a não ser que as edições mais antigas tenham valor histórico; documentos 

produzidos pela instituição nesse critério deve ser selecionado um exemplar de cada 

material produzido pela instituição; obras esgotadas, poderá ser disposto uma cópia em 

outros formatos. 

Os dados da pesquisa revelaram que em 90% das bibliotecas, o critério mais 

utilizado é o conteúdo temático da obra, seguidos do idioma e duplicação de exemplares 

com 50% cada.  Já o critério data de publicação e edições recentes x edições antigas 

obtiveram 40%, edições originais x traduções obtiveram 30%, enquanto documentos 

produzidos pela instituição e obras esgotadas tiveram 20% cada.   

Isso denota que as bibliotecas adotam os critérios de seleção propostos na 

literatura para a realização desta atividade, o que aumenta a chance de uso do item 

selecionado.  

A questão 8 indagou às instituições acerca do processo de recebimento das 

doações na biblioteca, visto ser esta uma das modalidades de aquisição mais adotada. 

A aquisição por doação ocorre quando uma pessoa ou instituição oferece 

materiais às bibliotecas. Para Romani e Borszcz (2006), a doação é uma das formas de 

aquisição que consiste em receber materiais de forma gratuita para fazerem parte do 

acervo. Segundo Vergueiro (1989, p. 63) “[...] os critérios para seleção de doações são 

os mesmos utilizados para a seleção de materiais comprados; ou seja, jamais se aceitaria 

como doação qualquer material que não se iria adquirir caso possuísse a verba para 

tanto”. Esse procedimento é fundamental para que a biblioteca não se transforme em um 

deposito de material. 

Acerca do processo de recebimento de doações, de acordo com a Biblioteca 

Pública Municipal Clodomir Silva “Ao efetuar a doação, o doador deve preencher o 
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Termo de Doação, documento que o deixará ciente que a Biblioteca, após a avaliação, 

terá autonomia para incorporar o material ao acervo, ou repassar para outra instituição”. 

No entanto, a Biblioteca Pública Municipal Livro Aberto informa que “Normalmente, 

as doações chegam quase ‘impondo’ sua entrada na instituição, os funcionários ficam 

sem saber como dizer não à entrada das mesmas. As obras doadas normalmente não 

estão em boas condições para compor o acervo, por isso constitui uma tarefa delicada 

para biblioteca”. Já na Biblioteca Pública Municipal Mário Cabral “Toda doação que 

chega fazemos a triagem e análise de todo o material; preenchemos um termo de doação 

e logo em seguida preenchemos uma tabela de doação e encaminhamos um ofício de 

agradecimento aos doadores”.  

A Biblioteca Pública Municipal Clodomir Silva e a Biblioteca Pública 

Municipal Mário Cabral procedem de maneira correta, pois segundo a literatura a 

biblioteca deverá cria uma política de doação em que constarão todas as normas acerca 

do recebimento destas doações e é primordial que se tenha um formulário a ser 

preenchido pelo doador no qual deixará claro, os procedimentos que poderão ser 

efetuados com as obras doadas, entre eles o repasse para outras instituições ou até 

mesmo o descarte. No entanto, verificou-se que na Biblioteca Pública Municipal Livro 

aberto não há nenhum critério de seleção específico para as doações, nem um 

formulário a ser preenchido pelo doador no ato do recebimento do material.  

Pelo exposto na literatura, a biblioteca tem autonomia para receber ou não 

os materiais que serão incorporados ao acervo, mas para isso é preciso que haja um 

documento por escrito especificando a política de doação. Infelizmente, porém, 

observa-se que poucas bibliotecas possuem essa política. 

Em continuidade ao assunto doação, a questão 9 buscou identificar, no caso 

de as bibliotecas receberem doações, se elas eram solicitadas, espontâneas ou ambas. 

As doações são uma forma de adquirir materiais informacionais podendo ser 

caracterizadas por espontâneas ou solicitadas. As doações ocorrem por solicitação, 

quando a biblioteca tem interesse em adquirir material de outra instituição. Já as 

doações espontâneas ocorrem quando uma pessoa ou instituição oferece materiais à 

biblioteca. Nesse sentido, é uma atividade que deve estar envolvida na política de 

desenvolvimento de coleções, onde se abordam os critérios para o recebimento das 

doações. Pode-se observar, pela análise realizada, que faltam às bibliotecas políticas 

para o recebimento das doações, principalmente no caso das espontâneas. O gráfico 7 

representa este dado. 
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Gráfico 7 – Formas de obtenção das doações 

   

Fonte: próprio autor, 2017.  

 

Observou-se que 66,7% das bibliotecas pesquisadas responderam que 

recebem doações espontâneas, enquanto 33,3% informaram que utilizam ambas as 

formas e nenhuma delas recebem doações por solicitação para composição do acervo. 

Esse dado é um tanto curioso uma vez que as bibliotecas alegaram receber ambos os 

tipos de doação, mas nenhuma solicita doações, o que nos leva a considerar que é pouco 

provável que de fato utilizem ambos os critérios para recebimento das doações. 

Segundo Dias e Pires (2003, p. 48), as doações solicitadas referem-se à: 

 

[...] obtenção de publicações oferecidas em doação, principalmente as 

que podem ser obtidas de instituições governamentais ou privadas e, 

mais diretamente, de pessoas físicas. Já as doações espontâneas são 

compostas de materiais que a biblioteca não fez qualquer tipo de 

solicitação, sendo oferecidos pelos mais diversos motivos.  

 

É importante salientar que em ambas as categorias é necessário que haja 

uma seleção rigorosa do material que será incorporado ao acervo, pois nem tudo o que 

oferecido a instituição poderá, de fato, interessá-la. 

Em continuidade à pesquisa, a questão 10 elencou alguns critérios para o 

recebimento de doações, baseados na Política de Desenvolvimento de Coleções do 
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Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (2013), como: bom estado de 

conservação; conteúdo atualizado; valor histórico, social e cultural; obras raras e/ou 

esgotadas; obras esgotadas de difícil acesso; obra publicada ou relativa à cidade ou de 

autoria local e buscou identificar qual o mais adotado pelas bibliotecas pesquisadas no 

presente Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Gráfico 8 - Critérios utilizados para o recebimento de doações 

 

Fonte: próprio autor, 2017. 

 

Os resultados apontam que 90% leva em consideração o bom estado de 

conservação da obra; 80% o valor histórico, social e cultural; 60% o conteúdo 

atualizado e obra publicada ou relativa à cidade ou de autoria local; 50% obras raras; 

30% obras esgotadas e de difícil aquisição e, finalmente, 20% utilizam outros critérios 

para o recebimento das doações.  

É salutar verificar o uso de alguns critérios nas bibliotecas pesquisadas, uma 

vez que há carência na literatura de critérios específicos para o recebimento de doações, 

sendo encontrados poucos trabalhos a este respeito, a exemplo de: Araujo (2012), para o 

processo de recebimento de doações alguns critérios devem ser estabelecidos para 

obtenção dos materiais no acervo da biblioteca, entre eles: Se os materiais existentes são 

necessários para compor determinado assunto no acervo; analisar o estado físico da 

obra; se o conteúdo é atualizado, o seu valor histórico; obras raras ou esgotadas de 

difícil acesso; obra publicada relativa à cidade. 
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Em relação aos critérios para o não recebimento de doações, a questão 11 

apontou alguns itens, novamente baseados na política de desenvolvimento de coleções 

do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (2013), como: obras 

danificadas; obras faltando páginas, com folhas solta, rasuradas e/ou rabiscadas; obras 

com conteúdo desatualizado; dicionários anteriores à reforma ortográfica 2009; 

apostilas; copias reprográficas; obras cujas temáticas não atendem a missão e objetivos 

da biblioteca; livros do professor (com respostas de exercícios); material multimídia 

ultrapassado. O gráfico 9 apresenta os resultados obtidos. 

 

Gráfico 9 - Critérios utilizados para o não recebimento de doações 

 

Fonte: próprio autor, 2017. 

 

A averiguação dos critérios que as bibliotecas utilizam para o não 

recebimento de doações apontou que 90% se relacionam às obras danificadas; 80% às 

obras faltando páginas, com folhas solta, rasuradas e/ou rabiscadas; 70% a apostilas e 

cópias reprográficas;  60% à dicionários anteriores à reforma ortográfica 2009 e também 

à obras cujas temáticas não atendem à missão e objetivos da biblioteca, livros do 

professor (com respostas de exercícios) e material de multimídia ultrapassado e 50% às 

obras com conteúdo desatualizado.  

Nesse sentido, Miranda (1981, p. 67) ressalta que “não devemos aceitar 

doações de todo o tipo”, portanto, é necessário que todo material recebido por doação 

deva passar por uma avaliação prévia e a biblioteca só deverá aceitá-la se tiver liberdade 
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para selecionar o que lhe convém, e puder destinar a outros locais as obras que não são 

de interesse para os seus leitores. 

Ainda, em relação à doação, a questão 12 buscou identificar a média do 

quantitativo de doações recebidas e a sua frequência. Essa foi uma questão aberta em 

que as bibliotecas eram livres em responder. Observou-se que o quantitativo de doações 

recebidas pelas unidades de informação difere de uma para outra. De acordo com a 

Biblioteca Santa Terezinha do Menino Jesus “1 vez por mês, média de 20 a 30 

exemplares”. Já a Biblioteca Pública Municipal Mário Cabral “recebe 1280 

exemplares”, o que equivale uma média de 35 livros por mês. A Biblioteca Pública 

Infantil Aglaé Fontes relatou que “[...] é relativo... mais no final e inicio do ano. 50 

livros em média”.  

Um fato que chamou a atenção em relação a este item é que a Biblioteca 

Pública Municipal Ivone Vieira e a Biblioteca Municipal Clodomir Silva, ambas do 

município de Aracaju, no momento não estão recebendo doações, em função de “ordem 

superior”, ou seja, da Fundação Municipal de Cultura e Turismo – FUNCAJU.  Essa 

posição é inadmissível, visto que é através das doações que ocorre a manutenção dos 

acervos das bibliotecas públicas na formação de suas coleções.  

Em relação ao quantitativo se observou que o percentual é muito parecido, 

ficando na média de 30 livros por mês, ressaltando a composição do acervo nas 

bibliotecas pesquisadas, através das doações.  

Para Vergueiro (1989, p. 69), as doações são importantes instrumentos de 

aquisição para as bibliotecas, “na medida em que forem devidamente direcionadas pelos 

bibliotecários, por intermédio de uma política de desenvolvimento de coleções”. Desta 

forma, entende-se que as bibliotecas pesquisadas poderiam atentar mais a esta questão e 

elaborarem, ao menos, uma política para esta atividade, onde o ideal seria a elaboração 

da política com todas as fases do processo de desenvolvimento de coleções. Entretanto, 

visto esta não ser uma prática das bibliotecas, faz-se necessário, ao menos, a elaboração 

da política para doações. 

Finalizando os questionamentos sobre doação, a questão13 indagou aos 

participantes quem eram os principais doadores de publicações para a biblioteca, nesse 

quesito a Biblioteca Pública Infantil Aglaé Fontes informou que os principais doadores 

são a “comunidade em geral”. Para a Biblioteca Municipal Hermes fontes são: 

“membros da comunidade e escritores”. Já a Biblioteca Municipal Osman Hora Fontes 

informou que “entre os principais doadores de publicações estão o professor Ibarê 



64 
 

Dantas, Terezinha Oliva Alves, João Oliva Alves, Expedito de Souza (são escritores 

riachãoenses que sempre doam exemplares das obras que publicam). Outro doador é a 

família de Dr. Francisco Benjamim, baiano proprietário de uma fazenda em terras 

riachãoenses”. Para a Biblioteca Santa Terezinha do Menino Jesus é a “Biblioteca 

Epifânio Dória e Dinossauro Universo Cultural, Pessoas”. A Biblioteca Pública de 

Moita Bonita informou que seus principais doadores são a “Biblioteca Epifânio Dórea e 

editoras”. 

Observa-se, desta forma, que a Biblioteca Pública Epifânio Dória tem doado 

obras para as bibliotecas municipais, embora não se tenha comentado sobre os critérios 

estabelecidos por ela para realizar estas doações nem a periodicidade com que as 

bibliotecas recebem suas obras.  

Pode-se inferir, a partir desses relatos que os principais doadores 

mencionados pelas bibliotecas pesquisadas foram: Biblioteca Pública Epifânio Dórea, 

editoras de livros, a comunidade, professores e escritores sergipanos. 

Esse dado ressalta a fala de Machado (2008) quando salienta que a doação é 

praticamente a única forma de ampliação desses acervos, em sua grande maioria 

composto por doações de pessoas físicas e jurídicas, tais como instituições federais de 

ensino, órgãos governamentais, editoras e escritores.   

Em relação ao descarte de obras, a questão 14 trouxe o seguinte 

questionamento: a biblioteca faz descarte de obras? Como? Por quem? E quais critérios 

são utilizados para o descarte de materiais. 

A atividade de descarte, como as demais atividades referentes ao 

desenvolvimento de coleções, requer muito cuidado, pois é preciso saber que os 

materiais informacionais têm um tempo de vida útil, variando de acordo com o seu tipo 

e qualidade. Nesse sentido, é um processo para o qual a biblioteca deve estabelecer 

critérios claros e próprios e que deverão constar na política de descarte. 

Conforme Alonso (1998 apud ALVES, 2008, p. 32), o objetivo de uma 

política de descarte deve ser: “[...] a manutenção do acervo da biblioteca com o nível de 

adequação requerido para melhor atendimento aos usuários, cobrindo todos os campos 

de assuntos definidos como pertinentes, dentro das diretrizes da política”. 

Observou-se nesse quesito que a maioria das bibliotecas pesquisadas 

realizam a atividade de descarte e, como resultado do levantamento feito sobre a quem 

compete a responsabilidade pela atividade de descarte, novamente se destacou o 

bibliotecário, seguido do responsável pela biblioteca. 
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De acordo com a Biblioteca Municipal Osman Hora Fontes “Descartamos 

obras em mau estado de conservação (geralmente doadas) ou desatualizadas. 

Descartamos livros didáticos ofertados. O descarte é feito pelo responsável pela 

biblioteca”. Já a Biblioteca Pública Municipal Mário Cabral “Sim. Foi realizada 

somente uma vez visto que os livros estavam bem danificados e contaminados, 

tornando-se prejudicial para o acervo e para a saúde do usuário. Foi elaborada pelo 

pesquisador e executando juntamente com os estagiários uma Política de 

Desenvolvimento de Coleções - Descarte de itens da Biblioteca Mário Cabral/Centro 

Cultural de Aracaju. Onde em uma planilha é inserido os dados bibliográficos referentes 

a cada item como AUTOR; TÍTULO; EDITORA; ANO e etc. também é descrito a 

SITUAÇÃO DO ITEM e o MOTIVO DO DESCARTE. Após esse procedimento é 

escrito a palavra descarte em todas as páginas dos livros e soltas das mesmas. 

Concluindo com o envio de todo o material para reciclagem”.  

No entanto, na Biblioteca Pública Municipal Livro Aberto “Por se tratar de 

uma biblioteca com acervo totalmente novo, doado pela Biblioteca Nacional, nenhum 

dos itens são dignos de descarte. No entanto, muitas das obras que chegam por doação, 

são descartadas da unidade pela bibliotecária, sendo encaminhadas para uma 

cooperativa de reciclagem”. 

Constatou-se que nas bibliotecas Municipal Osman Hora Fontes e na 

Biblioteca Pública Municipal Mário Cabral o descarte do material obedecem aos 

critérios de estarem danificados, desatualizados ou de serem livros didáticos e na 

biblioteca Pública Municipal Mário Cabral, além da adoção desses critérios foi criada 

uma política de desenvolvimento de coleções – descarte, contendo todos os critérios 

para um descarte eficaz. 

Nesse sentido, Alonso (1998 apud ALVES, 2008, p. 32), ainda salienta que 

umas das principais vantagens de uma política de descarte, bem definida são: 

 

Coleções menores e melhor processadas, acessibilidade as 

informações relevantes, diminuição nos custos de manutenção, menor 

preocupação com o espaço físico, melhor utilização dos recursos da 

infraestrutura disponível, além de evitar o crescimento desordenado da 

coleção. 
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O gráfico a seguir elenca os critérios que são utilizados para a realização do 

descarte de materiais, a saber: inadequação, desatualização, desuso, duplicidade, 

desgaste e outros.  

 

Gráfico 10 - Critérios utilizados para o descarte de materiais 

 

Fonte: próprio autor, 2017. 

 

Os resultados obtidos referentes aos critérios utilizados para o descarte de 

matérias revelam que 80% das bibliotecas pesquisadas utilizam o critério desgaste do 

material; 50% outros; enquanto 40% adotam inadequação e desatualização, já 30% 

desuso e 20% duplicidade. 

Segundo Vergueiro (1989) para uma maior eficácia desta atividade é 

recomendado que se apliquem os mesmos critérios usados no processo de seleção, no 

momento da apreciação para exclusão dos materiais informacionais pela comissão 

responsável, pois da mesma forma como seleciona os materiais que devem incorporar 

ao acervo também é imprescindível que sejam selecionados os propensos à retirada 

definitiva. 

Por fim, voltando-se ao documento formalizado, a questão 15 perguntou aos 

respondestes se a biblioteca possui uma política de desenvolvimento de coleções. 

A política de desenvolvimento de coleções é um instrumento que faz parte 

de uma série de pequenas estruturas formais que facilitam o fluxo administrativo dentro 

de uma unidade de informação. Nesse sentido, na gestão de uma biblioteca, a etapa de 

formação e desenvolvimento de uma coleção é fundamental, pois ela irá orientar na 
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tomada de decisões em relação à seleção e aquisição de novos materiais para compor o 

acervo. 

Para Vergueiro (1989), o processo de desenvolvimento de coleções é um 

trabalho de planejamento, em que é exigida a aplicação de metodologias, tratando-se de 

um processo cíclico, de acordo com a especificidade de cada unidade de informação, 

levando em consideração os objetivos. 

O documento formalizado resguarda a biblioteca de quaisquer dúvidas sobre 

seus procedimentos e critérios voltados para a formação e o desenvolvimento do acervo 

e serve de parâmetro para tomadas de decisões. O gráfico 10 retrata a não existência 

desse documento nas bibliotecas pesquisadas. 

 

Gráfico 11 – Existência do documento de política de desenvolvimento de coleções 

 

Fonte: próprio autor, 2017. 

 

Pôde-se constatar que a maior parte das bibliotecas pesquisadas não possui 

tal documento, correspondendo a 77,8%, enquanto 22,2% informaram possuir uma 

política de desenvolvimento de coleções. No entanto, essas instituições não apresentou 

o documento contendo a política de desenvolvimento de coleções. 

Os dados obtidos apontam que as maiorias das bibliotecas pesquisadas não 

possuem esta ferramenta de gestão, correspondendo assim ao que é indicado na 

literatura. De acordo com Vergueiro (1989, p. 25) a política de desenvolvimento de 

coleções visa “[...] deixar clara a filosofia e nortear o trabalho bibliotecário no que diz 

respeito à coleção. Mas exatamente, trata-se de tornar público, expressivamente, o 

relacionamento entre desenvolvimento da coleção e os objetivos da instituição [...]”. 
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Para Dias e Pires (2003) os procedimentos para a elaboração da política de 

desenvolvimento de coleções são divididos em duas etapas. Na primeira, faz o 

levantamento de dados que permitem mapear a comunidade e seus usuários, além de 

fazer um levantamento do estado atual da coleção e dos recursos informacionais 

disponíveis. Na segunda etapa, faz-se a elaboração do documento em que formaliza a 

política de desenvolvimento de coleções. 

É necessário, portanto, que as bibliotecas voltem sua atenção para as 

necessidades que têm e elaborem suas políticas. Um acervo bem gerido, com 

procedimentos claros e estabelecidos para sua formação, preconizados por um 

documento formal, proporciona a tomada de decisão baseada em critérios construídos 

solidamente, conforme destaca Vergueiro (1989) e torna-se um instrumento valioso para 

a manutenção e o gerenciamento de acervos. 

O capítulo a seguir traz as considerações finais sobre os objetivos traçados 

na pesquisa embasados nos resultados obtidos. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho de conclusão de curso teve por objetivo verificar nas 

bibliotecas públicas municipais e estaduais do estado de Sergipe como se estabelece a 

formação, manutenção e atualização dos acervos, em especial no que se refere à 

modalidade aquisição, analisando-se os procedimentos para recebimento de doações. 

Em resposta a esse objetivo foi percebido que na grande maioria das bibliotecas 

pesquisadas não há procedimentos nem critérios para o recebimento de doações. 

Considerando os objetivos propostos pela pesquisa, os resultados apontam para algumas 

considerações. 

Quanto à seleção e aquisição das obras para a composição do acervo, foi 

possível concluir que, na maioria das bibliotecas pesquisadas os livros são selecionados 

de acordo com as necessidades dos usuários, levando em consideração o conteúdo do 

material. Já em relação à aquisição, verificou-se que 90% do acervo é adquirido através 

de doações. 

Quanto aos procedimentos e critérios específicos para o recebimento de 

doações, conclui-se que na maioria das bibliotecas pesquisadas não há procedimentos 

nem critérios para o recebimento de doações. 

Quanto à média do quantitativo de doações recebidas e a frequência dessas 

doações verificou-se que o quantitativo recebido pelas unidades de informação difere de 

uma para outra. Já em relação à frequência, não há uma periodicidade, embora uma das 

bibliotecas pesquisadas informou que geralmente recebem mais doações no final e 

início do ano.  

Quanto à identificação dos principais doadores de publicações para as 

bibliotecas, foi possível concluir, a partir dos relatos, que os principais doadores 

mencionados foram: a Biblioteca Pública Epifânio Dórea, as editoras de livros, a 

comunidade, os professores e os escritores sergipanos. 

Quanto à verificação de quais bibliotecas possuem o documento de política 

de desenvolvimento de coleções, constatou-se que maior parte delas não possuem tal 

documento, o que correspondeu a 77,8%, enquanto 22,2% informaram possuí-lo, 

portanto, os dados obtidos apontam que a maioria das bibliotecas pesquisadas não 

possuem esta ferramenta de gestão. 

A importância em implantar uma política de desenvolvimento de coleções é 

que esta obedeça a critérios que garantam a qualidade do tamanho do acervo, atenda às 
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finalidades para o qual foi formado e às necessidades informacionais dos usuários. Um 

acervo bem gerido, com procedimentos claros e estabelecido para sua formação, 

preconizados por um documento formal, proporciona a tomada de decisão baseada em 

critérios construídos solidamente. Para isto, é muito importante o papel do profissional 

bibliotecário, para desempenhar com qualidade e eficiência suas atividades. 

Ao concluir a pesquisa, pode-se recomendar e sugerir que outros estudos 

venham a ser desenvolvidos, investigados e elaborados para explorarem melhor a 

utilização de procedimentos e critérios para o recebimento de doações, bem como a 

implantação de uma política de doação nas instituições pesquisadas. 

Sugerem-se trabalhos futuros para a criação de uma política de 

desenvolvimento de coleções voltada à doação, que inclua critérios para o não 

recebimento de doações como: obras danificadas; obras faltando páginas, com folhas 

soltas, rasuradas ou rabiscadas; obras com conteúdo desatualizado; dicionários 

anteriores à reforma ortográfica de 2009; apostilas; cópias reprográficas; obras cujas 

temáticas não atendem à missão e aos objetivos da biblioteca; livros do professor (com 

respostas de exercícios) e material de multimídia ultrapassado. Além disso, seria 

interessante também incluir critérios para recebimento de doações, observando-se itens 

como: bom estado de conservação e paginação completa; conteúdo atualizado e de 

interesse informativo; valor histórico, social e cultural; obras raras ou históricas; obras 

autografadas ou dedicatórias de personalidades; obras esgotadas e de difícil aquisição; 

obra publicada ou relativa à cidade ou de autoria local. Sugere-se, ainda, que além 

desses critérios a unidade de informação disponibilize um termo de doação, para 

explicar aos doadores o destino do material doado. Ressalta-se que os critérios 

sugeridos já foram mencionados na literatura e foram extraídos do Sistema Estadual de 

Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo. Entende-se que o seu uso facilitará a 

elaboração de uma Política para o recebimento de doações. 

Em suma com o estabelecimento desses itens e sua descrição no documento 

formal na política de desenvolvimento de coleções da instituição auxiliará sobremaneira 

o trabalho do bibliotecário na gestão do acervo e servirá como documento oficial para 

tomadas de decisão. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  

 

1) Nome da biblioteca 

 

 

2) Nome do responsável pela biblioteca. 

 

 

3) Você é bibliotecário 

(    ) Sim                               Nº CRB˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ 

(    ) Não 

4) Número total de acervo na biblioteca. 

 

 

5) Especificar a composição do acervo: 

(    ) Obras de referência 

(    ) Livros 

(    ) Revistas 

6) Forma de aquisição do acervo 

(    ) Compra 

(    ) Doação 

(    ) Permuta 

7) Como é feito o processo de seleção para compor o acervo? 

 

 

 

8) Quem seleciona o material para entrar no acervo? 

(    ) O bibliotecário 

(    ) O supervisor 

(    ) Outros. Especificar:˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ 

9) Existe comissão de seleção e/ou aquisição na biblioteca? 

(    ) Sim. Especificar quem faz parte:_________________________________ 

(    ) Não 

10) A biblioteca utiliza quais dos critérios abaixo para a seleção de obras 

(    ) Conteúdo temático   (    ) Edições recentes x edições antigas 

(    ) Data de publicação  (    ) Obras esgotadas 

(    ) Idioma    (    ) Documentos produzidos pela 

instituição 

(    ) Duplicação de exemplares (    ) Outros critérios. Especificar:_____ 

(    ) Edições originais x traduções 

11) Descrever o processo de recebimento das doações na biblioteca. 

 

 

 

12) Em relação a doação, no caso de existirem, elas são: 

(    ) Doações solicitadas 

(    ) Doações espontâneas 

13) Quais os critérios abaixo a biblioteca utiliza para o recebimento de doações: 

(    ) Bom estado de conservação 

(    ) Conteúdo atualizado 
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(    ) Valor histórico, social e cultural 

(    ) Obras raras e/ou esgotadas 

(    ) Obras esgotadas e de difícil aquisição 

(    ) Obra publicada ou relativa à cidade ou de autoria local 

(    ) Outros critérios. Especificar: ˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ 

14)  Quais dos critérios abaixo a biblioteca utiliza para o não recebimento de 

doações: 

(    ) Obras danificadas 

(    ) Obras faltando páginas, com folhas soltas, rasuradas e/ou rabiscadas 

(    ) Obras com conteúdo desatualizado 

(    ) Dicionários anteriores à reforma ortográfica 2009 

(    ) Apostilas 

(    ) Cópias reprográficas 

(    ) Obras cujas temáticas não atendem à missão e objetivos da biblioteca 

(    ) Livros do professor (com respostas de exercícios) 

(    ) Material multimídia ultrapassado 

(    ) Outros critérios. Especificar: ˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ 

15) Qual a média do quantitativo de doações recebidas e a frequência dessas 

doações? 

16) Quem são os principais doadores de publicações para a biblioteca? 

17) A biblioteca faz descarte de obras? Como? Por quem? 

 

 

18) A biblioteca possui o documento de política de desenvolvimento de coleções? 

19) Que critérios são utilizados para o descarte de materiais 

(    ) Inadequação 

(    ) Desatualização 

(    ) Desuso 

(    ) Duplicidade 

(    ) Desgaste 

(    ) Outros. Especificar: ˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

NÚCLEO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
BACHARELADO EM BIBLIOTECONOMIA E 

DOCUMENTAÇÃO 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da 

pesquisa“_________________________________”, sob a responsabilidade do pesquisador 

_______________________________graduando em Biblioteconomia e Documentação pela 

Universidade Federal de Sergipe, a qual pretende _______________________________. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio da aplicação de um questionário, 

com viés qualitativo, com questões abertas e fechadas. É de seu conhecimento que a sua 

participação nesta pesquisa não implica em nenhum benefício pessoal, não é obrigatória e 

não trará riscos previsíveis.  

Caso queira, saiba que pode desistir a qualquer momento, sem que isso lhe cause 

prejuízo. Será, portanto, acompanhado e assistido pela pesquisadora responsável durante a 

aplicação dos instrumentos de pesquisa, podendo fazer perguntas sobre qualquer dúvida que 

apareça durante todo o estudo, além disto, não haverá nenhuma forma de reembolso de 

dinheiro, já que com a participação na pesquisa, você não terá nenhum gasto.  

Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o 

pesquisador pelo e-mail <______________________________> ou pelo telefone (79) 

_________, ou poderá entrar em contato com o Departamento de Ciência da Informação da 

Universidade Federal de Sergipe, pelo telefone (79) 3194-6822. 

Diante disso, eu, __________________________________________, fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração e entendi a 

explicação. Por esta razão, aceito participar voluntariamente desta pesquisa, sabendo que os 

dados coletados estarão sob o resguardo científico e o sigilo profissional e contribuirão para o 

alcance dos objetivos deste trabalho e para posteriores publicações dos dados. 

 São Cristóvão, _____de _____________de 201_ 

__________________________________________ 

                                                                        Assinatura        


