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3.3.1 Aspectos Gerais 
 
 
 
Quando falamos em “desbaste” no âmbito do desenvolvimento de colecções 

estamos a referir-nos a uma acção decorrente obrigatoriamente de uma 

avaliação contínua ou periódica dos recursos e que tem como objectivo o 

equacionar do destino a dar aos recursos que não deverão permanecer, tal 

como estão, naquela colecção. Estamos num campo controverso, pelo que 

será da maior conveniência que o documento escrito – PDC – seja bem claro e 

inequívoco neste ponto. 

 
Nos estudos dedicados a este assunto, os autores referem-se sempre ao 

incómodo que sentimos quando se trata de “deitar algo fora”, o que, no 

presente caso, pode significar tão só “retirar da colecção”. Estamos, no 

entanto, conscientes de que é uma tarefa essencial, uma vez que este 

procedimento introduz melhorias significativas na qualidade e actualidade da 

colecção. 

 
É assim consensual que se deve proceder a renovações periódicas, uma vez 
que: 

• a BE tem um espaço limitado; 
• o material tem um tempo determinado para estar disponível nas 

prateleiras; 
• as existências na BE não são eternas e imutáveis 

 
 

 
Na verdade, o acto, quando denominado de “abate”, tem uma certa 

conotação negativa. Todavia, tal não significa que o material seleccionado em 

consequência da acção de “desbaste” não tem necessariamente que “ir para o 

lixo”. O que, na maioria das vezes, sucede é que vai “mudar de local”, vai 

para um outro sítio de armazenamento, uma outra biblioteca ou até para uma 

venda de livros de 2ª mão. Em qualquer dos casos, estamos a falar em 

recursos que já não se encontrarão daquela biblioteca. 
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O desbaste pode então ser encarado como uma “selecção ao contrário”, pois, 

na verdade, o que se retira são os recursos que já não são úteis à colecção, 

porque estão danificados ou porque os conteúdos estão desactualizados. Serão 

retirados da colecção todos os documentos que apresentem danos evidentes 

que impeçam a sua leitura e utilização. Consoante o estado de deterioração, 

serão abatidos ou colocados em depósito, ficando neste último caso acessíveis 

quando expressamente requisitados pelos utilizadores. Caso um documento 

continue a revelar-se útil para a colecção, considerar-se-á a sua substituição, 

no mesmo suporte ou num mais adequado. 

 

Evidentemente que só após a fase de avaliação da colecção se poderá 

determinar qual o material a abater. O facto de se conhecerem com precisão 

as necessidades dos utilizadores facilita a sempre difícil decisão de abater 

este ou aquele recurso, para além de se evitarem itens desactualizados, 

engrossando o volume de existências nas prateleiras. 

 
Vejamos alguns dos objectivos deste procedimento: 
 

• Tornar a biblioteca mais atraente e a colecção mais útil. 

• Contribuir para a qualidade, renovação e actualização da colecção. 

• Facilitar o acesso à informação. 

• Dar continuidade ao próprio desenvolvimento equilibrado da colecção. 

• Melhorar a eficiência dos serviços. 

• Preservar os documentos. 

 

 
 
 
 

++++++++  
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Na secção intitulada “Weeding”, da responsabilidade da Arizona State Library, 

coloca-se a seguinte questão, quase de senso comum: 

  
“Se a acção de abate tem consensualmente resultados tão positivos, por que 

razão é tão problemática e suscita tantos receios?” 
  
Apresenta então o autor algumas das razões que eventualmente podem 

contribuir para a dificuldade que todos normalmente sentimos ao praticar 

este acto. Aproveitámos o seu enunciado, tecendo nós mesmos outras 

considerações: 

 
-         “Consome muito tempo” 
Embora um plano de desbaste exija tempo, a verdade é que, com esta 
operação, também se vão efectuando outras como, por exemplo, a 
preservação dos recursos. 
  
-         “Não suporto deitar livros fora” 
Esta é uma ideia errada. O desbaste não implica necessariamente deitar livros 
fora. Podem passar para outra instituição ou terem outro fim que não o lixo. 
  
-         “Preocupa-me poder chocar as pessoas pelo facto de eliminar algo” 
Elaborar um documento escrito, que contenha os critérios relativos a esta 
matéria, e divulgá-lo reduzirá as hipóteses de contestação. 
  
-         “Não me sinto bem, livrando-me de bens públicos” 
O desbaste não é uma acção destruidora; o seu objectivo é tornar a biblioteca 
mais atraente e a colecção mais útil. 
  
-         “O que deito hoje fora, pode fazer-me falta amanhã” 
É possível mas não muito provável. Se acontecer, não é grave. Será possível 
encontrar outra fonte com o mesmo tipo de informação. 
  
-         “Se abato, não fico com um número suficiente de recursos” 
O que significa “suficiente”? O objectivo é ter uma colecção com qualidade. 
Se nos focarmos na quantidade de material, poderemos descurar a sua 
qualidade. 
  
-         “Tenho receio de eliminar material valioso” 
A maioria dos livros da BE não tem um valor significativo num mercado de 
livros em 2ª mão. Caso se trate de algo que considera valioso, mas que não 
responde às necessidades dos utilizadores, venda-o e aplique esse dinheiro em 
novas aquisições. 
  
-         “A acção de desbaste implica admitir que se cometeram erros” 
Não necessariamente. Pode tratar-se de algo que está desactualizado, mas 
que foi importante em determinada época. Caso não tenha sido mesmo 
utilizado, paciência, também não se pode saber tudo. Errar é humano! 


