
3.3. 2 Critérios e Procedimentos 
 
 
Tal como para muitos outros assuntos no âmbito da “Política de 

Desenvolvimento de Colecções”, o estabelecimento de critérios é um ponto 

fulcral.  

 

Mas, antes disso, há que estabelecer qual o momento em que nos dedicamos à 

tarefa de eliminar os itens desnecessários. Trata-se de uma tarefa feita num 

determinado período de tempo ou de uma atitude permanente? 

 

Este ponto é importante, pois se não se estabelece, à partida, quando e como 

proceder a esta acção, acabamos por não ser sistemáticos neste procedimento 

e tomarmos decisões avulsas sem qualquer fundamento ou justificação. 

 

Os critérios deverão ser estabelecidos por cada BE e alterados sempre que se 

mostrem desadequados. Concebemos estes instrumentos para nos servirem e, 

como tal, estamos sempre a tempo de os aperfeiçoarmos. 

 

Há, no entanto, aspectos consensuais de que deveremos partir para conceber 

as linhas orientadoras da nossa intervenção. São eles: 

• A degradação física de um item pode constituir um motivo para que 
seja eliminado ou, caso se justifique, substituído. 

• Há obras das quais, devido à sua importância, existe mais do que um 
exemplar. A diminuição dessa importância pode constituir um factor 
para que se retirem algumas cópias.  

• A alteração do currículo, no caso das bibliotecas escolares, pode levar 
a que se deixe de utilizar determinada obra, devendo a inexistência de 
utilizações constituir um motivo para desbaste.  

• A utilidade de alguns recursos pode diminuir com o passar do tempo, 
devido à sua desactualização. É o caso de algumas obras de referência 
que necessitam ser actualizadas, tornando-se as edições antigas 
obsoletas. De salientar que, devido à sua especificidade, há obras de 
referência, como os Anuários, que não são susceptíveis de 
desactualização.  

• Se um recurso teve uma nova edição e esta foi adquirida, 
provavelmente não fará grande sentido manter a edição anterior.  

• Se um documento for de referência, fará sentido verificar a sua idade 
em função da sua actualidade. 



• Se o utilização do documento exigir um aparelho, dever-se-á verificar 
eventuais incompatibilidades. 

• Se um documento não teve consulta domiciliária por um período 
superior a 3 anos, dever-se-á verificar a sua utilização. 

• Etc. 
• Etc. 

 
 
Eis, em resumo, os procedimentos resultantes do desbaste, em função da 
análise realizada: 
 
. Abate do documento, quando o mesmo se encontra seriamente danificado, 
desactualizado e sem qualquer tipo de valor histórico. 
 
. Colocação em depósito, se o documento tiver um valor histórico, não 
devendo estar disponível em livre acesso. 
 
. Substituição por outro exemplar, se o recurso for muito utilizado. 
 
. Restauro, se se justificar (ou pelo valor histórico ou pela sua importância na 
colecção, não sendo possível substitui-lo no mercado livreiro). 
 
. Passá-lo para outro suporte, sempre que se justificar. 


