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3.1 Políticas de Desenvolvimento de Colecções 
 

Um dos documentos fundamentais que qualquer biblioteca deverá ter é 

aquele que contém os princípios básicos que especificam as orientações, a 

seguir pelo responsável, para a constituição e desenvolvimento daquela 

colecção específica. A esse documento chama-se: 

 

“Política de Desenvolvimento da Colecção” 

(PDC) 

 

Este documento ajuda a definir os campos do saber abrangidos pela biblioteca 

e a clarificar o seu papel no meio em que se insere, uma vez que a sua 

redacção exige, por um lado, o conhecimento pormenorizado da colecção, e, 

por outro, um conhecimento claro dos respectivos grupos de utilizadores, bem 

como as suas necessidades de informação e de formação. 

 

Assim, partindo da análise e do confronto dos dados obtidos, o objectivo final 

dos procedimentos estabelecidos no documento é que conduzam à 

identificação dos pontos fortes bem como das fragilidades daquela colecção, 

fornecendo as linhas de orientação da acção a curto/médio prazo. 

 

A produção de um documento desta natureza implica um esforço significativo 

e assume-se como um compromisso. Depois de elaborado, revisto e aprovado, 

deverá ser divulgado para que a comunidade tome conhecimento da colecção 

existente naquela biblioteca e da forma como se procede ao seu 

desenvolvimento.  

 

A importância do documento 

Antes de mais, sublinhemos que um tal documento constitui um ponto de 

referência para todos os elementos intervenientes, quando chega o momento 

de adquirir, abater ou rejeitar um item. 

 

Seguindo as linhas orientadoras aí definidas, poder-se-ão tomar decisões mais 

consistentes e fundamentadas relativamente à colecção, mesmo quando há 
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alterações nos elementos que constituem o “staff” ou quando há restrições de 

orçamento e a selecção se torna mais rigorosa. 

 

Sem dúvida que, com um documento bem formulado, será mais fácil e mais 

consistente o estabelecimento de prioridades relativas ao desenvolvimento da 

colecção, já que inclui um plano a curto/médio prazo. Por outro lado, o 

documento defende-nos de qualquer opção que possa ser posta em causa por 

um elemento interno ou externo à biblioteca, já que os princípios 

orientadores foram aprovados pelos órgãos competentes.  

 

Há, no entanto, tal como acontece com tantos outros aspectos na vida, quem 

discorde de tal prática, recordando que a maioria das bibliotecas foi “posta 

de pé” sem que alguma vez existisse um tal documento e que os resultados 

não foram negativos. Advogam também que se trata de uma tarefa morosa e 

que envolve grande número de funcionários, tornando-se um elemento que 

sobrecarrega até financeiramente a instituição. É que, ainda segundo os 

adversários de tal prática, depois de efectuado, ninguém mais quererá 

reformulá-lo, dada a quantidade de trabalho que envolve. 

 

Mesmo perante estas e outras eventuais objecções, os estudiosos destas 

matérias defendem consistentemente a elaboração de uma Política de 

Desenvolvimento da Colecção para cada biblioteca, desde que se trate de um 

documento equilibrado e útil, não se tornando um objectivo em si, mas um 

elemento de trabalho que nos ajudará a gerir a colecção da melhor forma 

possível. 

 
 
 
Não esqueçamos 3 aspectos essenciais:  

- trata-se de um documento escrito que deverá ser bem escrito;  

- deverá ser claro e objectivo, deixando perceber que é específico daquela 

biblioteca;  

- não deverá ser extenso, uma vez que se destina a ser difundido por toda a 

comunidade. 
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Eis alguns dos tópicos a incluir no documento 

“Política de Desenvolvimento da Colecção da Biblioteca X”: 

 

• Missão e objectivos da biblioteca X, de acordo com os princípios 

universais estabelecidos.  

• Caracterização genérica da comunidade que a biblioteca serve, com 

base em documentação oficial existente.  

• Caracterização daquela biblioteca.  

• Caracterização daquela colecção, fazendo referência a condições 

específicas (se as houver).  

• Critérios de selecção.  

• Práticas de aquisição.  

• Critérios de desbaste.  

• Preceitos relativos a ofertas.  

• Liberdade/Censura – procedimentos quanto a reclamações.  

• Avaliação da colecção 

• Plano de desenvolvimento a curto/médio prazo 

De salientar que, embora estes sejam pontos que provavelmente constarão 

em muitos documentos produzidos, não será necessário seguir “receitas” ou 

modelos aquando da sua concepção e elaboração. A experiência tem mostrado 

até que se torna mais prático, para evitar algo muito extenso, que se elabore 

um segundo documento, chamado “Plano”, onde se especificam detalhes 

relativos à observação da própria colecção, deixando para a “Política”, 

aspectos mais generalistas. O resultado é não 1 mas 2 documentos, sendo um 

de carácter mais genérico e destinado ao público em geral, e o outro, mais 

detalhado, e para uso interno da instituição. 

No entanto, na maioria dos casos deparamos com um só documento -- a 

“Política de Desenvolvimento da Colecção” – que abarca todos os aspectos 

acima referidos. 
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EXEMPLOS 

Na verdade, muita da literatura que se ocupa da formulação de uma “PDC” 

aconselha que consultemos um número considerável de exemplos 

pertencentes a outras instituições, antes de elaborarmos o nosso próprio 

documento. No presente caso, não é objectivo desta lição a elaboração de 

uma PDC, mas antes o conhecimento da sua existência, finalidades, 

composição, pertinência, adequação, especificidade, etc., pelo que a leitura 

e reflexão que aconselhamos deverá situar-se nesta perspectiva. 

Como já se referiu, a literatura da especialidade insiste na ampla divulgação 

do documento pelo que não é difícil encontramos algumas “PDC” na Internet. 

Escusado será dizer que se trata, na sua esmagadora maioria, de 

“publicações” pertencentes a bibliotecas que se situam no continente 

americano, ou seja, nos EUA ou no Canadá. Também se encontram alguns 

exemplos vindos da Austrália e, eventualmente, a França ou a Espanha 

também terão exemplares disponíveis. 

No que diz respeito a Portugal, esta prática, ainda que muito reduzida, já tem 

visibilidade, graças, uma vez mais, à divulgação proporcionada pela Internet.  

No próximo subcapítulo encontrará a indicação de alguns dos endereços que 

deverá consultar neste âmbito, de forma atenta, demorada e detalhada. Os 

conteúdos destes textos são fundamentais para se aperceber da real 

importância bem como da exigência inerente a tal tarefa. 

 


