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desenvolvimento de coleções de uma biblioteca universitária: novas perspectivas 
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RESUMO 
 

O grande fluxo informacional disponível em diferentes suportes manifesta a 
necessidade de buscar estratégias que melhor se adequem a realidade atual vivida 
pelas bibliotecas universitárias, a de formar e manter seus acervos condizentes com 
os objetivos institucionais e às necessidades de sua comunidade. Esse fato também 
é vivenciado na Biblioteca Setorial da Escola de Saúde da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, locus da pesquisa. Apesar dela utilizar instrumento institucional 
próprio, a política de formação e desenvolvimento de coleções, que orienta quais os 
caminhos necessários para controlar e administrar acervos, apresenta alguns 
entraves que dificultam a execução de políticas efetivas destinadas para o andamento 
do processo por que envolvem particularidades de cada unidade de informação. Desta 
maneira, considera-se relevante investigar esse fenômeno no decorrer da dissertação 
ao optar pela utilização da pesquisa bibliográfica e documental em conjunto com o 
relato de experiência como forma de apresentar as dificuldades enfrentadas pela 
biblioteca em estudo. Objetiva-se discutir e averiguar como tornar o processo de 
Formação e Desenvolvimento de Coleções do Sistema de Bibliotecas da UFRN algo 
justo utilizando as diretrizes e orientações de John Rawls contidas na sua obra Uma 
teoria da justiça. E como ela pode atender a realidade da Biblioteca Setorial da Escola 
de Saúde. Pretende-se, portanto, refletir sobre qual a melhor tomada de decisão para 
resolver um problema de ordem de ética aplicada, de forma que seja possível 
equilibrar e distribuir os bens igualitariamente no momento em que há a escassez para 
ampliação de estrutura física, em que os recursos existentes são moderados e os 
benefícios consecutivos nem sempre são satisfatórios para todos. Verificou-se que, o 
questionamento de como promover uma comunidade acadêmica justa, estável e 
cooperativa entre pessoas livres e iguais, requer parceria entre os conceitos, a 
interdisciplinaridade entre as áreas. A resposta não pode ser simplesmente teórica, 
mas prática e, portanto, possibilitou refletir como proceder com os conflitos entre o 
possível e o desejável num ambiente plural como a universidade. 

 
 

Palavras-chave: Teoria da justiça. Justiça como equidade. Política de Formação e 
Desenvolvimento de Coleções. Bibliotecas universitárias. Relato de experiência – BS-
ESUFRN. 
 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

OLIVEIRA, Magali Araújo Damasceno de. Reflections on the formation and 
development of collections in a university library: new perspectives from A Justice 
Theory from Rawls. 2018. 110p. Dissertation (Master in Management of Institutional 
Processes) – Human Sciences, Letters and Arts Center, Federal University from Rio 
Grande do Norte, Natal, RN, 2018. 
 

ABSTRACT 
 
The great information flow available in different supports manifests the need to seek 
strategies that best fit the current reality experienced by university libraries, to form and 
maintain their collections consistent with the institutional objectives and the needs of 
the community. This fact is also experienced in the Sectorial Library of the Health 
School of the Federal University of Rio Grande do Norte, research locus. Despite she 
uses it’s own institutional instrument, the policy of formation and development of 
collections, which guides the necessary ways to control and manage collections, 
presents some obstacles that interfere the implementation from effective policies 
intended for the progress of the process because involve particularities of each unit of 
information. In this way, it’s considered relevant to investigate this phenomenon during 
the dissertation when choosing for the use of bibliographical and documentary 
research in conjunction with the experience report as a form to present the difficulties 
faced by the library under study. It aims to discuss and investigate how to make the 
process of Library Collections and Development of the UFRN Library System 
something fair using the guidelines and the orientation from John Rawls contained in 
his work A theory of justice. And how can she meet the reality of the Sectorial Library 
of the Health School. It is intended, therefore, reflect on the best decision-making to 
solve a problem of ethical order applied, so that it is possible to balance and distribute 
assets equally at the moment of scarcity to increase physical structure, where existing 
resources are moderate and the consecutive benefits are not always satisfactory for 
all. Checked that, the question of how to promote a just, stable and cooperative 
academic community among free and equal people require partnership between the 
concepts, the interdisciplinary between areas. The answer cannot be simply 
theoretical, but practical and therefore, made it possible to reflect how to proceed with 
the conflicts between the possible and the desirable in a plural environment such as 
the university. 
 
Key Words: Justice Theory. Justice as equity. Collection Training and Development 
Policy. University libraries. Experience Report – BS-ESUFRN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A missão da universidade para com a sociedade é educar, produzir e 

disseminar o saber universal com o intuito de formar profissionais com senso crítico e 

reflexivo para atuar no mercado de trabalho e, sobretudo, contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural da região na qual está inserida.  

Nesse ambiente de formação, a biblioteca universitária tem papel 

fundamental, uma vez que contribui para que a instituição alcance a sua missão a 

partir de ações de ensino, pesquisa e extensão que possibilitam a democratização do 

acesso à informação. Aliar as suas práticas rotineiras para colaborar com o 

desenvolvimento das ações promovidos pela universidade é um desafio que exige do 

setor aperfeiçoamento e adequação em seus processos.  

A busca por estratégias que visam uma eficiente e eficaz prática nas 

atividades de planejamento e gerenciamento de bibliotecas universitárias faz refletir 

sobre quais meios poderão ser essenciais para alcançar qualidade nos produtos e 

serviços informacionais. Numa visão generalista, formar e desenvolver coleções de 

forma consciente e sistemática podem ser caminhos necessários que possibilitarão a 

criação e oferta de produtos e serviços com eficiência. Essa prática se constitui, talvez, 

no maior dilema enfrentado pelos bibliotecários, porém as preocupações típicas da 

atividade podem ser reduzidas ao serem analisadas por meio de um instrumento 

próprio, a Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções (PFDC).  

A PFDC é um documento-guia, cuja finalidade é definir os critérios e as 

diretrizes para a seleção e aquisição de materiais bibliográficos (impressos, 

eletrônicos e digitais); orientar a avaliação do acervo existente; assim como também 

atender aos objetivos da instituição acadêmica no fornecimento de suporte 

informacional às atividades educacionais. 

Nessa perspectiva, investigar mecanismos que contribuam para solucionar as 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais bibliotecários em seu fazer diário, quais 

sejam: a limitação de espaço físico, a atualização do acervo, atendimento a 

comunidade acadêmica de forma qualitativa e quantitativa, foram inquietações que 

estimularam a pesquisa. Paralelo a isso, seguir os princípios éticos institucionais são 

primordiais para que haja sintonia entre a missão da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN com a do Sistema de Bibliotecas – SISBI/UFRN.  
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No contexto local, a Biblioteca Setorial da Escola de Saúde da UFRN – BS-

ESUFRN, também enfrenta em seu cotidiano dilemas no que concernem ao 

alinhamento das demandas informacionais emanadas da comunidade acadêmica 

associadas à limitação de espaço físico, aos econômicos quadros de recursos 

humanos e ao reduzido orçamento para aquisição de material bibliográfico.  

A reflexão sobre quais critérios poderão ser melhor aplicados para 

determinada situação, que atendam igualitariamente a todos os envolvidos ao 

proporcionar benefícios para todas as partes – instituição e comunidade acadêmica – 

são princípios que serão discutidos a partir da teoria da justiça de John Rawls de 1971. 

Essa pesquisa propôs uma análise do processo de planejamento do acervo 

utilizando como base a Política Institucional de Formação e Desenvolvimento de 

Coleções do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

sob uma perspectiva mais igualitária e imparcial, tendo como questão-problema: 

Como tornar a Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções do Sistema de 

Bibliotecas da UFRN algo justo de ser aplicado?  De que maneira podem ser 

solucionados eventuais problemas utilizando-se das diretrizes e orientações contidas 

na teoria da justiça de John Rawls? O intuito é, portanto, apresentar novos 

mecanismos para formar acervos condizentes com as necessidades informacionais, 

estruturais e financeiras de cada unidade dentro do contexto que a cerca para que 

possam atender aos preceitos morais numa comunidade pluralista, como é o caso da 

comunidade acadêmica universitária.   

A presente a pesquisa combina uma metodologia exegético-bibliográfica, 

hipotético-dedutiva, exploratória, descritiva e documental. 

Destaca-se que, no contexto da pesquisa, foi realizado um recorte dentro do 

sistema de bibliotecas da UFRN, sendo a Biblioteca Setorial da Escola de Saúde a 

contemplada. Foi necessária essa configuração devido a autora estar diretamente 

ligada as questões administrativas do setor, ao vivenciar a realidade e conhecer de 

perto sua situação.  

Portanto, houve essa delimitação, principalmente, por que a exposição dos 

dados empíricos utilizados foram aqueles específicos do setor, mesmo sabendo que, 

semelhantemente, os elementos apresentados poderão estar presentes em outras 

bibliotecas que compõem o sistema da universidade.  
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Norteada pela integração das duas áreas do conhecimento, as reflexões no 

campo da filosofia e da biblioteconomia acima relatadas expressam a 

interdisciplinaridade dos termos e a possibilidade de convergência para um propósito 

fim. Por outro lado, expõe a ausência de estudos transversais nessas áreas, fato 

identificado durante o levantamento bibliográfico; talvez por elas demonstrarem 

dificuldades de comunicação e inter-relação.  

Então, visando um diálogo entre interdisciplinaridade e transversalidade, a 

pesquisa irá adotar a estratégia de investigação para compreender como se dá o 

processo de formação e desenvolvimento de coleções nos dois aspectos: teoria e 

prática. Em paralelo, como se apropriar dos conhecimentos sobre os elementos que 

constituem os princípios de justiça, de maneira que possam ser utilizados para 

resolver um problema concreto de ética aplicada. 

Para conhecer o comportamento do processo prático, será realizado um 

diagnóstico da BS-ESUFRN como forma de mapear a situação real atual do local. 

Essa análise poderá detectar e verificar possíveis problemas ocorridos no processo 

de formação e desenvolvimento de coleções que podem estar afetando os resultados 

da biblioteca setorial; bem como identificar quais as dificuldades enfrentadas pela 

biblioteca quanto ao crescimento e manutenção do seu acervo nos aspectos 

quantitativos e qualitativos, além de apontar os pontos fortes e fracos do processo. 

Logo, acredita-se que através desse estudo é possível encontrar as causas e definir 

estratégias de resolução. 

Como objetivo geral, pretendeu-se propor uma reflexão sobre como a política 

de formação e desenvolvimento de coleções do SISBI/UFRN pode atender às 

especificidades da BS-ESUFRN de maneira que suas ações sejam pautadas na ética 

e numa perspectiva de escolha justa. 

Como objetivos específicos, buscou-se: 

- Analisar a política de formação e desenvolvimento de coleções do 

SISBI/UFRN;  

- Diagnosticar o processo de formação e desenvolvimento de coleções da BS-

ESUFRN; 

- Identificar os pontos convergentes e divergentes entre as diretrizes da 

política institucional com a execução do processo na BS-ESUFRN; 

- Conhecer a teoria de justiça de John Rawls; 
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- Apresentar uma proposta de otimização do processo de formação e 

desenvolvimento de coleções sob a perspectiva dos princípios que regem a teoria de 

justiça de John Rawls. 

A motivação de um estudo mais detalhado da temática surgiu devido a autora 

da pesquisa estar diretamente inserida no cargo de gestão da biblioteca. Com isso, 

ao detectar alguns entraves que dificultam e interferem a aplicação e utilização da 

política na realidade da biblioteca setorial, se reforça a necessidade de investigar os 

pontos que poderão ameaçar a qualidade da execução do processo.  

Para tanto, justifica-se essa pesquisa, pois, apesar das bibliotecas do 

SISBI/UFRN disporem de uma política institucional que norteia quanto às diretrizes de 

formação e manutenção de acervo, alguns pontos divergem, na prática, da BS-

ESUFRN devido às suas particularidades. Então, de que forma esse documento pode 

contemplar todas as bibliotecas, visto que as dificuldades se encontram presentes em 

todas elas. 

Assim, com esse estudo, será possível refletir sobre qual a melhor maneira de 

equilibrar e distribuir os bens igualitariamente no momento em que há escassez para 

ampliação de estrutura física, dos recursos existentes que são moderados e os 

benefícios consecutivos nem sempre são satisfatórios para todos. Acredita-se, 

portanto, que contribuirá para melhorias no gerenciamento das atividades da 

biblioteca, o aprimoramento do processo, otimização de custos e diversidade de 

material bibliográfico disponível de apoio ao tripé-educacional. Logo, proporcionará 

uma maior eficiência e eficácia para a UFRN, para a BS-ESUFRN e para o serviço 

público num todo. 

Mediante o exposto, a natureza desse trabalho é dissertativa com abordagem 

de ética aplicada ao utilizar uma teoria moral para resolver um problema prático 

situado numa biblioteca universitária. 

A presente pesquisa é composta por três capítulos, os quais serão descritos 

a seguir. 

No capítulo inicial foram abordadas as características de concepção de 

justiça, bem como expôs os elementos utilizados para a justificação dos princípios de 

justiça segundo John Rawls.  

No segundo capítulo, discorre sobre o tema formação e desenvolvimento de 

coleções no âmbito de bibliotecas universitárias apontando as etapas que se fazem 

presentes para a realização do processo de análise e manutenção do acervo. Relata 
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a situação atual da Biblioteca Setorial da Escola de Saúde da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (BS-ESUFRN) através do diagnóstico. 

Adiante, no terceiro capítulo, busca fazer uma análise crítica propositiva à luz 

da teoria da justiça de John Rawls ao induzir à reflexão sobre um procedimento de 

decisão e escolha mais justa, ou seja, qual poderá proporcionar uma melhor 

distribuição de bens conforme determinadas condições identificadas em cada opção 

apresentada. Em seguida, averigua se a escolha do procedimento é a mais indicada 

para resolver um problema prático de ordem política identificado no capítulo 3. 

Portanto, é justificar teoricamente a proposta de um modelo de escolha mais justa.   

No último capítulo são apresentadas as considerações finais.  
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2 A TEORIA DA JUSTIÇA SEGUNDO JOHN RAWLS  

 

John Rawls, na obra “Uma teoria da justiça”, apresentou argumentos para 

formular a sua ideia de justo e elaborou princípios de justiça que no seu pensamento 

poderiam ser aplicados na sociedade pluralista e democrática, fazendo-se prevalecer 

a justiça social.  

Dada a sistematização dos princípios morais e éticos sob essa perspectiva de 

sociedade – pluralista e democrática – os aspectos da liberdade de escolha, a 

racionalidade, a cooperação e o senso de justiça social deveriam ser considerados 

sob uma visão equitativa. Essas características compõem a proposta de uma política 

normativa liberal-igualitária e contratualista que poderia ser utilizada no contexto das 

sociedades contemporâneas. 

Nessas circunstâncias, é relevante estudar quais foram as estratégias 

adotadas por Rawls para fundamentar os princípios de justiça dentro do ponto de vista 

moral e, consequentemente, numa concepção de justo. A partir disso, compreender a 

essência da teoria e seus propósitos, bem como verificar até que ponto eles são 

essenciais para formular a sua concepção de justiça política normativa universal.  

Portanto, nesse capítulo buscar-se-á explanar os principais elementos da 

teoria da justiça de John Rawls, como a posição inicial, o véu da ignorância, bem como 

sobre os dois princípios de justiça: o princípio da igual liberdade e os princípios da 

igualdade equitativa de oportunidades e o da diferença. 

 

 

2.1 JOHN RAWLS: UMA TEORIA DA JUSTIÇA  

 

O filósofo político John Rawls (1921-2002), nasceu em Baltimore, Estado de 

Maryland, Estados Unidos da América, tornou-se conhecido no século XX por suas 

reflexões sobre ética e teoria política especialmente em sua célebre obra ‘Uma Teoria 

da Justiça’, de 1971. O livro expressa seu pensamento sobre uma sociedade justa 

pós-tradicional e se apresenta como um ressurgimento da filosofia enquanto elemento 

normativo forte a partir de uma fundamentação política, na qual reúne os conceitos-

chave da democracia liberal a luz dos pensamentos de Locke, Rousseau e Kant.  
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Essa fundamentação teórica enfoca o renascimento do liberalismo e do 

contratualismo ao discutir questões em torno de problemas clássicos de ética, filosofia 

política e social, dentre outros e se constitui no desejo de formular uma alternativa ao 

utilitarismo1 de Bentham e Mill, aplicando assim o contratualismo.  

A ideia de Rawls era oferecer outra possibilidade que evitasse o pensamento 

individualista ao apresentar à democracia como um bem-estar coletivo, mais 

igualitário e liberal (direito individual de escolha) de maneira que todos pudessem 

estar numa mesma situação. Outrossim, que as sociedades tivessem os mesmos 

direitos e deveres, independentemente de suas condições sociais ou intelectuais.  

Como consequência desse arranjo seria possível promover soluções para 

reduzir os problemas de desigualdades econômicas e sociais existentes na sociedade 

ao sugerir uma nova concepção política de justiça liberal-igualitária fundamentada nas 

doutrinas do liberalismo e contratualismo. No entanto, ressalta-se que a teoria da 

justiça rawlsiana é uma teoria moral, embora questões socioeconômicas sejam 

levadas em consideração, porém o que se busca é uma concepção pública de justiça 

(CONSANI, 2016).  

Em sua obra, Rawls reforça isso ao escrever que 

 

concebeu seu projeto como sendo o de articular de forma sistemática uma 
perspectiva normativa que oferecesse uma alternativa sobretudo ao 
utilitarismo, de natureza contratualista em sua fundamentação e que fosse 
liberal-igualitária em seus compromissos normativos substantivos (RAWLS, 
2008, p. XVII). 

 

Com isso, a retomada do liberalismo veio a ser discutida em razão de ser uma 

teoria que destaca a defesa da liberdade individual e política, sem a interferência do 

poder do estado na tomada de decisão. Segundo Salatini (2010, p.198), o liberalismo, 

aquilo que a doutrina liberal defende, são os “direitos individuais, em suas diversas 

formas (do direito de fé ao direito de fazer uso de substâncias tóxicas)”.  

                                                           
1 O utilitarismo é um tipo de ética normativa. Sua origem se deu nas obras dos filósofos e economistas 

ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill, a qual uma ação é considerada moralmente correta 
quando a tendência é sempre procurar maximizar o seu próprio prazer (bem-estar) e minimizar o seu 
sofrimento. Na prática, o utilitarismo prefere uma distribuição mais igualitária, na qual deve considerar 
o bem-estar de todos e não o de uma única pessoa. 
Segundo Esteves (2002, p.81), o “utilitarismo é uma teoria sobre o valor moral das ações individuais e 
se caracteriza pelo que os autores chamam de consequencialismo”, tendo em vista a ideia de 
maximização da felicidade. 
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Outro ponto em destaque na sua teoria é o argumento de poder de escolha, 

seja para benefício próprio ou coletivo, reforçando a ideia de liberdade individual e 

política, pois as decisões teriam que ser respeitadas, independente da visão do 

Estado. Desse modo, depreende-se que a liberdade de escolha permitiu o resgate do 

contratualismo – um contrato que tem como intuito permitir que os acordos firmados 

possam solucionar os problemas de desigualdades existentes na sociedade –  

reiterando, por conseguinte, o papel da justiça social.  

De acordo com Silva ([200-?]), o contratualismo é a teoria tradicional do 

contrato social defendida pelos filósofos Hobbes, Locke e Rousseau, como uma nova 

ideia, a de pacto em uma ‘posição original de igualdade’, que corresponde ao estado 

de natureza daqueles autores. Portanto, o que une os filósofos Locke, Rousseau, 

Kant, Hegel, Mill e, recentemente, Rawls,  

 
é uma concepção universalista da liberdade, ligada a um conceito forte de 
dignidade humana e/ou direitos fundamentais. [...] a liberdade igual é o 
conteúdo e a condição da moralidade política liberal moderna, caracterizando 
assim o ponto de vista moral. (WERLE, 2008, p. 26). 

 

Para fundamentar sua teoria da justiça, Rawls retoma o liberalismo e 

contratualismo repensando ética e moralmente as questões de justiça pautando-o na 

igualdade e liberdade para as democracias institucionais, como também propõe por 

meio de uma situação hipotética novas ideias que servirão de princípios norteadores 

para a sociedade. 

Desta forma evidencia a concepção de justiça como equidade. Esse 

pensamento foi o marco inicial para que Rawls elegesse a justiça como a primeira 

virtude na resolução de questões relacionadas às desigualdades existentes nos 

sistema político-liberais. Corroborando esse pensamento Welter (2006, p. 249), 

escreveu que “a teoria da justiça como equidade procura fornecer uma base filosófica 

e moral aceitável para as instituições democráticas de nossa cultura e resolver o 

conflito entre a igualdade e a liberdade nas democracias institucionais”.  

Nessa perspectiva, Rawls argumenta em defesa de uma democracia liberal 

utilizando razões e critérios que possam servir de base na elaboração de uma 

sociedade mais justa e, consequentemente, ordenar o convívio social. Destarte a 

argumentação da justiça como equidade é apresentada como a construção de um 

empreendimento cooperativo e coletivo, o contratualismo de uma sociedade bem-

ordenada.  
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Essa mesma concepção é exposta por Audard (2011, p. 18),  

 
A teoria da justiça como equidade buscaria reconciliar ou a pacificar as 
sociedades pluralistas apresentando os princípios de justiça aos quais os 
cidadãos deveriam se submeter como sendo “políticos”, quer dizer, não 
colocando suas crenças pessoais em questão. 

 

Ricouer por sua vez, objetivando condensar as ideias e os argumentos 

utilizados por Rawls a respeito de suas concepções de justiça, apresenta três 

questões indagadas por Rawls e respondidas com base nos próprios argumentos 

expostos por ele em sua teoria, são as seguintes: 

 

1 – O que garantiria a equidade da situação de deliberação da qual pudesse 
resultar um acordo referente a uma organização justa das instituições? A 
essa questão corresponde a imaginação da “posição inicial” e a famosa 
alegoria que a acompanha, a do “véu da ignorância”. 
2 – Que princípios seriam escolhidos sob o véu da ignorância? A resposta a 
essa pergunta está na descrição e na interpretação dos dois “princípios de 
justiça” e em sua ordenação correta. 
3 – Que argumento poderia convencer as partes deliberantes a escolher 
unanimemente os princípios rawlsianos de justiça em vez de, digamos, uma 
variante qualquer do utilitarismo? A resposta está no argumento maximin 
extraído da teoria dos jogos e transposto de sua primeira aplicação para o 
plano econômico (RICOEUR, 2008, p. 68, grifo do autor). 

 

A abordagem dos termos ‘equidade’ e organização ‘justa’ (sociedade bem-

ordenada) só serão alcançadas mediantes o uso do véu da ignorância numa posição 

inicial de igualdade (posição original) de modo que haja imparcialidade e neutralidade 

na escolha dos princípios; Apresenta e descreve dois princípios que serão escolhidos 

nessa situação (posição original cobertos pelo véu da ignorância), orientando que 

deve-se obedecer a ordenação correta;  Mostra que o argumento que será utilizado 

para escolher princípios mais apropriados é a regra do maximin contido no segundo 

princípio de justiça, o da diferença.  

Em um outro momento, Rawls destaca dois limites do objeto da justiça, tais 

como uma sociedade fechada e uma sociedade bem-ordenada. A primeira é vista 

como um sistema fechado, isolado das outras sociedades; a segunda, na visão do 

filósofo, uma sociedade bem-ordenada seria uma sociedade ideal e justa nas suas 

ações. Para essa afirmação de sociedade bem-ordenada, Rawls (2008, p. XX) 

escreve que “uma sociedade justa ou, o que vem a ser a mesma coisa, uma sociedade 

democrática, são aquelas cujas instituições sociais, econômicas e políticas tratam 

seus membros como pessoas moralmente iguais”.  
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O autor faz menção justamente à cooperação social pluralista2, pois o seu 

propósito não é remover todas as desigualdades, mas apenas aquelas que trazem 

desvantagens para alguém. Por isso, o filósofo é conhecido como um liberal 

preocupado com as questões igualitárias voltadas para o senso de justiça social. 

Nessa perspectiva, “uma sociedade bem-ordenada é aquela planejada para 

promover o bem de seus membros, mas também quando é regulada por uma 

concepção pública de justiça” (RAWLS, 2008, p. 5). Parafraseando, uma sociedade 

bem-ordenada é a concepção pública de justiça que fornece um ponto de vista aceito 

por todos, onde os cidadãos em algum momento precisam abrir mão de suas 

convicções para o bem-estar da sociedade.  

Rawls faz a ligação da concepção pública de justiça com a sociedade bem-

ordenada e complementa ao escrever que “pode-se imaginar a concepção pública de 

justiça como aquilo que constitui a carta fundamental de uma associação humana 

bem-ordenada” (RAWLS, 2008, p.6). 

A estrutura básica da sociedade compartilha bens primários sociais que são 

distribuídos pelas instituições sociais e bens primários naturais que são influenciados 

pelas instituições sociais. Em outras palavras, bens primários seriam aqueles que todo 

ser humano moral e racional almejaria. Esses bens primários sociais (liberdades, 

oportunidades, riqueza, rendimento e as bases sociais da autoestima) devem ser 

distribuídos de maneira igual ao menos que uma distribuição desigual seja para 

beneficiar os menos favorecidos. 

No que se refere aos bens primários naturais, estes são saúde, inteligência, 

vigor, imaginação e talentos naturais. Por outro lado, determinados bens sociais não 

predominam sobre outras necessidades básicas das sociedades, mas isso dá a ideia 

concreta de justiça social (OLIVEIRA, 2014). 

Mesmo assim, Rawls (2008, p. 8) expõe que 

 

[...] a ideia intuitiva é que essa estrutura contém várias posições sociais e que 
as pessoas nascidas em condições diferentes têm expectativas diferentes de 
vida, determinadas, em parte, tanto pelo sistema político quanto pelas 
circunstâncias econômicas e sociais. 

 

                                                           
2 Na visão de Rawls, o pluralismo é marcada pelo multiculturalismo, isto é, uma sociedade livre que 

possui diferentes modos de ser, diferentes concepções religiosas, filosóficas e morais. 
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Quanto às várias posições sociais acima mencionadas, têm-se as 

desigualdades, estas como inevitáveis nas estruturas básicas de qualquer sociedade. 

Elas atingem as oportunidades iniciais de vida tendo em vista que não existe o mérito, 

o que há é a maximização do ponto inicial igualitário (posição original de igualdade). 

Para este caso, Rawls esclarece que deve-se aplicar em primeiro lugar os princípios 

da justiça social exatamente para reduzir os desequilíbrios sociais existentes e 

promover a igualdade de direito. E complementa: 

 

Esses princípios, então, regem a escolha de uma constituição política e os 
elementos principais do sistema econômico e social. A justiça de um arranjo 
social depende, em essência, de como se atribuem os direitos e os deveres 
fundamentais e também das oportunidades econômicas e das condições 
sociais dos diversos setores da sociedade (RAWLS, 2008, p. 9). 

 

Para reformular a relação entre o conhecimento e indivíduo (justificando o 

construtivismo) na tentativa de adequar as necessidades do mundo socialista, Rawls 

segue a tradição de Kant e define sua teoria como deontológica, diferentemente da 

teleológica. Na percepção de Esteves (2002, p. 90): a primeira teoria “defende que o 

que é justo, obrigatório e moralmente bom não é função das suas consequências”; 

enquanto que a teleológica “é aquela que define o bem independente de qualquer 

referência ao justo”. 

Corroborando, Oliveira (2014, p. 560) afirma que: 

 

a obra de Rawls se destaca como um modelo deontológico, em sua explícita 
crítica a modelos utilitaristas, perfeccionistas e intuicionistas de justiça, desde 
uma perspectiva procedimental e construtivista na medida em que constrói 
procedimentos capazes de avaliar criticamente a legitimidade de normas e 
instituições sociais pelo crivo de uma concepção normativa de razão prática. 

 

Isto posto, na teoria deontológica, o indivíduo tem a liberdade de fazer suas 

escolhas por meio de uma reflexão racional cuja finalidade vise o bem de todos e mais 

ainda, que possibilite atingir seu objetivo prático, o senso de justiça. Logo, o indivíduo 

tem que agir por dever, porém seguindo normas de conduta moralmente necessárias 

para nortear o que deve ser feito e que a consequência de tal ação possa favorecer 

ao maior número de pessoas. Ademais, a função do contrato social é remover os 

conteúdos dos princípios de justiça de um procedimento equitativo afim de evitar que 

se reintroduza algumas pressuposições referente ao bem.  
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Nessa perspectiva, Werle (2008, p. 28) enfatiza que para Rawls  

 

a concepção de justiça como equidade pretende ser uma concepção liberal 
da justiça fundamentada em premissas universalistas e deontológicas, 
colocando-se como adversário principal de todas as concepções teleológicas, 
utilitaristas e não-utilitaristas (perfeccionismo, hedonismo, eudemonismo). 

 

Na verdade, a teoria de Rawls busca reformular o ordenamento das 

sociedades democráticas, criando um ponto de equilíbrio da tradição liberal em defesa 

da liberdade individual e democrático-radical em proporcionar oportunidade para os 

mais desfavorecidos (BODEI, 2000). Além disso, a sua concepção a respeito dos 

princípios é um instrumento democrático capaz de restabelecer relações sociais entre 

os conflitantes com base na igualdade, cooperação e cidadania.  

Rawls relata que não é possível na sua teoria priorizar o bem sobre o justo 

por que “em uma sociedade democrática existem diversas concepções de bem em 

jogo” (CASSEB, 2015, p. 11).  Então, a pluralidade de pontos de vista e as diferenças 

entre as pessoas, seja de classe social, econômica, religião, etc. devem ser 

respeitadas visto que os indivíduos são capazes de escolher seus próprios fins por 

meio da diversidade de valores e julgar o que é justo ou injusto, correto ou incorreto, 

certo ou errado. 

Por isso, para Rawls (2008, p. 36) “as diferenças entre as pessoas devem ser 

respeitadas” e as diversidades acima citadas são denominadas por ele como ‘fato do 

pluralismo’, ou seja, numa sociedade democrática há a pluralidade de concepções de 

bem. O pluralismo é o resultado da liberdade humana e ele tende a formular o conceito 

de justo e a concepção de justiça como fato concreto. Diante disso, Danner e 

Bavaresco (2010, p.159) destacam que: 

 

A grande questão é elaborar uma concepção de justiça social para uma 
sociedade democrática plural: uma concepção de justiça social, que seja 
aceita e compartilhada pelos cidadãos de uma sociedade democrática, é a 
chave para o sucesso de tal sociedade (e de seus cidadãos), já que será essa 
concepção que estruturará o sistema político e econômico e regulará a 
cooperação social. 

 

Para ele, uma sociedade justa demanda de uma cooperação social e 

complementa quando expõe que “a teoria da justiça pressupõe, de fato, uma teoria do 

bem, mas dentro de limites amplos isso não prejulga a escolha do tipo de pessoa que 

os homens querem ser” (RAWLS, 2008, p. 324). Entretanto, a doutrina contratualista 
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estabelece certos limites para a concepção do bem e é nesse aspecto que a teoria 

não sobrepõe o bem do justo, mesmo havendo a pluralidade de pontos de vista. Por 

isso, enquanto pessoa e sociedade, Rawls apresenta-nos como um ser cooperante 

de personalidade moral, isto é, possuímos a capacidade de ser razoável e racional 

para contribuir na construção de uma sociedade justa. 

A ideia central da obra ‘Uma teoria da Justiça’  

 

[...] era a de articular de uma forma sistemática, em uma teoria, as razões 
pelas quais nós, se nos concebemos como cidadãos de uma sociedade 
democrática, deveríamos considerar mais razoável uma determinada 
configuração de valores políticos ou, o que nesse caso vem a ser a mesma 
coisa, uma concepção específica de justiça política e social (RAWLS, 2008, 
p. xix). 

 

Numa perspectiva geral, a denominação da sua teoria é feita a partir do 

liberalismo político e utiliza, num primeiro momento como ponto de partida, duas 

questões sobre a justiça política numa sociedade democrática: a justiça distributiva e 

o problema da tolerância.  

Nas sociedades democráticas modernas, a diversidade, o pluralismo é visto 

como algo desejável e ao mesmo tempo motivo de conflitos sociais e políticos entre 

os cidadãos. Nesse contexto, as formas e planos de vidas diversificados e diferentes, 

inclui a questão do individualismo, características pertencentes nessas sociedades 

fazendo com que despertasse em Rawls o pensar numa equidade de benefícios, 

numa visão de justiça social distributiva. 

Dada essa informação, os cidadãos livres e iguais possuem pontos de vista 

moral diferentes em decorrência da divisão que existem entre eles, sejam por 

doutrinas morais, filosóficas, políticas e religiosas e isso consiste em saber quais são 

os fundamentos da tolerância, a ideia de liberdade igual em sociedades pluralistas. 

No entanto, o modo como determinada concepção de justiça é interpretada 

pode influenciar nos problemas de eficiência, de coordenação e de estabilidade 

refletidos na própria sociedade. Ainda mais quando, o objeto principal da justiça é a 

estrutura básica da sociedade e “[...] mais precisamente, o modo como as principais 

instituições sociais distribuem os direitos e os deveres fundamentais e determinam a 

divisão das vantagens decorrentes da cooperação social” (RAWLS, 2008, p. 8).  

Assim sendo, pode-se esboçar um esquema conforme figura a seguir: 
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Figura 1 – A estrutura básica como o objeto da justiça 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A figura acima representa o objeto primordial da justiça que é a estrutura 

básica da sociedade. É na posição inicial que se tem o mecanismo de teste para a 

escolha dos princípios de justiça que irão governar a estrutura básica da sociedade. 

Dialogando com essa concepção, Werle expõe que o objeto primário da 

justiça de Rawls é a estrutura básica da sociedade, ou mais exatamente, a maneira 

pela qual as instituições sociais mais importantes partilham direitos e deveres 

fundamentais e estabelecem a divisão de vantagens resultantes da colaboração dos 

cidadãos (WERLE, 2011). 

Ao buscar uma melhor compreensão sobre sua proposta de justiça, Rawls 

junta duas questões fundamentais (justiça distributiva e o problema da tolerância) 

como forma de especificar e justificar os termos equitativos de cooperação social entre 

os cidadãos livres e iguais, dada a pluralidade de concepções do bem, de maneira 

que haja o respeito mútuo.  

Essa afirmação conecta com a interpretação de Ricoeur (2008, p. 74) quando 

este expõe que: 

 

[...] o sistema social é, primeiramente, um processo de distribuição: 
distribuição de papéis, estatutos, vantagens e desvantagens, benefícios e 
encargos, obrigações e deveres. Os indivíduos são parceiros: tomam parte, 
uma vez que a sociedade distribui partes. Essa concepção da sociedade 
como processo distributivo possibilita superar a oposição clássica entre uma 
concepção holística da sociedade e o individualismo epistemológico. 

 

Posição original

Princípios da justiça

Estrutura básica da 
sociedade
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Portanto, a ideia é justificar a concepção política de justiça para até que ponto 

cidadãos livres e iguais, com pontos de vista divergentes possam apresentar 

condições de cooperação social e de respeito.  

Segundo Rawls (2003, p. 7), a “concepção política de justiça é a ideia de 

sociedade como um sistema equitativo de cooperação social”, pautados numa 

percepção de justiça distributiva e tolerável. Dessa forma, sua teoria procura resolver 

o conflito pela distribuição de bens sociais entre as pessoas de maneira igualitária ou 

se a decisão for desigual será para beneficiar a maioria, aqueles menos favorecidos.  

Para justificar sua argumentação, foram adotadas duas estratégias para a 

fundamentação dos princípios de justiça: a posição inicial e o método do equilíbrio 

reflexivo.  

Essa “justificação consiste em explicitar qual o ponto de vista moral imparcial 

mais apropriado para os cidadãos livres e iguais deliberarem e decidirem algo sobre 

questões políticas fundamentais” (WERLE, 2008, p. 24). Outrossim, é escolher quais 

princípios de justiça poderão ser universalizáveis para reger uma sociedade sem 

beneficiar especificamente alguém ou a um determinado grupo. A explicitação do 

ponto de vista na posição original é a deliberação sob o véu da ignorância. 

O método de equilíbrio reflexivo possui grande importância nas escolhas dos 

princípios de justiça que serão aplicados na posição original. A esse respeito, Werle 

(2008, p. 24) afirma que “o método de equilíbrio reflexivo serve como instância de 

teste e reconciliação entre os princípios de justiça e os valores da eticidade política 

concreta”, ou seja, estabelece uma forma coerente entre os juízos morais das partes 

e seus princípios morais. Essa reconciliação é feita através do uso público da razão, 

pela mediação dos ideais morais conforme a realidade social e política e é possível 

perceber que desempenha um importante papel para a justificação e aplicação dos 

princípios de justiça.  

Na visão de Werle (2008, p. 25), “do ponto de vista da aplicação, a razão 

pública expressa um conjunto de valores e regras de argumentação que indicam como 

os cidadãos [...] devem orientar a formação de seus juízos sobre questões políticas 

fundamentais [...]”.  

Portanto, a adoção dessas estratégias comprova a sua utilidade para a 

fundamentação dos princípios. Além disso, a concepção de justiça seria justificada a 

partir do ponto de equilíbrio entre os princípios de justiça, os ideais políticos e 

convicções profundas.  
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Adiante, o próximo ponto irá expor quais os argumentos que Rawls utilizou 

para apresentar os princípios de justiça ao adotar o mecanismo de teste na posição 

original. 

 

 

2.2 A POSIÇÃO ORIGINAL E OS ASPECTOS RELACIONADOS 

 

Em suas discussões, Rawls atribui o conceito de justiça a dois pontos 

importantes: a equidade e o contratualismo.  

A equidade no que diz respeito a busca por igualdade de direitos e ao senso 

de justiça. Ela caracteriza, em primeiro lugar, o procedimento de deliberação que 

deveria conduzir à escolha dos princípios por ele preconizados ao passo que a justiça 

designa o conteúdo dos princípios escolhidos (RICOEUR, 2008).  

O contratualismo no sentido de que seria um contrato firmado entre as partes 

cuja imparcialidade dos fatos cotidianos e vigentes nas sociedades prevaleciam para 

determinar a escolhas dos princípios, levando em consideração dois aspectos: a 

estrutura básica da sociedade e a possibilidade de reconhecimento dos valores de 

cooperação social. Assim, a forma de analisar a justiça como equidade é aplicando os 

fundamentos do contratualismo de maneira que nenhuma escolha definida 

beneficiaria grupos específicos.  

Nessa perspectiva, Rawls introduz o contrato como elemento chave para 

fundamentar a construção de uma sociedade justa, reafirmando a ideia de retomada 

do contratualismo ao mencionar que a sua teoria é apresentada como uma concepção 

política de justiça e não como parte de uma doutrina moral abrangente. 

O entendimento da doutrina contratualista é justamente firmar um acordo em 

que todos estariam numa mesma situação e desconheciam que posição se encontram 

perante a sociedade (bens econômicos, grau de escolaridade, etc.) para solucionar 

problemas de desigualdades sociais a partir de uma distribuição igualitária. Com isso, 

Rawls utiliza dessas peculiaridades com o objetivo de construir uma sociedade mais 

justa e democrática, mais equitativa e equilibrada entre bens e recursos sociais.  Essa 

tem sido maneira de estabelecer “[...] que os princípios de justiça para a estrutura 

básica da sociedade constituem o objeto do acordo original” (RAWLS, 2008, p.13). 

Para tanto, escolher os princípios de justiça que governariam a estrutura 

básica da sociedade sem que sejam influenciadas por fatores sociais e econômicos, 
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mas que atendam aos critérios de liberdade e igualdade, faz-se necessário a adoção 

da posição original e seus elementos.  

Rawls (2008, p. 21) diz que o ponto de partida da sua teoria é posição original, 

na qual ele menciona que “[...] é o status quo inicial apropriado para garantir que os 

acordos fundamentais nele alcançados sejam equitativos”. Esse fato gera a expressão 

‘justiça como equidade’, pois quaisquer princípios acordados na posição original serão 

justos.  

A finalidade da posição original é permitir que as partes decidam sobre os 

princípios de justiça que possam ser aplicados a uma determinada situação ou 

sociedade, sem que tenham privilégios em detrimento dos outros. Porém para que 

haja justiça nas escolhas é necessário que as partes desconheçam sua posição 

socioeconômica a partir do momento que são cobertos pelo “véu da ignorância”, ou 

seja, partindo de uma posição original de igualdade.  

Na visão de Araújo (2013, p. 201), “a posição original é um ponto 

preponderante na doutrina rawlsiana, pois estabelece um procedimento de escolha 

de princípios de justiça para servir de orientação na estrutura básica de uma 

sociedade democrática já existente”.  Em virtude disso, é possível inferir que a posição 

original é um mecanismo de teste para que os indivíduos escolham os melhores 

princípios de justiça.  

Para esclarecer a aplicabilidade do mecanismo de teste da posição original, 

Rawls utiliza como argumento o ‘método de justiça procedimental pura3’, pois garante 

que quaisquer princípios de justiça escolhidos nessa posição serão justos. Quer dizer 

que a posição original incorpora a ideia de justiça procedimental pura na sua 

formulação, onde os princípios de justiça tenham que ser escolhidos por meio de um 

procedimento de deliberação na qual é presentado pelas partes.  

Contudo, o procedimento escolhido é tido como justo e ele é livremente aceito 

em condições que são justas, reafirmando assim a justiça como equidade, uma 

distribuição justa e igualitária. Assim, na justiça procedimental pura, aplicado na 

posição original, garantem que quaisquer que sejam os princípios escolhidos nesta 

situação serão justos para governar a estrutura básica. 

                                                           
3 Justiça procedimental pura: é aquela cujo conteúdo vai ter um resultado justo, a partir de uma posição 
original de equidade - situação hipotética – onde todos os acordos firmados são justos. Esse argumento 
é utilizado hipoteticamente, mas na prática nem sempre os resultados serão honrados. Neste caso, 
comprova, na prática, a justiça procedimental é imperfeita. 
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A esse respeito, Rawls (2008, p. 104) declara que  

 

A justiça procedimental pura, em contraste, verifica-se que quando não há 
um critério independente para o resultado correto: em vez disso, existe um 
procedimento correto ou justo que leva a um resultado também correto ou 
justo, seja qual for, contanto que se tenha aplicado corretamente o 
procedimento 

.   

Por outro lado, na prática nem sempre o resultado é o correto ou mais justo. 

“[...] embora exista um critério independente para definir o resultado correto, não há 

um procedimento exequível que leve a ele infalivelmente” (RAWLS, 2008, p.104). 

Apesar de que se obedeça aos critérios e os mesmos levem à concepção de justo, o 

resultado pode ser inapropriado, errado ou incompatível. Desta forma, comprova que 

a justiça procedimental é falha, denominando assim de justiça procedimental 

imperfeita e para essa situação acontece quando se levanta o véu da ignorância.  

Segundo Rawls (2008, p.146) “a concepção da posição original não pretende 

explicar a conduta humana, a não ser na medida em que ela tenta interpretar nossos 

juízos morais e nos ajuda a interpretar nosso senso de justiça”. E complementa 

quando diz que “a justiça como equidade é uma teoria dos nossos sentimentos morais” 

(RAWLS, 2008, p. 146).  

Sua pretensão em relação a posição original é não buscar esclarecer o 

comportamento humano, pelo contrário, ela demanda que as pessoas sejam isentas 

de fatores que influenciem o processo de escolha dos princípios de justiça por meio 

dos atos e pensamentos individualistas. O objetivo é evitar o auto favorecimento ou 

que determinado grupo se beneficie, desconsiderando assim o bem coletivo. Além 

disso, tem a visão de tornar todos iguais ao colocá-los numa mesma situação para 

que as atitudes resultem em ação prática de justiça.  

Em razão disso, a intenção é reduzir ou eliminar diferenças existentes entre 

os membros da sociedade para que as suas escolhas sejam mais eficientes para 

todos. Se os membros ao desconhecerem sua situação, tais como sexo, religião, 

classe social, projetos de vida e interesses, poderão escolher princípios que 

favoreçam a todos indistintamente.  

No entanto, é necessário que todos saibam o que é bom para todos e não 

para ele em particular e que todos são iguais. Isso reforça a ideia de uma sociedade 

como um sistema equitativo de cooperação entre pessoas livres e iguais. É a partir 

desses princípios de justiça que os indivíduos racionais e razoáveis poderão 



32 
 

reconhecer e seguir os bens primários na posição original cobertos pelo véu da 

ignorância. 

Na posição original, há os elementos constitutivos como condição de escolha 

dos princípios de justiça, são eles: representação e circunstâncias da justiça. 

Para a representação, na posição original, as partes são representadas. 

Partindo de pressuposições, Rawls (2008, p. 156) considera que 

 

- As partes representadas são de uma linhagem contínua de reinvindicações; 
- As partes são chefes de família e que, em virtude disso, tem o desejo de 
promover o bem-estar de pelo menos seus descendentes imediatos; 
- Exigir que as partes concordem com princípios sujeitas à condição de que 
desejem que todas as gerações precedentes tivessem obedecido 
exatamente aos mesmos princípios. 

 

 Por outro lado, as partes, na posição original, encontram-se diante das 

circunstâncias da justiça. Para Rawls (2008, p. 153), as circunstâncias da justiça 

podem ser definidas “como as condições normais nas quais a cooperação humana 

tanto é possível quanto necessária” e fala que o empreendimento cooperativo é 

marcado por conflitos e pela identidade de interesses. Ainda complementa que 

“embora a sociedade seja um empreendimento cooperativo para vantagens mútuas, 

é tipicamente marcada por um conflito, bem como por uma identidade de interesse” 

(RAWLS, 2008, p. 153). 

Essa situação acontece por que a cooperação social oportuniza para todos 

uma vida melhor do que qualquer um teria se tentasse obtê-las apenas por seus 

afincos próprios. Se existe conflito de interesses é por que ninguém pensa diferente 

acerca de como os maiores benefícios são elaborados pela cooperação. Então, 

busca-se por uma maior fatia em detrimento a menor fatia desses benefícios.  

Afinal, as circunstâncias da justiça confirmam quando há reinvindicações 

conflitantes em relação a divisão das vantagens sociais em condições de escassez 

moderada. Por isso que Rawls (2008, p. 153) esclarece que “precisamos de princípios 

para escolher dentre os diferentes arranjos sociais que definem essa divisão de 

vantagens e para que se firme um acordo no tocante às parcelas distributivas 

apropriadas”. 

No que concerne as características da justiça com equidade, na posição 

original, as partes são indivíduos racionais e desinteressados. Isso não quer dizer que 

as partes sejam egoístas, mas possuem certos tipos de interesses como renda e 
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poder que não sobrepõe aos interesses alheios.  As circunstâncias da justiça 

apresentam condições, ou seja, exibem limitações que estão presentes na posição 

original. 

Rawls descreverá a posição original tendo como condições básicas quatro 

elementos que definem a situação contratual, são as seguintes: escassez moderada, 

desinteresse mútuo, restrições formais do conceito de justo, véu da ignorância e 

racionalidade das partes. A figura abaixo ilustra os elementos que compõem as 

condições básicas na posição original, em seguida, faz-se uma abordagem geral 

especificando cada um. 

 
Figura 2 – Elementos que definem a situação contratual na posição original 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

As partes encontram-se diante da escassez moderada, onde os recursos são 

infinitos, abrangendo tanto os naturais ou de outros tipos, porém não são tão 

abundantes a ponto de exigir o esquema de cooperação (RAWLS, 2008). Esse ponto 

se insere nas circunstâncias objetivas da justiça, pois “os bens necessários à 

sobrevivência humana não se encontram em tamanha abundância que cada um 

possa usufruir da quantia que lhe apetece, tampouco em tamanha escassez que 

qualquer tentativa de distribuição equitativa esteja fracassada” (LUMERTZ; VIEIRA, 

2012, p. 121). 
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As partes declaram desinteresse mútuo, pois “não estão dispostas a sacrificar 

seus interesses em benefícios dos outros” (RAWLS, 2008, p. 157). Na posição 

original, a falta de interesse bilateral visa garantir que os princípios de justiça não 

dependam de hipóteses ou laços de sentimentos naturais. 

As partes apresentam restrições formais do conceito de justo uma vez que as 

condições de escolha dos princípios devem ser gerais em sua forma (não devem ser 

voltados para casos específicos); de aplicação universal (que todos os casos 

semelhantes devem ser tratados de modo semelhantes); com condição de publicidade 

(fazer com que as partes analisem a concepção de justiça como constituições morais 

da vida social); tenham a concepção de justo (deve impor uma ordenação às 

reinvindicações conflitantes) e esteja presente a condição de finalidade (onde o 

raciocínio bem-sucedido é conclusivo). Portanto, em conjunto, “a concepção do justo 

é um conjunto de princípios, gerais na forma e universais na aplicação, que deve ser 

publicamente reconhecido com última instância de apelação para a ordenação das 

reinvindicações conflitantes de pessoas morais” (RAWLS, 2008, p. 164). 

As partes encontram-se cobertas pelo véu da ignorância para que 

desconheçam as consequências que as diversas alternativas podem ter sobre a sua 

situação perante a sociedade e são obrigadas a avaliar os princípios apenas com base 

em considerações gerais, isto é, as partes não conhecem certas particularidades de 

modo a não interferir nas suas escolhas dos princípios de justiça (RAWLS, 2008). 

Presume que as partes que se encontram na posição original são racionais e 

que não conheçam a concepção de bem, porém é visto como um sujeito calculista. 

Por serem pessoas racionais, possuem “um conjunto coerente de preferências entre 

as opções disponíveis” e mesmo que desconheçam a concepção de bem, a classifica 

(dentre as opções apresentadas) segundo a promoção de seus objetivos (RAWLS, 

2008, p. 174). Quer dizer, as partes sabem que têm algum projeto de vida apesar de 

não saberem detalhes, mas supõem que preferem ter mais, e não menos em relação 

aos seus desejos, no que concerne aos bens primários sociais como liberdade e 

oportunidade. 

Para se definir quais princípios de justiça deverão estar presentes na 

sociedade, a posição original apresenta quatro elementos importantes: a experiência 

mental, o véu da ignorância, os bens primários e o maximin.  

De acordo com Rawls, o constitutivo é um consentimento hipotético na 

determinação dos princípios de justiça a serem aplicados à estrutura básica da 
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sociedade. A hipótese constitui no objeto de um acordo original entre pessoas livres e 

racionais, colocando-as numa situação de igualdade. Dessa forma, as partes 

representadas devem ser concebidas como detentores dos mesmos direitos e 

capacidades na posição original. 

Rawls propõe realizar uma análise a partir de uma experiência mental, onde 

temporariamente as pessoas desconheciam a que classe social e categoria 

pertenciam na sociedade. Ele denominou esse estágio de “véu de ignorância”4 que 

impossibilita as pessoas de saberem sua posição original, suas qualidades e 

potencialidades. 

Especificamente, o acordo hipotético acontece através da experiência mental, 

onde as pessoas cobertas pelo véu da ignorância desconhecem quem são na 

sociedade e quais suas peculiaridades individuais. Assim, todos estariam numa 

mesma posição inicial sobre as mesmas condições, ou seja, desconheciam suas 

riquezas, grau de estudo e interesses próprios, garantindo critérios de equidade e 

imparcialidade de escolhas.  

Se os indivíduos desconhecem essas informações poderiam fazer uma 

escolha a partir de uma posição original de equidade, pois todos seriam considerados 

iguais e teriam as mesmas possibilidades, direitos e deveres (RAWLS, 2014). Por 

outro lado, as partes têm interesse em obter bens sociais primários (liberdades, 

oportunidades, rendimento e riqueza) maximizando o mínimo de bens primários e com 

isso buscar compreender a concepção de justiça que melhor se adequa às 

características que, na sua concepção, será de sociedade bem-ordenada. 

Rawls (2014, p.178) descreveu o “véu da ignorância” da seguinte maneira: 

 

Não sabemos a que classe social ou gênero pertencemos e desconhecemos 
nossa raça ou etnia, nossas opiniões políticas ou crenças religiosas. 
Tampouco conhecemos nossas vantagens ou desvantagens – se somos 
saudáveis ou frágeis, se temos alto grau de escolaridade ou se abandonamos 
a escola, se nascemos em uma família estrutura ou em uma família 
desestruturada. 

 

Então, entende-se o véu da ignorância como critérios de imparcialidade que 

obriga as pessoas a serem neutras ao retirar o centralismo delas como pessoas.  

A esse respeito, Ghisleni e Spengler (2011, p.17), afirmam que 

                                                           
4 “O véu de ignorância é desenvolvido com o intuito de impedir que circunstâncias sociais e naturais 
interfiram nas escolhas acerca do seu conceito do justo e principalmente de seus princípios do justo e 
da justiça” (RAWLS, 2000, p. 146 apud ARAÚJO, 2013, p. 203). 
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a posição original juntamente com o véu da ignorância legitimam a 
possibilidade de escolha de princípios aos indivíduos. Nessa linha, tais 
considerações levam ao entendimento de que uma das características 
interessantes dos princípios de justiça é o fato de que eles asseguram 
proteção para as liberdades iguais. 

 

Relativamente, Ghisleni e Spengler (2011, p. 17) afirmam que 

 

[...] a utilização deste véu da ignorância busca permitir que os princípios da 
justiça sejam escolhidos independentemente de qualquer concepção 
particular de bem, fundar a universalidade e imperatividade dos princípios 
num sujeito universal [...] bem como sublinhar o ideal de pessoal livre e igual 
[..] para permitir a unanimidade da escolha. 

 

Dessa forma, o “véu da ignorância” estabelece um ponto de vista que seja 

distanciado das características e circunstancias particulares. Com isso, não 

permitindo que as partes conheçam a posição social e características daqueles que 

representam ou a concepção de bem que desejam, induzindo pois, as pessoas a 

adotarem um ponto de vista isento de qualquer informação que lhe beneficie ou que 

possa direcionar para seus acordos. 

Em “Uma teoria da justiça”, os bens primários referem-se as coisas levadas 

em consideração pelo que um indivíduo racional almeja, não importando o que mais 

se deseje, por que há coisas que se cobice mais a ter de menos em seus planos 

racionais. Esses bens são condições necessárias para realizar as capacidades 

morais, pois seriam equitativos em relação a cidadãos livres e iguais nas quais se 

constituíam de um conjunto mínimo de liberdades fundamentais e riqueza, dentre 

outros.  

Nessa perspectiva, Rawls buscou apresentar mecanismos essenciais para 

que as escolhas dos princípios sejam justas, mencionando que a posição original 

também atua no sentido de proporcionar uma distribuição de renda mais justa de 

maneira equilibrada e eficiente ao salientar que “embora a distribuição de renda e 

riqueza não seja igual, ela deve ser vantajosa para todos do mesmo modo que os 

cargos de autoridade devem ser acessíveis a todos” (RAWLS, 2008, p. 74).  

Esse foi um dos motivos que fez com que ele elencasse as restrições acima 

mencionadas, que ao serem impostas pelo véu da ignorância impediriam que as 

partes tomassem qualquer decisão inapropriada. 
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Com base nesse pensamento, Lumertz e Vieira (2012, p. 123-124) ressaltam 

que  

 

[..] as partes, na posição original, apesar de serem meramente racionais e 
auto interessadas, farão uma escolha cujo resultado seria moralmente 
aceitável, na medida em que se veem constrangidas a adotarem um ponto 
de vista que leve em consideração todos aqueles que serão afetados pela 
sua escolha, pincipalmente por aqueles que serão os menos favorecidos, pois 
é de interesse das partes, mesmo pensando em termos egoísticos, que o 
resultado da escolha seja equitativo, já que se proporem benefícios 
arbitrários, favorecendo alguns indivíduos ou grupos, poderá ocorrer das 
partes serem justamente aquelas que terão o prejuízo com tal arranjo 
distributivo. 

 

Portanto, essas pessoas racionais “são capazes de ajustar suas concepções 

do bem à própria situação” (RAWLS, 2008, p. 112). É por esse motivo que Rawls 

propôs uma concepção de justiça que afirma a prioridade do justo sobre o bem. 

Complementando, Consani (2016, p. 78) expõe que:  

 

Seu liberalismo é marcado [...] pela defesa da prioridade do justo sobre o 
bem. Isso significa que em sociedades nas quais há conflitos a respeito da 
distribuição dos bens sociais, uma concepção pública de justiça deve 
orientar-se por princípios de justiça, não por concepções de vida boa 
(concepções de bem pautadas em critérios de religião, cultura ou tradição, 
por exemplo). [...] o público deve ser neutro em relação a concepções do que 
pode ser bom para o indivíduo ou para a sociedade. 

 

Então, na posição original, o propósito é garantir a imparcialidade e a 

neutralidade nas escolhas dos princípios que irão governar a estrutura básica da 

sociedade. Se na situação hipotética se desconhece a resposta final, ou seja, não há 

uma previsão de quais serão os resultados particulares obtidos, Rawls propôs a regra 

do maximin (maximizar o mínimo). 

O critério do maximin consiste numa regra de “escolha em situações de 

incertezas”, isto é, “determina que classifiquemos as alternativas partindo dos piores 

resultados possíveis: devemos adotar a alternativa cujo pior resultado seja superior 

aos piores resultados das outras” alternativas (RAWLS, 2008, p. 186). Nesse sistema, 

as partes escolheriam o arranjo que maximizasse a parte mínima.  

Todavia, Rawls fala que a regra do maximin não é a mais oportuna para 

escolhas em situações de incertezas, mas defende que seria uma regra racional. 

Compartilhando desse mesmo pensamento, Lumertz e Vieira (2012, p. 124) 

fundamentam que  
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A regra do maximin seria racional da perspectiva dos pactuantes na posição 
original, pois, dada as restrições de informação do véu da ignorância, as 
partes não podem realizar cálculos probabilísticos, dada a lista de bens 
primários, o maior mínimo, oferecido pelos princípios da teoria da justiça 
como equidade, é tido como aceitável e, ao considerar as concepções 
alternativas de justiça, argumenta que todas elas resultariam em 
desigualdades as quais seriam inaceitáveis para os menos favorecidos. 

 

Rawls (2003) reforça que ao escolher os princípios de justiça para a estrutura 

básica, as partes devem procurar as piores posições sociais admissíveis quando essa 

estrutura é efetivamente regulada por aqueles princípios em várias circunstâncias. Ele 

menciona três condições particulares para a regra do maximin, são eles: 

probabilidade, nível assegurável e abaixo do nível assegurável. A esse respeito, 

menciona que 

 

(a) Como a regra maximin não leva em conta probabilidades, isto é, qual a 
chance de prevalecerem circunstâncias tais que seus respectivos piores 
resultados se realizem, a primeira condição é que as partes não dispõem de 
uma base confiável para estimar a probabilidade das possíveis circunstâncias 
sociais que afetam os interesses fundamentais das pessoas que elas 
representam. 
(b) Como a regra maximin impõe que as partes avaliem as alternativas 
apenas pelos seus piores resultados possíveis, deve ser racional para as 
partes, na qualidade de fiduciários, não se preocupar muito com o que pode 
ser ganho acima do que pode ser assegurado (para aqueles que eles 
representam) ao adotarem a alternativa cujo pior resultado é melhor que os 
piores resultados de todas as outras alternativas. Chamemos este melhor pior 
resultado de “nível assegurável”. 
(c) Como a regra do maximin impõe que as partes evitem alternativas cujos 
piores resultados estão abaixo do nível assegurável, a terceira condição é 
que os piores resultados de todas as outras alternativas estejam 
significativamente abaixo do nível assegurável. Quando esses resultados 
estão muito abaixo desse nível, são ao mesmo tempo intoleráveis, e devem, 
se possível, ser evitados (RAWLS, 2003, p. 138). 

 

Diante dos fatos acima abordados, não é necessário que todas as condições 

prevaleçam por completo, visto que uma sociedade justa é aquela cujos ganhos só 

são maximizados conforme o desígnio de um mínimo de perdas em acordo com o 

princípio de escolha baseado no maximin e baseado na posição original. 

Frente ao exposto, Rawls afirma que a descrição da situação hipotética retrata 

uma posição inicial de igualdade que ao se juntar ao argumento de igualdade de 

oportunidade, faz-se utilização dos preceitos da regra do maximin. Logo, as pessoas 

estão postas nas mesmas condições de oportunidade de escolha, na qual tenderão a 
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optar pela melhor decisão e a mais racional para aquela situação, desde que maximize 

aquela em pior situação. 

No que se refere a aplicação da regra do maximin, sabe-se que ela influencia 

a escolha dos princípios de justiça. Então, visando uma melhor compreensão da 

utilização dessa regra, a figura abaixo irá relatar uma situação hipotética para 

exemplificar o critério de seleção dos princípios exposto por Rawls.  

Partindo da ideia de suposição de padrões de distribuição de quantitativo de 

livros para quatro bibliotecas setoriais (instituição universitária), conforme quadro a 

seguir, qual seria a escolha dos princípios ao aplicar a regra do maximin? 

 

Quadro 1 – Condição hipotética para a escolha dos princípios de justiça ao aplicar a 

regra do maximin 

 

DECISÃO 
QUANTITATIVO DE LIVROS 

L1 L2 L3 

Biblioteca A 12 18 25 

Biblioteca B 10 20 27 

Biblioteca C 14 21 26 

Biblioteca D 8 9 11 

 
Fonte: Adaptado de Consani (2016, p. 82). 

 

De acordo com o quadro acima e ao considerar o quantitativo de livros (L1, 

L2, L3) versus bibliotecas (B1, B2, B3, B4), quando se apropria dos argumentos da 

regra do maximin exige-se que opte pela decisão da Biblioteca D ao julgar por menor 

quantidade de livros (L1), pois é melhor quando comparada ao resultado das outras 

duas (L2, L3). Desta maneira, “a regra do maximin determina que se escolha a opção 

da qual o menos favorecido alcance uma posição melhor do que alcançaria nas outras 

posições, independentemente dos resultados dos outros” (CONSANI, 2016, p. 81-82). 

Dada as condições da posição original e a utilização da regra do maximin, o 

resultado seria que as partes poderiam escolher os princípios de justiça ao gerar 

condições de oportunidades equitativas. Isto posto, as partes escolheriam os dois 

princípios de justiça, tais como o princípio da igual liberdade e o segundo que 

subdivide em princípios da liberdade equitativa de oportunidades e o da diferença, 

conforme serão abordados no próximo tópico. 
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2.3 OS PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA 

 

Como escrito anteriormente, a justiça como equidade é aquela que se baseia 

na percepção de uma teoria contratualista na medida que o pacto é feito para criar os 

princípios de justiça. Rawls fala que são os princípios que regem a estrutura básica 

da sociedade e a injustiça se constitui de desigualdades que não são vantajosas e 

nem benéficas à todos.  

Nessa perspectiva, Rawls (2008, p.14) menciona que “na justiça como 

equidade, a situação original de igualdade corresponde ao estado da natureza da 

teoria tradicional do contrato social”. Isto é, a teoria contratualista prevê uma 

concepção de justiça resultante da posição original e ela consiste numa noção pública 

de justiça específica de uma sociedade bem-ordenada, principalmente por ser uma 

posição de igualdade.  

No esquema abaixo é possível compreender como os princípios de justiça se 

aplicam. 

Figura 3 – Esqueça de princípios de justiça 
 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

A figura acima mostra o encadeamento para a escolha dos princípios de 

justiça que irão governar a estrutura básica da sociedade ao pormenorizar direitos e 

deveres fundamentais de forma que haja uma distribuição justa entre os bens 

primários sociais. Quer dizer, o papel da justiça visa especificar direitos e deveres, 

como também definir as parcelas distributivas. Essas especificações são os princípios 
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da justiça social, uma vez que envolve os interesses individuais, as obrigações dos 

indivíduos perante o convívio social e a distribuição dos benefícios e encargos.  

Os bens primários são condições essenciais para realizar as capacidades 

morais, pois dizem respeito, principalmente, a princípios de justiça que interessam a 

todos. Uma vez as partes escolherem os bens primários como forma de concretização 

do princípio da liberdade de maneira a propiciar os maiores benefícios a seus 

representados. Com isso, ressalta-se que os cidadãos exijam os mesmos bens 

primários que a traduzem nos mesmos direitos, liberdades e oportunidades básicas. 

Na visão de Rawls (2008, p.5), “os princípios da justiça social: são um modo 

de atribuir direitos e deveres nas instituições básicas da sociedade e definem a 

distribuição apropriada dos benefícios e dos encargos da cooperação social”. Como 

instituições mais importante pode-se citar a constituição política e os principais 

arranjos sociais e econômicos.  

Assim sendo, Araújo (2013, p. 200) diz que é 

 

Importante mencionar que os princípios do justo e da justiça têm por objetivo 
determinar os direitos e deveres dos indivíduos, indicando os fundamentos 
para resolução dos conflitos existentes em sociedades plurais e complexas. 
Por sua vez, o princípio da equidade tem por objetivo ordenar as relações 
sociais. 

 

Rawls propõe um esquema mental hipotético para que as pessoas possam 

chegar a um acordo razoável quanto aos princípios de justiça e ao mesmo tempo 

induzi-las para que avaliem esses princípios. Essa proposta reflete quais seriam as 

razões para se escolher os princípios de justiça. Em seguida, ele acredita que dois 

princípios de justiça poderiam emergir do contrato hipotético nas condições da posição 

original e na utilização da regra do maximin. 

 

- Cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais 
liberdades fundamentais que seja compatível com um sistema similar de 
liberdades para as outras pessoas;  
- As desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo 
que tanto (a) se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em 
benefício de todos como (b) estejam vinculadas a cargos e posições 
acessíveis a todos (RAWLS, 2008, p.73). 

 

É importante ressaltar que “esses princípios [...] se aplicam em primeiro lugar 

à estrutura básica da sociedade, regem a atribuição de direitos e deveres e regulam 

a distribuição das vantagens sociais e econômicas” (RAWLS, 2008, p.73). Portanto, 
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para que as escolhas sejam as mais justas é necessário observar cada princípio de 

justiça separadamente. 

O primeiro princípio é o da igual liberdade e o segundo divide-se em dois, 

denominados como o princípio da igualdade equitativa de oportunidades e o princípio 

da diferença, conforme figura abaixo. 

 

Figura 4 – Os dois princípios de justiça 

 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com base na figura, percebe-se que há dois princípios de justiça: A e B, onde 

B que é o segundo princípio subdivide-se em dois princípios: B1 e B2. Outro destaque 

é que existe uma relação de hierarquia dos princípios, assim sendo, uma ordem de 

prioridade (ordem lexical) de modo que o primeiro tem preferência sobre o segundo. 

Em outras palavras, o princípio A tem prioridade sobre B e, B1 sobre B2.  

Assim sendo, Ribas (2009, p. 18) reforça que 

 

Para Rawls, existe um grau de prioridade nos princípios defendidos em sua 
teoria, expresso basicamente na hierarquia, ou ordem lexical, dos mesmos. 
O primeiro princípio – o da igual liberdade – prevalece sobre os demais, 
significando que nenhum fato, princípio ou vantagem econômica justifica a 
desigualdade das liberdades fundamentais.  

 

Essa prioridade de princípios, para Rawls significa demonstrar que “[...] as 

violações das liberdades básicas iguais protegidas pelo primeiro princípio não podem 

ser justificadas nem compensadas por maiores vantagens econômicas e sociais”, ou 

seja, direito e liberdade não são negociáveis para proporcionar bem-estar social 

(RAWLS, 2008, p.74).  

PRINCÍPIOS 
DE JUSTIÇA

A B 

B1

B2
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A respeito dos princípios de justiça, 

  

O primeiro oferece as mesmas liberdades básicas para todos os cidadãos, 
como liberdade de expressão e religião. Esse princípio sobrepõe-se a 
considerações sobre utilidade social e bem-estar geral.  
 
O segundo princípio refere-se a equidade social e econômica. Embora não 
requeira uma distribuição igualitária de renda e riqueza, ele permite apenas 
as desigualdades sociais e econômicas que beneficiam os membros menos 
favorecidos de uma sociedade (RAWLS, 2014, p.179). 

 

O primeiro princípio, consoante a liberdade e igualdade entre os indivíduos se 

caracteriza como o princípio das liberdades individuais, sendo que a igual liberdade 

deve se estender a todos da sociedade. Ele é responsável por aquilo que é 

pertencente a esfera individual. Segundo Welter (2006), Rawls denomina o primeiro 

princípio como liberdade política na qual é tratado como princípio da (igual) 

participação. Ele não se refere à liberdade geral, mas aquelas tidas como básicas ou 

fundamentais. 

Na visão de Silva (1998)5: “A liberdade deve ser igual para todos, não 

privilegiando determinadas classes de pessoas. Ademais, a liberdade só pode ser 

limitada se tal (limitação/regulamentação) beneficiar a própria liberdade”. Ou seja, 

exige que as liberdades sejam aplicadas a todos igualmente.  

Em referência a liberdade, Roschildt (2009, p. 172) reforça que “ao falar de 

liberdade (e dos direitos decorrentes) trata-se de aspectos do sistema social que 

definem e garantem as iguais liberdades fundamentais”.  

Nesse princípio, o cidadão é participante de um estado de direito e como 

exemplo do primeiro princípio: a liberdade política (o direito de votar e ser votado – 

ser elegível), assim como estabelece que essa e outras liberdades devem ser iguais, 

como a liberdade de expressão, pensamento, de possuir propriedade, dentre outros. 

Isto posto, Rawls (2008) estabelece uma lista de liberdades, destacando-as 

como liberdade política (direito ao voto e a exercer cargos públicos), liberdade de 

expressão, liberdade de pensamento, a liberdade individual (a integridade da pessoa), 

dentre outras, segundo o conceito de Estado de Direito. Desta maneira, o primeiro 

princípio expressa que a igual liberdade deriva da ideia de que as liberdades básicas 

devem ser iguais para todas. 

                                                           
5 Documento eletrônico não paginado. Disponível em: 

http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/156/244>. Acesso em: 26 out. 2017. 
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Dentro do segundo princípio (B) - anteriormente mencionado, B1 que 

corresponde ao princípio da igualdade equitativa de oportunidades tem precedência 

sobre B2 que condiz ao princípio da diferença. Corroborando, Quintanilha (2010, p. 

39) enfatiza: 

 

O segundo princípio (princípios das desigualdades sociais e econômicas), a 
ordem lexical também será seguida: as desigualdades devem ser ordenadas 
de tal modo que sejam ao mesmo tempo consideradas vantajosas para todos 
dentro dos limites razoáveis, e vinculadas a posições de cargos públicos 

acessíveis a todos. 
 

Em resumo, o segundo princípio seleciona a situação mais igualitária 

compatível com a regra da unanimidade. 

De acordo com Rawls (2008, p.XXV-XXVI): 

 

O princípio da diferença exprime uma ideia de termos equitativos de acordo 
entre os mais talentosos (os que têm capacidade produtiva que lhes permite 
obter um quinhão distributivo maior sob uma economia de mercado) e 
aqueles cujos talentos e capacidade produtiva só lhes permitem realizar as 
tarefas menos gratificantes e mais mal recompensadas na sociedade. 

 

Assim, Rawls menciona que após esse acordo é possível entender uma 

interpretação política do valor da fraternidade e ao mesmo tempo o propósito do 

princípio da diferença como uma ideia equitativa que favoreça a todos. 

Em contrapartida, as diferenças de bens e riquezas só se justificam se 

estiverem numa posição melhor e Rawls aceita as desigualdades desde que aqueles 

que estejam na pior situação sejam beneficiados. Isso faz prevalecer a diminuição das 

desigualdades sociais e estas só serão aceitas caso beneficiem os menos 

favorecidos. 

Dessa forma, a distribuição de renda e riqueza não precisa ser igual, mas 

deve ser vantajosa para todos, do mesmo modo que os cargos de autoridades e 

responsabilidade devem ser acessíveis a todos. Entende-se, portanto, que o princípio 

da diferença num primeiro momento, faz menção não apenas de distribuição de renda 

e da riqueza, mas de todos os bens primários. 

Conforme Welter (2006, p. 251): “Embora sua distribuição não tenha que ser 

igual, ela deve ocorrer de tal forma que beneficie a todos. Além disso, o segundo 

princípio também trata as diferenças de autoridade e responsabilidade, sendo que 
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essas devem ser acessíveis a todos”. Complementando esse pensamento, Ricoeur 

(2008, p. 97) ressalta que no segundo princípio de justiça, Rawls apresenta que 

 

Na primeira parte as condições nas quais as desigualdades devem ser 
consideradas preferíveis as desigualdades maiores, mas também a uma 
distribuição igualitária, donde o nome princípio de diferença; em segunda 
parte, ele iguala tanto quanto possível as desigualdades ligadas às diferenças 
de autoridade e responsabilidade. 

 

Por isso que numa visão de organização e princípio, aqueles que têm mais 

devem compensar aqueles que têm menos, equilibrando de tal forma que beneficie a 

todos. Caso a distribuição de bens primários sejam desiguais, o que se leva em 

consideração é que os benefícios possam proporcionar uma situação de igualdade 

para os menos beneficiados. 

Corroborando esse pensamento, Welter (2006, p. 257) escreveu que: 

 

Esta ideia da concepção geral reflete-se no princípio da diferença na medida 
em que ambos, tanto na concepção geral quanto no segundo princípio, 
propõem a maximização das expectativas dos que estão na pior situação, ou 
seja, daqueles que são menos beneficiados no sentido em que possuem 
menos expectativas de bens primários. 

 

Nesse aspecto, Rawls procura equilibrar os dois princípios, o da diferença e 

da igualdade de oportunidade. Mesmo que a distribuição dos bens econômicos não 

seja igual, mas deve ocorrer de forma que maximize as expectativas daqueles menos 

favorecidos e que os cargos de responsabilidade e autoridade devem ser acessíveis 

a todos. 

Rawls também acredita que em cada um dos princípios mantém-se a ideia de 

distribuição justa, ou seja, a desigualdade de liberdade, oportunidade e/ou rendimento 

só será permitida se beneficiar os menos favorecidos. Mas, o que o preocupa é como 

a sociedade distribui os recursos econômicos uma vez que os problemas dos direitos 

e liberdades básicas na sociedade democrática podem ser resolvidos? Essa reflexão 

caminha em direção ao problema da justiça distributiva (equidade de benefícios). 

Tão importante quanto o conteúdo e a justificação desses princípios é a regra 

de prioridade que os interligam. É ainda mais perceptível e relevante a ordem lexical 

que se impõe entre as duas partes no segundo princípio, visto que “os menos 

favorecidos em termos econômicos devem ser lexicalmente prioritários em relação a 

todos os outros parceiros” (RICOEUR, 2008, p. 97). Portanto, a ordem lexical na teoria 



46 
 

da justiça como equidade tem o papel de indicar quais são as prioridades de uma 

sociedade justa. 

Destarte, a organização da estrutura básica da sociedade deve neutralizar os 

efeitos que pressupõem a justiça ou injustiça, o certo ou errado. Nesse aspecto, as 

instituições sociais devem influenciar aqueles que têm mais a compensar aqueles 

menos favorecidos e dar mais atenção aqueles que nasceram em situações sociais 

desprivilegiadas.  

Dada as circunstâncias dos conceitos teóricos no âmbito da filosofia política, 

principalmente, na fundamentação dos princípios de justiça exposto por Rawls em 

‘Uma Teoria da Justiça’, faz-se necessário conhecer o outro lado do binômio teoria-

prática. Quer dizer, identificar os pontos similares da teoria com os problemas 

existentes no cotidiano de uma biblioteca setorial universitária na prática.  

Com isso, o próximo tópico irá demonstrar os obstáculos frequentados pela 

Biblioteca Setorial da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. A partir de fatos concretos e vivenciados, as dificuldades serão apresentadas 

no diagnóstico situacional do setor. 
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3 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES EM BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS: DIAGNÓSTICO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA DE 
SAÚDE DA UFRN 
 

Ao longo da história as bibliotecas em todo o mundo evoluíram 

acompanhando o desenvolvimento social e humano. Também se especializaram – 

biblioteca comunitária, digital, escolar, especializada, híbrida, infantil, leitura, pública, 

ubíqua, universitária, virtual – para atender as necessidades de seus potenciais 

usuários de modo satisfatório. Nesse contexto, estudar o processo de formação e 

desenvolvimento de coleções é fundamental, razão pela qual nesse capítulo busca-

se inicialmente compreender esse processo no âmbito da biblioteca universitária, e 

em particular da Biblioteca Setorial da Escola de Saúde da UFRN, objeto de estudo, 

mediante diagnóstico situacional.  

Assim, para uma melhor compreensão os conceitos biblioteconômicos 

direcionados à biblioteca universitária são apresentados com vistas a apontar os 

caminhos para formar e desenvolver coleções de maneira consciente e racional, com 

fins de oferecer produtos e serviços informacionais conforme as diretrizes do 

Ministério da Educação. Em paralelo, é exposto a situação atual da Biblioteca Setorial 

da ESUFRN no que concerne ao seu processo de formação e desenvolvimento de 

coleções, bem ainda a aplicação da política institucional no referido processo.   

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE BIBLIOTECAS: ESTRUTURA FÍSICA E ACERVO 

 

As primeiras bibliotecas eram vistas apenas como locais para armazenar e 

preservar a cultura escrita. Suas coleções eram organizadas a partir de uma 

classificação do conhecimento humano e inseridas em um ambiente físico e o 

bibliotecário era o guardião do acervo. 

 
Este modelo remonta à história das bibliotecas como guardiãs e depositárias 
dos registros do conhecimento, o qual se proliferou baseado na ideia de que 
a exaustividade das coleções permitiria melhor atendimento, pelo fato de o 
documento estar à mão quando da demanda do usuário. (MARCHIORI, 1997, 
p. 2). 

  
Em tempos hodiernos, as mudanças são bem mais velozes em decorrência 

do célere avanço das tecnologias da informação e comunicação (TIC’s). O uso dessas 
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tecnologias repercutiu no dia a dia da maioria das bibliotecas tradicionais e de seus 

processos, tornando-se espaços dinâmicos com diversidade nos tipos de materiais e 

nas formas de acesso, como também na atuação dos profissionais bibliotecários. Por 

conseguinte, as bibliotecas passaram a representar muito mais que um local de 

depósito de livros com atividades voltadas apenas para coleta e acomodação de 

materiais e o bibliotecário deixou de ser o organizador de livros e guardião do acervo 

para ser gestor da informação e o curador do conhecimento acompanhando, assim, 

as mudanças exigidas pela sociedade.  

Na perspectiva dessa nova sociedade, que quer o acesso a informação em 

qualquer lugar e em qualquer tempo, as bibliotecas tradicionais com paredes e 

acervos impressos foram se reconfigurando em um novo ambiente e passaram a 

dividir seus espaços com livros eletrônicos e digitais. Essas transformações 

impulsionadas pelas TIC’s, fez surgir a biblioteca híbrida6. Essa nova tipologia de 

biblioteca trouxe novas possibilidades para a formação e desenvolvimento de acervos, 

como também de atuação do bibliotecário corroborando com as palavras de Martins 

e Silva (2000), para quem as “bibliotecas físicas, com livros impressos, sala de leitura, 

presença física de usuários etc. evoluíram para bibliotecas sem paredes, livros sem 

páginas, usuários remotos e prateleiras virtuais. 

 

 

3.1.1 Biblioteca universitária 

 

A biblioteca universitária ocupa espaço fundamental na organização 

universitária, uma vez que contribui com tríade ensino, pesquisa e extensão. Ela 

desempenha um significante papel na instituição ao assumir o compromisso de 

disseminar a informação em diferentes suportes, além de oferecer apoio e acesso 

informacional à sua comunidade acadêmica, sendo um ambiente propício de 

colaboração, troca e disponibilização de informações. Neste contexto, Marcondes e 

Sayão (2002, p. 42) afirmam que “no ciclo da comunicação científica, as bibliotecas 

têm um papel fundamental. A elas cabem, neste ciclo, os papéis de coleta, registro 

estocagem e disseminação da informação”. 

                                                           
6 Biblioteca híbrida: são espaços onde a bibliografia convencional (material impresso) e bibliografia 
digital (material eletrônico) convivem e estão disponíveis para sua comunidade.  
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Suas características são peculiares, possui cultura própria que carrega desde 

a antiguidade perpassando pela cooperação até chegar na era digital mediante a rede 

mundial de computadores. Mantém e gerencia recursos informacionais, tecnológicos 

e humanos, sendo um organismo vivo em crescente desenvolvimento.  

Compartilhando dessa mesma percepção, Sousa (2009) menciona que a 

biblioteca universitária como organização tem como desafios gerenciar as dificuldades 

estruturais e financeiras, bem como os recursos tecnológicos de modo que possa se 

adaptar aos diferentes fenômenos que envolvem a busca, tratamento e 

disponibilização da informação. 

Tendo em vista o seu potencial, o crescimento informacional de seu acervo é 

uma situação que afeta muitas outras e que precisa ser discutido no aspecto de 

sistematização e controle. Tal necessidade surge devido o volume de informação 

disponível, seja impresso, digital ou eletrônico e a velocidade que as informações são 

disponibilizadas. Além disso, o usuário - que utiliza a informação através dos produtos 

e serviços - está cada vez mais exigente e seletivo durante suas pesquisas, do mesmo 

modo que procura rapidez e comodidade.  

Diante da diversidade de informação produzida, registrada e disponível, 

evidencia a importância da biblioteca no gerenciamento dos produtos e serviços 

informacionais necessários para atender seu público alvo. Essa afirmação poderá ser 

visualizada na figura 5. 

 
Figura 5 – O papel da biblioteca na seleção das informações pertinentes como 

mediadora entre o conhecimento e o usuário. 
 

 
 

Fonte: adaptado de Vasques ([2016?]). 
 

Na figura acima, percebe-se que a biblioteca universitária assume um valioso 

papel ao se apoiar em mecanismos (administração de recursos de informação) que 
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proporcionem redução do volume de informação disponível ao que de fato realmente 

lhe interessa. Ela, ao atuar nas atividades de análise e seleção, tem a 

responsabilidade de escolher dentre o universo do conhecimento registrado, as 

informações relevantes que atendam ao perfil da sua comunidade e aos objetivos da 

instituição. 

Assim sendo, o grande desafio delas e de seus membros cooperantes é 

justamente equilibrar três pontos: o que é pertinente ter, o quê selecionar e o quê 

disponibilizar? Visto que as dificuldades em administrar recursos financeiros, gerir 

produtos e serviços informacionais e a limitação de estrutura física para crescimento 

do acervo são desafios inerentes decorrentes da atual conjuntura, a da Sociedade da 

Informação. 

Nessa perspectiva, a biblioteca vem buscando unificar o objetivo da sua 

unidade as necessidades e exigências de sua comunidade para posterior analisar e 

planejar seu acervo. Figueiredo (1993, p. 71), expõe que “as bibliotecas precisam ser 

mais eficientes onde coleções satisfatórias sejam úteis e benéficas às comunidades a 

que pretendem servir”. Assim, a impossibilidade de armazenar toda informação faz do 

processo de desenvolvimento de coleções uma estratégia viável para as bibliotecas 

se estruturarem baseadas em instrumento próprio. 

Esse argumento reforça a necessidade das bibliotecas universitárias 

refletirem quanto a formação e manutenção de seus acervos, se almejam um 

crescimento racional e equitativo. Vale ressaltar que o planejamento deve estar 

alinhado aos objetivos da instituição para atender aos critérios de qualidade, 

diversidade e economia de recursos financeiros. 

Na figura abaixo, Weitzel (2013) expõe uma reflexão sobre as etapas do 

processo de desenvolvimento de coleções para alguns tipos de bibliotecas, baseado 

no pensamento de Vergueiro (1989). Ressalta-se que é apenas uma síntese para 

observar como ocorre o processo ao apontar algumas etapas, porém deve-se levar 

em consideração não somente as aqui expostas, mas todas as fases de 

desenvolvimento de coleções. Percebe-se que na biblioteca universitária e 

especializada, os acervos objetivam apoiar os programas de ensino, pesquisa e 

extensão, assim como alcançar as metas da instituição mantenedora. 
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Figura 6 – Etapas do processo de desenvolvimento de coleções. 
 

 
Fonte: adaptado das informações de Weitzel (2013, p. 24). 

 

 Portanto, se o propósito da biblioteca universitária é dar visibilidade e acesso 

a toda e qualquer informação produzida na academia, seja no âmbito local, nacional 

ou internacional, dentre os variados suportes e tipos de conteúdo é importante fazer 

uma escolha consciente dos bens informacionais dentre daqueles que o mercado 

editorial oferece e analisar o que é relevante adquirir. Dessa maneira, é possível 

construir acervos (impresso, digital e eletrônico) que beneficie ambas as partes – 

instituição e comunidade acadêmica.    

  

 

3.1.2 Tipos de acervo: impresso, digital e eletrônico 

 

Falar de biblioteca é mencionar seu passado e presente, é relatar seu 

processo histórico e evolutivo que vai desde a antiguidade até a modernidade. A tão 

falada Biblioteca de Alexandria conhecida pelos volumes e manuscritos em rolos de 

TIPOS DE 
BIBLIOTECAS 

OBJETIVOS 
TIPOS DE 

COLEÇÕES 

ÊNFASE NO PROCESSO 
DE DESENV. DE 

COLEÇÕES 

Pública Democratizar a 
informação para a 
comunidade local  

Obras de 
referência, 
ficção, não 
ficção, 
biografias, 
jornais e 
revistas 

Estudo de comunidade 
Avaliação 
Desbastamento 

Infantil Estimular a 
leitura/formar o leitor 

Livros infanto-
juvenis, de 
pano, HQs, 
brinquedos etc. 

Seleção 
Desbastamento 

Escolar Apoiar os programas 
de ensino oficial 

Obras de 
referências, 
livros 
paradidáticos, 
literatura e não 
ficção 

Seleção 
Desbastamento 

Universitária Apoiar os programas 
de ensino, pesquisa 
e extensão 

Livros e 
periódicos 
técnico-
científicos 

Avaliação 
Desbastamento 

Especializada Objetivos e metas 
da instituição 
mantenedora 

Normalmente 
material 
especial 

Seleção  
Aquisição 
Desbastamento 
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papiros remonta praticamente sua fundação. Os acervos das bibliotecas tradicionais, 

com estrutura física para armazenar o conhecimento, eram compostos por 

documentos impressos que detinha a informação registrada em pergaminhos, papiros 

ou livros cujo seu conteúdo só poderia ser manuseado ou acessado fisicamente. 

Assim, a percepção que se tem das bibliotecas tradicionais são aquelas em que a 

maioria dos itens do seu acervo são constituídos de documentos físicos, geralmente 

em papel. 

Com o avanço das tecnologias esse cenário se transformou devido a 

necessidade de sua atual época na qual tiveram que adaptar-se aos novos contextos 

da modernidade. Elas progrediram para as bibliotecas virtuais, estas sem paredes 

com livros sem páginas e acervo composto por documentos eletrônicos e digitais onde 

a informação pode ser acessada de qualquer lugar.  

Diante das transformações, ou melhor, inovações, as características que 

perpassam desde a primeira definição de biblioteca até os dias atuais proporcionaram 

uma universalização da informação de tal modo que rompeu o elo físico que existia 

entre o objeto impresso e o que hoje é veiculado. Com isso dificultou a forma de 

armazenamento devido a velocidade da difusão da informação e sua explosão no 

meio eletrônico tornando inviável armazenar toda informação produzida. Em 

contrapartida houve mudanças benéficas, principalmente nas formas de acesso e pela 

facilidade de adquirir conteúdo que engloba não somente a materialidade do 

documento, mas conectar-se aos diferentes formatos de documentos, que vão desde 

livros digitais, vídeos, imagens, dentre outros. Levacov (1997, p. 126) confirma essa 

realidade ao afirmar que “a biblioteca deixa de ser um tranquilo depósito de livros para 

tornar-se ponto focal de pesquisa variada, acessada a qualquer hora por usuários 

virtuais de vários lugares do mundo”.  

Em paralelo a esse fato, surge a necessidade das bibliotecas em construir 

uma política de seleção efetiva que contemplassem os novos formatos de documentos 

para filtrar as informações pertinentes para seu público alvo. De acordo com 

Nascimento e Santos (2012, p .5), “a informação digital é a consequência dos avanços 

das tecnologias de informação e comunicação que contribuiu para a evolução também 

dos suportes de informação, que transforma a seleção, o armazenamento, a 

recuperação e o acesso”. 

Com o advento das TIC’s, muito se ouvia e ainda se ouve falar na 

possibilidade de extinção do livro impresso e a sua substituição pelos livros digitais e 
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documentos eletrônicos, os famosos e-books ou bases de dados. Porém são apenas 

boatos visto que a cultura do material impresso,  palpável, ainda se faz presente nas 

bibliotecas físicas onde mantem sua coleção tradicional de papel e chegam a incluir 

novos componentes digitais no mesmo ambiente. Elas dividem seus espaços com 

documentos em outros formatos, formando um mix no acervo pela variedade de 

materiais. Essa nova versão de biblioteca moderna leva o nome de biblioteca híbrida, 

justamente pelas interações entre coleções e seus diferentes suportes num mesmo 

ambiente. 

Mediante esse cenário, observa-se que o acervo das bibliotecas sofreu 

variações, diversificando os tipos de documentos. O que antes era formado por livros 

e periódicos impressos, literatura cinzenta (monografia, dissertação e tese) e etc, 

agora passou a incorporar outros novos formatos, como e-books ou livros digitais, 

bases de dados, periódicos online, propiciando assim uma biblioteca híbrida conforme 

foi relatado.  

Visando a facilidade de compreensão entre os tipos de acervo e seus formatos 

serão abordadas características de cada um. A seguir, o quadro 2 mostra 

características de cada tipo de acervo. 

 
Quadro 2 – Características dos tipos de acervo: impresso, digital e eletrônico. 

 
TIPOS DE ACERVO FORMATO CARACTERÍSTICAS 

Documento impresso Livro 

Material físico impresso em papel 

Necessidade de ter algo físico, de ter 
algo em mãos e folhear as páginas. 
Essa prática se torna menos cansativa 
aos olhos do leitor tendo em vista o 
grau de luminosidade que o 
computador proporciona em uma 
leitura de tela. 

Conceito de acesso a estante se torna 
limitado e a informação é estática, isto 
é, o acesso a informação se limita a 
determinada obra impressa 

Documento digital 
BDTD* 
Livros digitais 

O material impresso é convertido para 
o formato digital através de 
equipamento específico.  

Permite a pesquisa dentro de textos  

Dificulta a leitura, pois nem tudo está 
disponível na internet 

Documento eletrônico 
E-book** 
Periódico online***  

Material que é gerado e mantido em 
sua forma original 

Acesso ao conteúdo em poucos 
cliques 
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Precisa ter equipamento e estar 
conectado a internet para se ter 
acesso a informação. 

 
Fonte: adaptado de Brasil, ([200-?]); Arquivo Nacional (2005); Cunha (2008); Marchiori (1997); Moraes 
e Arena (2012). 
*BDTD – Biblioteca Digital de Teses e Dissertações.   
**E-book – Denominação para livro eletrônico. 
***Periódico online – artigos de revistas publicados eletronicamente. 

 

Conforme o exposto no quadro acima, o livro é um documento impresso que 

utiliza o papel como suporte de registro da informação (CUNHA, 2008). Pode-se 

apontar como vantagem o seu contato físico, o de ter em mãos para realizar uma 

leitura sem está conectado a internet e a energia, tornando-se de fácil manuseio, bem 

como a experiência sensorial que ele traz. Por outro lado, existe a limitação de acesso 

a outras informações, pois ela se torna estática. Já o documento digital acontece 

mediante a reprodução do documento original que resulta no formato digital e sua 

facilidade de acesso permite a pesquisa dentro de textos, porém, nem tudo está 

disponível na internet para ser acessado. E o documento eletrônico é aquele que já 

nasce na internet, ou seja, é gerado e mantido em sua forma original, possui facilidade 

de acesso, no entanto, necessita de equipamento para pesquisa e deve estar 

conectado a internet para se ter acesso ao conteúdo.  

Vale ressaltar que, antes da revolução da tecnologia, a literatura cinzenta 

(dissertações e teses) possuía documentos impressos que posteriormente foram 

digitalizados com o intuito de socializar o conhecimento científico, tornando-se 

eletronicamente disponível e, assim, surgindo a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações - BDTD. Com o tempo, os documentos frutos das pesquisas dos 

programas de pós-graduação passaram a ser documentos eletrônicos na medida que 

não mais digitalizava-os por que passaram a ser gerados e mantidos na sua forma 

original, onde hoje ambos (formatos de documentos) são hospedados. Fato 

semelhante pode ser observado nos periódicos online, entretanto muitos deles já 

iniciaram a publicação de artigos por meio eletrônico e hospedando-os em bases de 

dados, como é o caso do Portal de Periódicos Capes.   

Para esclarecer a diferença entre documento digital e eletrônico, a Câmara 

Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE, do Conselho Nacional de Arquivo – 

CONARQ, fala que há diferença entre documento eletrônico e documento digital, 
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mesmo sabendo que são utilizados na literatura arquivística internacional como 

sinônimos. A esse respeito, 

 

Um documento eletrônico é acessível e interpretável por meio de um 
equipamento eletrônico (aparelho de videocassete, filmadora, computador), 
podendo ser registrado e codificado em forma analógica ou em dígitos 
binários. Já um documento digital é um documento eletrônico caracterizado 
pela codificação em dígitos binários e acessado por meio de sistema 
computacional. Assim, todo documento digital é eletrônico, mas nem todo 
documento eletrônico é digital (BRASIL, [200-?]). 

 

Assim sendo, os documentos físicos em formato de papel podem se tornar 

documentos digitais, consequentemente, a sua disponibilização pode ser acessada 

pelo meio eletrônico. Por isso que todo documento digital é eletrônico devido ao seu 

armazenamento e a facilidade de recuperação da informação que o meio proporciona. 

Por outro lado, um documento que já nasce na rede mundial de computadores, no 

meio eletrônico, como por exemplo, artigos de periódicos online que não possuem 

material físico que comprove a sua existência é considerado um documento 

eletrônico. Outro ponto que justifica o porquê de que todo documento eletrônico não 

é digital é quando se designa documento gerado, armazenado e acessado por meio 

de computadores.  

Com base nessa argumentação, as características dos suportes 

informacionais (papel, digital e eletrônico) dividem opiniões devido as vantagens e 

desvantagens entre escolher uma opção e não outra. Tudo isso é relativo, pois 

depende do que cada usuário procura, quais são os meios que ele tem acesso e como 

estão disponíveis. O que se percebe é que a medida que novos recursos 

informacionais são incorporados apresentando diferentes formas de documento 

conjuntamente com a facilidade de acesso, o deslocamento do usuário à biblioteca 

tem se tornado quase que desnecessário e muitas vezes sua frequência tem sido 

irregular. Ou seja, há uma redução considerável quanto a frequência do usuário à 

biblioteca, principalmente pela comodidade de acesso à informação, bem como a 

variedade de documentos. 

Diante dos fatos, Cunha (2008) reverencia a importância dos acervos digitais 

e eletrônicos para o cotidiano dos usuários durante suas pesquisas acadêmicas, 

principalmente pela facilidade nas formas de acesso que esses documentos 

proporcionam. Porém, sem desvalorizar o papel que o livro impresso desempenha na 

sociedade, mesmo frente as tecnologias. Isso por que o contato físico traz consigo 
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vantagens que jamais serão substituídos por outros suportes, mesmo sabendo que o 

seu desgaste pode estar atrelado ao uso e manuseio de forma inadequados e as 

condições ambientais. Na visão de Milanesi (2002), a atualização do acervo ao 

adicionar outros suportes informacionais é fundamental uma vez que ele deve estar 

preparado não só para atender aos planos de curso, mas devem permitir “vôos 

independentes”.  

Portanto, independente do suporte, a biblioteca universitária necessita 

adequar seu acervo de forma que atenda as necessidades dos usuários, a atual 

conjuntura social e a missão da instituição. Com isso, deve-se reestruturar a política 

de formação e desenvolvimento de coleções para incorporar novos formatos de 

documentos em seus diferentes suportes para uma melhor administração da 

biblioteca e redistribuição dos recursos, seja informacionais, estruturais ou financeiros.   

 

 

3.2 ETAPAS DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

 

O processo de formação e desenvolvimento de coleções é um assunto 

bastante discutido na área de biblioteconomia como uma das funções básicas de 

gerenciamento de bibliotecas pela sua configuração, o de ser um processo de 

mediação entre materiais informacionais e usuários. Tendo essa mesma percepção, 

Lancaster (1996) diz que o processo de desenvolvimento de coleção funciona em 

comunicação com dois pontos, entre os recursos informacionais e a comunidade a ser 

servida.  

Diante das circunstâncias do avanço das TIC’s surge outros tipos de coleções 

que alteraram a forma de acesso e recuperação da informação, os documentos 

eletrônicos e digitais. Como consequência disso, formou-se um novo conceito de 

ambiente para acomodar esses materiais, a biblioteca híbrida. Então, na atual 

conjuntura do século XXI, falar em desenvolvimento de acervos é pensar para além 

da estrutura tradicional de bibliotecas com materiais palpáveis fisicamente. É planejar 

e buscar aprimoramento nas coleções em seus diferentes suportes que contemplem 

essas novas características da mesma forma que possibilite manter o equilíbrio entre 

todos os formatos de documentos existentes. Em outras palavras, é utilizar os 

mesmos elementos norteadores que estruturam o desenvolvimento de coleções para 

materiais impressos ao adicionar os materiais eletrônicos e digitais obedecendo suas 
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especificidades. Compartilhando desse pensamento, Weitzel (2006, p. 8) expressa 

que “[...] os princípios para desenvolvimento de coleções que regem os documentos 

impressos são os mesmos que regem os objetos digitais”. 

Na visão de Vergueiro (1993), o desenvolvimento de coleção destaca-se 

como uma atividade de planejamento em que compete a biblioteca a responsabilidade 

de aprimorar seu acervo de forma consciente e racional baseado numa abordagem 

estruturalista. Suas ações estão inter-relacionadas ao conceito de planejamento, 

implementação e avaliação, que ao serem utilizados poderão servir de orientação para 

a estruturação e manutenção do acervo e com isso um sistema complementado, 

cíclico e auto aperfeiçoável.  

- A primeira ação: o planejamento, consiste na existência de um plano ou 

política de desenvolvimento de coleção que leve em consideração a demanda dos 

usuários (necessidade e expectativa), propósitos e prioridades da biblioteca;  

- A segunda ação: a implementação, compreende a seleção como função 

direta do desenvolvimento de coleção, isto é, no processo de tomada de decisão 

relacionada com os objetivos anteriormente estabelecidos e a aquisição;  

- A terceira ação: a avaliação, constitui na fase da análise e julgamento em 

relação aos propósitos e objetivos estipulados. Logo, Baughman (1979 apud 

VERGUEIRO, 1993) recomenda o seguinte modelo:  

 

PLANEJAMENTO + IMPLEMENTAÇÃO + AVALIAÇÃO = DESENV. DE COLEÇÕES 

 

No ponto de vista de Evans (1979), o desenvolvimento de coleção como um 

valioso instrumento para analisar os aspectos qualitativos e quantitativos do acervo e 

dos serviços, como também identificar os pontos fortes e fracos na tentativa de corrigir 

as possíveis fraquezas constatadas. Ou seja, é detectar as possíveis falhas e/ou 

entraves que dificultam o fluxo do processo visando a busca por soluções que 

resultem em eficiência e eficácia nos produtos e serviços informacionais ao reunir 

informações relevantes para investigar se o processo está orientado conforme a 

missão institucional, se atende ao perfil dos usuários, bem como as diretrizes da 

política educacional instituída pelo Ministério da Educação – MEC7. 

                                                           
7 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, atualizou em 
outubro de 2017 o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação: presencial e a distância. Essa 
atualização foi valiosa e necessária tendo em vista a aceitação e autorização do uso das bibliografias 
básicas e complementares em meio virtual, que antes só contemplava a impressa. Outra novidade é 
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Baseado nos pensamentos de Baughman (1979) e Evans (1979), o modelo 

explanado por Vergueiro (1993) apresenta as ações como um processo cíclico, 

ininterrupto que deve permitir a articulação das fases que vai desde a análise do perfil 

do usuário até a avaliação de todo o procedimento, cuja finalidade é levantar dados 

para subsidiar a tomada de decisão.  

Infere-se, portanto, que desenvolver coleções não é um processo que ocorre 

aleatoriamente, ele envolve seis etapas interdependentes que não tem início e fim e 

todas possuem a mesma importância. De acordo com Weitzel (2012, p. 180): “seleção 

e aquisição são etapas ou fases que compõem um processo mais global de 

planejamento, que requer as demais etapas para completar-se”.  

As etapas compreendem ações como a realização do estudo de comunidade 

ou do comportamento informacional, criação de uma política de seleção e a realização 

da seleção, como também a aquisição e desbastamento do material informacional, 

seguido da avaliação.  

A figura 7 representa todas as ações que envolve o processo de construção 

e aprimoramento do acervo baseado no ponto de vista de Evans (1979). 

 

Figura 7 – Processo de desenvolvimento de coleções 
 

 
Fonte: Evans (1979 apud VERGUEIRO, 1993). 

                                                           
que permite que as unidades curriculares, tanto a bibliografia básica como a complementar pode ser 
formada totalmente por bibliografias virtuais, ou seja, ter uma biblioteca totalmente virtual desde que 
possibilite aparatos tecnológicos disponíveis para acesso aos mesmos.   
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A figura mostra-se esclarecedora, pois no modelo lelaborado por Evans 

(1979) fica evidente que o processo é cíclico e que as etapas possuem caráter de 

igualdade. Estas giram em torno dos profissionais responsáveis pelo trabalho de 

desenvolvimento da coleção, os bibliotecários. Todas elas sofrem influência da 

comunidade a ser servida, exceto a aquisição, por ser uma ação técnica de 

responsabilidade do bibliotecário (o quê adquirir). Nisso, o modelo acima exposto 

resume todo o processo de desenvolvimento de coleção e deixa evidente a 

necessidade da ação em se tornar uma atividade rotineira e permanente nas 

bibliotecas universitárias.  

É importante ressaltar que todas as etapas não envolvem somente o processo 

técnico executado pelo bibliotecário, mas necessita de um engajamento de 

professores e técnicos de cada área. Para isso, criar uma comissão entre os membros 

relacionados é o ideal visto que é possível definir os direcionamentos mais indicados 

para as ações de maneira que elas possam atender tanto as necessidades dos 

usuários como a finalidade da instituição ao assumir o papel de mediadora entre 

público e instituição. Assim, a elaboração de critérios pré-estabelecidos está 

relacionada com a sistematização e criação de mecanismos que serão determinantes 

na seleção, aquisição, desbastamento e avaliação. Miranda, Gallotti e Cecatto (2017, 

p. 19) comentam que: 

 
[...] o processo de desenvolvimento e formação do acervo possui uma função 
crucial na biblioteca. Cabe ao bibliotecário ser cauteloso e imparcial no 
tocante às atividades inerentes a este processo, levando em consideração 
alguns critérios: estudo da comunidade, seleção, aquisição, manutenção, 
avaliação, descarte e armazenamento 

 
Nessa perspectiva, os autores relatam que o bibliotecário tem que ser um 

profissional neutro e que as deliberações não interfiram nos critérios estabelecidos 

nas atividades do processo. Por outro lado, existem fatores internos e externos que 

interferem a execução das etapas de desenvolvimento de coleção na instituição e que 

precisam ser levados em consideração no momento da deliberação. Esses elementos 

são: estrutura física, condição orçamentária, instrumento de avaliação de cursos do 

MEC, contexto local, profissionais envolvidos no processo, dentre outros. Mas ressalta 

que a gestão da coleção não deve sofrer intervenções de pontos de vistas próprios, 

mas que deve atender aos preceitos normativos levando em consideração as 

necessidades dos usuários.  
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Segundo Miranda (2007a, p. 87), 

 
A gestão da coleção é fator fundamental à plena consecução dos objetivos 
das bibliotecas. A formação, desenvolvimento e organização do acervo 
devem ser encarados como um processo permanente no qual as atividades 
de seleção, aquisição e avaliação de materiais devem permanecer em 
contínua sintonia com as necessidades de informação da comunidade de 
usuários. No caso, as bibliotecas especializadas devem atender às 
necessidades de informação das organizações ou empresas às quais se 
encontram subordinadas 

 
Mesmo sabendo que o processo de formação e desenvolvimento de coleções 

deve ser uma atividade de planejamento e de gestão permanente e frequente, se faz 

necessário o conhecimento de todas as etapas visto que é essencial para a 

estruturação e construção da política. É fato que as ações contidas nas etapas de 

formação e desenvolvimento de coleções são independentes e cíclicas, então formar 

e gerenciar acervos são mecanismos essenciais para se ter um melhor 

direcionamento quanto ao uso de recursos informacionais e o atendimento das 

necessidades informacionais do seu público alvo. 

 

 

3.2.1 Estudo da Comunidade 

 

O estudo de comunidade é o processo fundamental de contribuição para o 

planejamento das ações da política de formação e desenvolvimento de coleções. Na 

concepção de Weitzel (2013, p. 26), “os estudos da comunidade são instrumentos 

importantes para a administração de bibliotecas de modo geral, e para o processo de 

desenvolvimento de coleções em particular”. Seu estudo justifica como uma etapa que 

demanda investigar as necessidades informacionais do público a qual a biblioteca 

serve e com isso formar coleções que melhor adéquem ao perfil da comunidade. De 

acordo com Miranda, Gallotti e Cecatto (2017, p. 20), o estudo da comunidade “é um 

processo em que se busca analisar mais de perto os aspectos sociais, educacionais, 

econômicos, culturais e outras características inter-relacionadas da comunidade onde 

a biblioteca está localizada”.  

A esse respeito, Sousa (2009, p. 33) expressa que,  

 
não basta apenas oferecer serviços dentro de um sistema de informação, é 
necessário um acompanhamento constante também das necessidades 
informacionais de seus usuários  e de como as informações são recebidas e 
assimiladas por este público. 
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É por meio do estudo de usuário que o bibliotecário pode adquirir 

características pertinentes que servirão de argumentos para a elaboração de 

estratégias de formação e desenvolvimento de coleções cujo foco sejam as 

necessidades informacionais da sua comunidade. Com isso, é possível traçar um 

perfil de usuário de duas formas: direta, quando o usuário pode vir a participar 

ativamente do planejamento do acervo ao contribuir com sugestões de títulos para 

aquisição; e a forma indireta, quando se observa o fluxo de empréstimo e consulta de 

material por parte dos usuários.  

Dias e Pires (2004) apresenta a comunidade de usuário como sendo real e/ou 

potencial, deixando evidente que o primeiro é aquele que frequenta constantemente 

a biblioteca, usufruindo dos produtos e serviços informacionais e o potencial como 

sendo aqueles que possam vim a ser usuários reais, ou seja, eles são membros da 

comunidade, mas que ainda não desfrutam dela.  

Com o avanço tecnológico e a disponibilização das informações no meio 

eletrônico, o estudo de comunidade incorporou uma nova nomenclatura de 

investigação desse perfil, o comportamento informacional. Modernamente se analisa 

não somente o perfil do usuário quanto as suas necessidades e expectativas 

informacionais, mas a maneira como ele se comporta em relação a demanda e acesso 

as informações. Sucintamente é investigar qual o perfil do público e sua necessidade 

informacional, como também mapear os procedimentos de busca e uso da 

informação. 

Para Dias e Pires (2004, p. 6), “Conhecer as necessidades informacionais da 

comunidade a ser atendida constitui o ponto de partida do planejamento de um serviço 

de informação e uma preocupação constante no decorrer da prestação dos serviços”.  

Nesse sentido, a biblioteca através de toda a sua equipe deve estar atenta as 

expectativas dos usuários com fins de oferecer cada vez mais produtos e serviços 

informacionais de maneira eficiente e eficaz.   Deste modo, o mapeamento para 

conhecer a comunidade de usuários é relevante, principalmente na elaboração do 

perfil e no comportamento da comunidade. 
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3.2.2 Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções 

 

A política de formação e desenvolvimento de coleções é um documento 

norteador que define os critérios para seleção e aquisição de materiais informacionais 

e uniformiza as atividades da biblioteca quanto ao planejamento do acervo, além de 

orientar a avaliação dos materiais já existentes. O desenvolvimento de coleções 

oferece mecanismos para se pensar em planejamento, enquanto a política vem para 

definir as diretrizes do plano de ação com vistas à buscar soluções para os desafios 

às quais as coleções enfrentam.  

Dialogando com tal pensamento, Dias, Silva e Cervantes (2012, p. 44) 

justificam que a política de desenvolvimento de coleções serve para “evitar que a 

coleção se transforme em um agrupamento desajustado de documentos e por garantir 

a manutenção dos critérios, [...], auxiliando nos momentos em que o bibliotecário deve 

decidir entre um item ou outro”. 

A composição da política deve expressar o interesse comum da instituição 

que a mantem e aos usuários que se servem viabilizando estratégias que melhor se 

adequem as coleções, aos usuários e aos serviços. Tendo essa mesma visão, 

Figueiredo (1993) fala que a política deve garantir o crescimento balanceado do 

acervo e levar em consideração os objetivos institucionais e as necessidades de sua 

comunidade. Sabe-se, dessa forma, que a política de desenvolvimento de coleções é 

elemento indispensável para a formação e manutenção da coleção e é visível também 

que a sua configuração está sofrendo alterações significativas nas suas atividades, 

dentre as quais impulsionadas pelas TIC’s.  

Diante do grande fluxo de informação produzida, registrada e disponibilizada 

em diferentes suportes, constata-se a inviabilidade em adquirir todo esse 

conhecimento, mas principalmente pela impossibilidade de armazenamento. Então, 

pensar no planejamento de coleções é a forma mais indicada para desenvolver 

acervos coerentes alinhados a missão e aos objetivos da unidade, assim como aos 

interesses da comunidade no atual cenário das tecnologias.  

O grande desafio enfrentados pelas bibliotecas universitárias é justamente 

compor uma política que defina os procedimentos de seleção, aquisição e avaliação 

para acervos em diferentes formatos (impressos, eletrônicos e digitais). Incita, 

portanto, desenvolver coleções que sejam úteis e atrativas para seus usuários num 
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contexto em que os documentos e as formas de acesso são diversificados, embora 

os recursos financeiros, humanos e tecnológicos sejam limitados (LEROUX, 2007).  

Parece evidente que mesmo a frente de tantas reformulações, elaborar uma 

política de desenvolvimento de coleções não tem sido uma tarefa fácil e mais ainda 

quando se fala em incorporar todos os formatos de documentos, seja impresso, 

eletrônico ou digital, visto que já é uma tendência das bibliotecas universitárias a 

construção das diretrizes que contemplem os diferentes tipos de documentos. Tal 

afirmação é compartilhada por Vergueiro (1997, p. 101) quando diz que “os materiais 

impressos conviverão harmoniosamente com os materiais eletrônicos disponíveis e 

serão muitas as implicações para as atividades daqueles profissionais responsáveis 

pelo desenvolvimento de coleções”. Outro importante aspecto ressaltado por Weitzel 

(2006) é que nos princípios para desenvolvimento de coleções os mesmos elementos 

que são utilizados na política tradicional (documentos impressos) permeiam nos 

documentos eletrônicos e digitais. 

Diante do exposto, Dias, Silva e Cervantes (2012, p. 50) expõem os elementos 

em comum utilizados na construção da política de desenvolvimento de coleções:  

 
a) finalidade, missão e os objetivos da instituição; 
b) o nível de desenvolvimento de coleções, bem como as responsabilidades; 
c) a comunidade visada; 
d) os pontos fortes e fracos da coleção; 
e) a justificativa dos critérios de seleção e avaliação; 
f) as condições de desbastamento e de cooperação com as outras 
bibliotecas. 

 
Assim, em conformidade com o pensamento de  Weitzel (2013), o desafio de 

elaborar uma política é encontrar um equilíbrio entre os usuários ajustadas as 

possibilidades e recursos das instituições mantenedoras, considerando a sua missão 

no contexto institucional, social e econômico. Corrobora, pois, o entendimento de 

Vergueiro (1989, p. 25), quando escreveu que “a política irá funcionar como diretriz 

para as decisões dos bibliotecários em relação à seleção do material a ser incorporado 

ao acervo e à própria administração dos recursos informacionais”. Por outro lado, na 

elaboração, o documento deve possuir características peculiares de simplicidade, 

clareza e veracidade das informações contidas para que o bibliotecário ao manusear 

possa compreender os passos do processo. 

Portanto, observa-se que a necessidade de analisar as coleções com vistas 

no desenvolvimento sistemático é um fator importante da administração dos serviços 
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de informação, levando-se em consideração que é algo que precisa ser praticado 

constantemente. 

 

 

3.2.3 Seleção 

 

O processo de seleção consiste na tomada de decisão para indicar quais 

títulos serão pertinentes integrar as coleções. Segundo Milanesi (2002, p. 29), 

“selecionar é escolher com algum critério”, mas precisamente é definir quais serão os 

métodos utilizados para escolha e incorporação das obras no acervo. Em outras 

palavras, selecionar materiais bibliográficos é designar um parâmetro de acervo que 

atenda aos objetivos da biblioteca, tanto a área do conhecimento como o quantitativo 

de exemplares, como também às necessidades e expectativas do usuário. Outro 

destaque é que o conteúdo do acervo deve expressar tanto a finalidade da biblioteca 

quanto a demanda de seu público alvo.  

Dias, Silva e Cervantes (2013, p. 48) validam esse entendimento na medida 

em que para eles 

 

Essa atividade está integralmente atrelada à finalidade da biblioteca, devendo 
definir todos os procedimentos tomados para selecionar os materiais de 
informação, constando os critérios e passos com o objetivo de manter a 
coerência do acervo no transcorrer do tempo, para que todo material 
adquirido obedeça a razões objetivas e predeterminadas.  

 

A seleção é, portanto, um recurso técnico que visa identificar as obras ideais 

para compor o acervo e seu quantitativo de exemplares, do mesmo modo que apontar 

os livros bons para atender as necessidades dos usuários. Fundamentalmente a 

tomada de decisão objetiva evitar acúmulo de materiais sem circulação/uso, bem 

ainda o desperdício de erário, recurso sempre escasso quando se pensa em 

bibliotecas, notadamente as públicas. 

Ademais, há uma observância da crescente preferência por documentos e 

informações remotas, por conseguinte, já é perceptível uma tendência em aplicar os 

critérios de seleção em materiais digitais e eletrônicos. Uma vez que não é possível 

adquirir tudo que é produzido e disponibilizado pelo mercado editorial, exigindo uma 

cuidadosa e minuciosa triagem para enfim selecionar e adquirir apenas documentos 

relevantes para compor o acervo da biblioteca.    
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Diante do exposto, o processo de seleção não é uma atividade simples, pois 

requer conhecimento dos métodos e domínio das habilidades técnicas aplicáveis a 

cada etapa. Ela pode ser dividida de duas formas: o processo de seleção e a política 

de seleção. A primeira consiste na ação metodológica desempenhada pelo 

bibliotecário que detém formação técnica para indicar quais as coleções são 

pertinentes. Sua tomada de decisão é sustentada pela missão da instituição quanto 

as necessidades dos usuários e visa atender aos interesses da biblioteca e suas 

necessidades.  

Na segunda serão definidos quem irão selecionar (criação da comissão de 

seleção) e a elaboração das diretrizes norteadoras do processo de seleção, de forma 

a listar quais critérios foram estabelecidos e os instrumentos auxiliares. Essa etapa 

consiste numa parceria que envolve bibliotecários e professores da área cujo objetivo 

é atender as exigências das políticas educacionais de ensino do Ministério da 

Educação - MEC paralelo aos Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC’s. Segundo 

Vergueiro (2010), essa formação é denominada de comissão deliberativa por que 

proporciona um contato maior entre usuários e suas necessidades informacionais, 

bem como o apoio político.  

Seguindo essa mesma ideia, Weitzel (2013, p. 37) ressalta que “o processo 

de seleção é o ‘fazer’, e a política, as diretrizes de ‘como fazer’, garantindo a coerência 

de cada ação desse ‘fazer’”. Em linhas gerais, o processo de seleção envolve as 

atividades, procedimentos e tarefas executados pelo bibliotecário, enquanto que a 

política de seleção diz respeito a formulação de regras, planos e diretrizes definidos 

pela comissão. 

Corroborando, Miranda (2007b, p. 9) escreveu que, 

 

A seleção numa biblioteca universitária deve ser feita em parceria dos 
bibliotecários com corpo docente, pois estes dominam a literatura nas suas 
respectivas áreas e podem assim, selecionar criteriosamente o material a ser 
obtido, arrolando-os através dos Planos de Ensino.  

 

Assim, o documento elaborado pela comissão de seleção visa garantir a 

representatividade da comunidade nas atividades do serviço de informação, 

contribuindo para uma expansão racional, equitativa e equilibrada do acervo 

(MIRANDA, 2007a). Após a construção de uma lista de prioridades dos materiais que 
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poderão integrar as coleções será encaminhada ao setor de aquisição para dar 

continuidade a próxima etapa do processo de desenvolvimento de coleção.  

 

 

3.2.4 Aquisição 

 

O processo de aquisição é a etapa realizada após a seleção, na qual permite 

o crescimento do acervo e a atualização da coleção a partir da obtenção de obras. De 

acordo com Dias, Silva e Cervantes (2013, p. 49), “o processo de aquisição, por sua 

vez, implementa as decisões tomadas na seleção”, ou seja, é a fase de colocar em 

prática os procedimentos elencados na política de seleção. Corroborando, Vergueiro 

(1989, p. 63):  

 
A aquisição é, mais exatamente, um meio para a concretização das decisões 
da seleção, meio este que deve buscar a maximização dos resultados, para 
isso estabelecendo um fluxo administrativo suficientemente linear e 
controlado, de modo a evitar estrangulamentos e duplicações.  

 
Concordando com essa mesma opinião, o conselho de Maire (1896 apud 

WEITZEL, 2012, p.187): “visa à qualidade das coleções, destacando o papel da 

aquisição como um mecanismo para concretizar o processo de seleção por meio de 

compra e também, em sua medida, da doação e permuta”. Portanto, há três maneiras 

de aquisição de material informacional: por meio de compra, doação e permuta.  

A aquisição de material por compra necessita de uma atenção maior aos 

detalhes, pois os trâmites de compras no setor público acontecem mediante licitações. 

Nas bibliotecas das universidades federais a forma de compra de material bibliográfico 

acontece mediante pregão, pois ganha a licitação quem oferecer o menor preço e 

geralmente são denominados de fornecedores/editores. Ressaltando que nem 

sempre tudo que é solicitado e encaminhado para compra será atendido. Não é um 

processo fácil e exige um empenho mais apurado por parte dos bibliotecários para 

não haver desperdícios de verbas em adquirir materiais não condizentes com as 

necessidades de sua comunidade. É uma atividade complexa, pois envolve a 

administração de recursos financeiros e o controle dos itens adquiridos.  

Nesse sentido, Andrade e Vergueiro (1996, p. 6) argumentam sobre a 

complexidade dessa atividade:  
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À aquisição caberá o trabalho minucioso de identificação, localização dos 
itens e sua posterior obtenção para o acervo, qualquer que seja a maneira de 
tornar isto possível. E não é uma tarefa assim tão automática, [...]. É uma 
atividade que exige perseverança e atenção a detalhes, de maneira a evitar 
um descompasso entre o que foi escolhido em primeiro plano para aquisição 
e aquilo que chega às mãos do usuário. 
 

Assim sendo, vale destacar que muitas das requisições de compra não 

contemplam materiais eletrônicos, como é o caso dos periódicos e e-books nesse tipo 

de suporte. Há entraves burocráticos que dificultam a aquisição de documentos 

eletrônicos, principalmente, periódicos, devido aos fatores institucionais que 

inviabilizam a compra desses materiais. A exemplo, pode-se citar a realização de 

pagamento antecipado pela assinatura de revistas para utilização durante um período 

pré-determinado, uma vez esse tipo de material exige uma continuidade e nem 

sempre acontece renovação das rubricas, fugindo assim do contexto exigido pelo 

processo de licitação.  

A aquisição por doação é uma maneira de adquirir materiais informacionais 

mediante contribuições espontâneas realizadas por pessoa física ou instituições. 

Assim, complementando, Vergueiro (2010, p. 75) destaca que as “doações são uma 

inestimável fonte de aquisição de recursos informacionais”. Porém, nem sempre os 

documentos recebidos de doação são incorporados ao acervo. Eles são analisados 

conforme os critérios para recebimento desses materiais, isto é, passam pelo 

processo de seleção para verificar se os mesmos correspondem aos objetivos da 

biblioteca.  

Esses critérios envolvem as questões de adequação, desatualização, 

condições físicas e duplicatas. Caso a biblioteca já possua um quantitativo que atenda 

a sua demanda e dependendo do estado físico do material, ele poderá ser 

encaminhado para doação ou descarte. 

A aquisição através de permuta, por sua vez, acontece via acordo firmado 

entre instituições e permite que os envolvidos possam trocar materiais entre si, por 

exemplo, permuta de documentos publicados pela própria instituição sem fins de 

comercialização remunerada. Outro ponto é a troca de materiais duplicatas, que para 

facilitar o processo de comunicação entre ambas são elaboradas ‘listas de duplicatas’ 

com os documentos que foram tirados do acervo ou recebidos de doações, na qual a 

biblioteca não tem interesse para incorporar ao seu acervo. Segundo Andrade e 

Vergueiro (1996, p. 68), a permuta consiste “em um acordo preestabelecido entre 

duas instituições, com o compromisso mútuo de fornecimento de publicações das 
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próprias entidades, de obras duplicatas ou retiradas do acervo ou obras recebidas por 

doação, mas sem interesse para incorporação ao acervo”. 

Essas duas últimas modalidades de aquisição abordadas requerem dos 

profissionais bibliotecários um esforço menor em relação a aquisição por compra. 

Conforme Santos et al. (2013, p. 11), “todo material originário dessas modalidades 

deve ser analisado antes de sua incorporação definitiva ao acervo para não se criar 

uma coleção imensa, porém, fora da realidade dos interesses a que se destina”. Então 

fica evidente a preocupação que se deve ter na análise dos materiais antes de inseri-

los nas coleções para evitar a ocupação de espaços nas estantes com materiais fora 

do perfil de interesse de seus usuários e da missão institucional. 

 

 

3.2.5 Desbastamento 

 

O processo de desbastamento é a etapa em que as obras são retiradas das 

coleções de uso frequente por serem pouco utilizadas e encaminhadas para outros 

locais para consultas eventuais, sendo assim, remanejadas para o acervo de 

desbaste. Segundo Miranda (2007a, p. 16), “Desbastamento é o processo pelo qual 

se exclui do acervo, títulos e/ou exemplares, partes de coleções, quer para 

remanejamento, descarte ou conservação (restauração)”.  

Corroborando, Weitzel menciona que o desbastamento consiste em retirar do 

acervo os títulos ou parte da coleção, seja de uso ativo ou não, para descarte ou 

remanejamento. E complementa quando diz que “o desbastamento é o ajuste do 

acervo às necessidades e desejos da comunidade e à missão institucional” 

(WEITZEL, 2013, p. 65). O intuito dessa etapa, portanto, é adequar o espaço físico da 

biblioteca de acordo com as necessidades de modo que possibilite economia de 

espaço, bem como otimização do acervo. 

Para Lancaster (1996, p.119) é através do desbaste que “pode melhorar a 

qualidade de um acervo. Quando dele se retiram livros velhos e sem uso, as estantes 

mostram-se mais atraentes para os usuários que terão mais facilidade em encontrar 

os itens mais novos ou mais populares [...]”. Assim, o autor aponta a vantagem de 

adquirir mais espaços nas estantes com a retirada de documentos que foram 

identificados com baixa circulação e/ou desgastados. Isso mostra que a biblioteca se 



69 
 

preocupa não apenas no quantitativo de exemplares, mas na qualidade do acervo que 

expresse conteúdo mais especializado e atualizado na área de interesse.   

Pensando assim, Vergueiro (1989, p. 80) afirma que “o desbastamento da 

coleção, [...] acontece sempre em função de um processo constante de avaliação da 

coleção [...]”. É na reavaliação da coleção que pode acontecer a retirada definitiva do 

material do acervo, seja para ser encaminhada à uma coleção de memória, descarte 

ou doação à outras instituições. 

Observa-se, portanto, que a criação de uma coleção de memória tem com o 

objetivo preservar informações de cunho histórico, ficando os mesmos disponíveis 

quando solicitados e essa atividade acontece mediante análise do material, ou seja, 

uma reavaliação da coleção de desbaste. Essa análise é feita com base em critérios 

preestabelecidos e descritos na política de desenvolvimento de coleções e deliberada 

por uma comissão composta por bibliotecários e especialistas da área.  

Assim sendo, o desbaste possibilita a adequação das coleções às 

necessidades informacionais da sua comunidade visto que permite a retirada de 

materiais com pouca circulação, seja para descarte, doação ou coleção memória. 

Destaca-se que é um processo aplicado apenas nas coleções físicas - impressas 

(livros) e digitais (multimeios – CD, DVD, VHS), excluindo os documentos eletrônicos 

(e-books, periódicos online) devido ao tipo de suporte em que estão hospedados.  

Diante do exposto, o processo de desbastamento é uma alternativa para se 

adquirir espaços nas estantes para exposição e armazenamento de materiais mais 

atualizados e especializados.  

 

 

3.2.6 Avaliação  

 

A avaliação da coleção deve ser entendida como um processo dedicado para 

medir a importância e a adequação do acervo mediante manutenção ou alteração dos 

parâmetros relativos à aquisição, à acessibilidade, desbaste e ao descarte. 

Na visão de Dias e Pires (2004, p. 49), a avaliação serve para “verificar a 

eficiência da política de desenvolvimento de coleções mediante métodos e técnicas 

adequados e, também, subsidiar o desbastamento da coleção, ou seja, o 

deslocamento ou a retirada de material”.  
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Essa atividade é tida como uma das etapas mais importante do 

desenvolvimento de coleções, por que é possível constatar se a formação do acervo 

atendeu as expectativas da instituição, dos colaboradores e da comunidade. Ou 

melhor, se todas as etapas do processo de desenvolvimento de coleções estão sendo 

realizadas conforme planejadas e se as mesmas estão alinhadas à missão da 

instituição, as necessidades dos usuários e ás diretrizes de avaliação de curso do 

MEC. 

Segundo Vergueiro (1989, p. 83),  

 
A avaliação da coleção é a etapa do processo a diagnosticar se o 
desenvolvimento da coleção está ocorrendo de forma prevista ou não. Em 
outras palavras: a avaliação permitirá ao bibliotecário verificar se as etapas 
anteriores do processo, do estudo da comunidade ao desbastamento, estão 
sendo realizadas de forma coerente. 

 
Quanto as metodologias implementadas para avaliação do acervo podem ser 

classificadas em quantitativas (dimensão e crescimento, na qual são apontados os 

dados estatísticos) e qualitativas (julgamento dos conteúdos por especialistas e 

análise do uso real, isto é, se preocupa com o conteúdo do acervo). O resultado é 

obtido através da análise comparativa do que é adquirido e o que de fato é realmente 

considerado de uso frequente. Essa análise favorece melhorias na seleção por 

identificar os tipos de materiais pouco utilizados.  

Na percepção de Miranda, Gallotti e Cecatto (2017, p. 23), “a avaliação 

contribui diretamente no aperfeiçoamento do processo de seleção. Indica não 

somente a necessidade de restruturação da coleção, como também estabelece um 

planejamento com as alterações a serem tomadas”. Nisso, Achilles chama atenção 

para a importância da fase de avaliação como subsídio na elaboração do 

planejamento estratégico por parte do bibliotecário na gestão das coleções.  

 
Cabe ressaltar que a partir da avaliação, o bibliotecário consegue 
acompanhar as demandas informacionais, identificar as forças e fraquezas 
dos tipos de coleções e, ainda, clarificar os aspectos relevantes que incidirão 
diretamente nas tomadas de decisão sobre o desbastamento, incluindo o 
descarte, e poderá auxiliar o processo de seleção. A avaliação também 
propicia ao bibliotecário uma visão panorâmica, que poderá influenciar o 
planejamento estratégico inerente à gestão das coleções (ACHILLES, 2014, 
p.8).   

 

Portanto, a avaliação deve ser realizada para detectar possíveis falhas ou 

erros que ocorreram durante a seleção de materiais informacionais e uma vez 
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identificados propor uma readequação no processo visando melhorias na política de 

desenvolvimento de coleções. Dado a sua importância, deve ser um processo 

rotineiro, sistemático e alinhado ao planejamento. 

 

 

3.3 DIAGNÓSTICO DA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA DE SAÚDE 

 

A Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

ESUFRN é uma unidade acadêmica especializada em educação profissional em 

saúde situada no Complexo de Enfermagem juntamente com o Departamento de 

Enfermagem – DENF, curso pertencente ao Centro de Ciência da Saúde/CCS e 

oferece cursos de educação profissional técnica de nível médio e educação 

profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação, além de projetos de 

pesquisa e extensão. O Departamento de Enfermagem oferece graduação e pós-

graduação em enfermagem 

A biblioteca Setorial da ESUFRN é uma das vinte e duas bibliotecas setoriais 

pertencentes ao Sistema de Bibliotecas da UFRN juntamente com a Biblioteca Central 

Zila Mamede – BCZM, totalizando vinte e três bibliotecas. O Sistema de Bibliotecas 

(SISBI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é responsável por 

coordenar todas as bibliotecas dessa instituição universitária. A BS-ESUFRN por estar 

situada no mesmo prédio onde são ofertados os cursos do DENF, ela atende a 

demanda tanto da unidade acadêmica como do departamento. Dentro da classificação 

do tipo de biblioteca, ela é considerada uma biblioteca universitária cujo objetivo é dar 

suporte ao tripé educacional: ensino, pesquisa e extensão. É uma unidade 

especializada em educação profissional em saúde e em enfermagem. 

Sua estrutura física é dividida em três ambientes: sala de processamento 

técnico, sala de estudo e sala de circulação onde se encontra disposto o acervo, 

totalizando 107,54m² de área construída. O horário de expediente é de segunda a 

sexta-feira, das 7:30 às 21:00. A equipe é formada por uma bibliotecária, uma técnica-

administrativa, uma auxiliar de biblioteca terceirizada e seis bolsistas de apoio técnico. 

Quanto aos serviços ofertados aos usuários são: empréstimo, devolução, 

renovação, ficha catalográfica, orientação à normalização e à pesquisa, treinamento 

quanto a utilização de ferramentas em bases de dados, visita dirigida, empréstimo 

entre bibliotecas, dentre outros; já os serviços técnicos envolvem o gerenciamento de 
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produtos e serviços informacionais, tais como: a preparação do material (cadastro e 

catalogação), bem como realiza a seleção (quantitativa e qualitativa) de materiais 

sejam adquiridos por doação e/ou intercâmbio, solicitação, acompanhamento e 

catalogação de material adquirido por compra.  

Seu acervo é composto por coleções circulante, de referência, periódicos, 

literatura cinzenta (Trabalhos de conclusão de curso), especiais, desbaste, totalizando 

9.138 títulos e 16.9908 exemplares; há também acervo eletrônico e digital. Portanto, 

entende-se que ela se enquadra como uma biblioteca híbrida, pois possui documentos 

impressos, digitais e eletrônicos no mesmo ambiente. 

Tendo em vista o grande volume de material bibliográfico apresentado nos 

dados acima, observa-se a necessidade de realizar uma análise mais detalhada do 

acervo. O intuito é, portanto, planejar, implementar e avaliar o acervo de maneira que 

atenda aos critérios estabelecidos na política de formação e desenvolvimento de 

coleções do SISBI/UFRN, bem como aos de avaliação dos cursos de graduação pelo 

Ministério da Educação. Os critérios estão relacionados a qualidade dos acervos e 

espaço físico, características do ensino e da qualificação de recursos humanos, dentre 

outros aspectos.  

 

 

3.3.1 Relato de experiência 

 

Entre os meses de setembro e dezembro de 2016 foi feito o inventário do 

acervo da BS-ESUFRN para verificar e confirmar a existência de materiais, isto é, 

confrontar o acervo físico com o que está cadastrado no sistema. De acordo com a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2014, p. 44): “o inventário tem por 

objetivos, além de verificar a existência física dos itens, manter os registros 

atualizados, possibilitando a passagem de responsabilidade gerencial e identificar 

documentos subutilizados ou danificados”.  

O sistema gerencial de biblioteca, na UFRN, é o Sistema Integrado de 

Atividades Acadêmicas – SIGAA, com módulo específico para gerir as atividades, 

produtos e serviços informacionais e é operacionalizado pelo módulo biblioteca. O 

SIGAA possui a funcionalidade de gerar a listagem por tipo de coleção e mediante a 

                                                           
8 Dados atualizados no último dia 03 de maio de 2017. 
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utilização do aparelho de leitura de código de barras é possível fazer a conferência do 

material com a base de dados, confrontando-os. Não foi utilizado esse mecanismo no 

levantamento das informações necessárias por que um dos motivos dessa análise era 

fazer uma avaliação dos materiais quanto ao seu estado físico, uma vez que o leitor 

de código de barras não realiza esse procedimento. 

Durante o processo de análise, verificou-se que alguns materiais possuíam 

pouca ou nenhuma rotatividade, deixando evidente, na maioria das vezes, a 

desatualização desse conteúdo. Em seguida, surgiu um questionamento: o que fazer 

com esse material pouco ou quase sem nenhuma utilização. Diante dos fatos, partiu 

do pressuposto de utilizar os direcionamentos da política de formação e 

desenvolvimento de coleções para direcionar a tomada de decisão, tendo em vista 

que ela deve reunir um conjunto de normas que orientam e padronizam as atividades 

destinadas ao crescimento e manutenção do acervo. 

Essa conferência possibilitou utilizar alguns princípios do processo de 

desenvolvimento de coleções, tais como: a) avaliação do acervo quanto a frequência 

de uso, o estado físico da obra e o seu conteúdo; b) seguir orientações da política de 

desenvolvimento de coleções quanto a seleção, desbaste ou descarte do material, ou 

seja, que decisão tomar em relação ao destino da obra.  

O SISBI/UFRN possui o documento guia institucionalizado, a política de 

formação e desenvolvimento de coleções, última atualização em 2016. A sua 

atualização justifica em virtude da carência de espaço físico, realidade de todas as 

unidades, e a urgência para acomodar as novas aquisições e para solucionar 

demandas imediatas das diversas bibliotecas, de modo a atender as necessidades 

técnicas de todo o sistema (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2016). Segundo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2016, p. 

3), os objetivos da PFDC são: 

 

 estabelecer critérios para a seleção e aquisição de material informacional;  

 orientar o processo de seleção qualitativa e quantitativa, considerando as 
especificidades de cada unidade do SISBI/UFRN;  

 otimizar os procedimentos técnico administrativos relacionadas à 
formação e desenvolvimento de coleções;  

 oferecer suporte informacional as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão da Universidade;  

 manter os acervos atualizados;  

 permitir o crescimento racional, equilibrado e contínuo dos acervos;  

 aplicar de forma racional os recursos financeiros;  
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 traçar diretrizes para o intercâmbio, avaliação, desbaste e descarte das 
coleções;  

 manter a qualidade dos produtos e serviços oferecidos nas bibliotecas do 
SISBI/UFRN. 

  

Seguindo as orientações da política institucional, constatou-se que alguns 

pontos abordados no documento não compartilhavam com a realidade do setor, 

deixando evidente a necessidade de alteração ou adequação quanto as orientações 

dispostas para que pudesse atender as peculiaridades da biblioteca. Por exemplo, a 

política institucional orienta que o acervo sem utilização nos últimos dez anos e/ou 

aqueles em que não correspondia aos critérios de obras clássicas, mesmo após 

avaliação em conjunto com os professores da área, deveriam ser inseridos na coleção 

de desbaste, permanecendo nessa coleção pelo mesmo período.  

A adequação – redução de dez anos para cinco anos –  tem como fundamento 

o fato da BS-ESUFRN ter sido criada a pouco mais de sete anos. Assim, a equipe 

decidiu remanejar as obras mais antigas e com raro ou nenhum registro de uso para 

a coleção de desbaste para posteriormente realizar uma avaliação inicialmente de 

conteúdo, em conjunto com os professores. Em seguida, realizar a avaliação técnica 

para decidir a destinação final. Com isso, iniciou o levantamento no acervo para 

detectar, junto aos materiais, os critérios de utilização e circulação no período 

estabelecido.  

Após a investigação, notou-se o esvaziamento do acervo circulante e 

concomitante a isso a necessidade de reposição com materiais bibliográficos mais 

atualizados. Logo, evidencia mais duas etapas do processo de desenvolvimento do 

acervo: a seleção e aquisição. Isto é, quais documentos serão pertinentes compor o 

acervo e quais as formas de aquisição.  

A etapa de seleção é de responsabilidade do corpo docente a selecionar os 

itens a serem incorporados ao acervo que compõem a bibliografia básica e 

complementar do curso. Ao bibliotecário é atribuído competências que envolvem a 

área técnica que é em síntese estar atento as incorporações de edições atualizadas 

e de novos documentos, bem como ações que contribuam para atualização e 

manutenção do acervo. 

Adiante, realizou-se um treinamento, primeiramente com os docentes da 

ESUFRN para conscientizá-los e capacitá-los quanto ao preenchimento do formulário 

de indicação para aquisição de bibliografias básicas e complementares por meio de 
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compra. Porém verificou-se que algumas bibliografias não contemplavam as descritas 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC’s e começaram a surgir alguns 

questionamentos. 

 

“É a primeira vez que vou ofertar essa disciplina (professor efetivo)”. 

 

“Eu sou professor substituto, logo não posso indicar material bibliográfico para 

compra”. 

 

“Já solicitei várias vezes essa bibliografia e nunca chega”. 

 

“No PPC, as bibliografias da disciplina que eu ministro estão desatualizadas”. 

 

Tendo em vista que os conteúdos das coleções devem atender aos objetivos 

da instituição mantenedora e as necessidades e expectativas de sua comunidade é 

esperado que as bibliografias contidas nos PPC’s sejam aquelas indicadas para 

compra visando a atualização do acervo. Os critérios de seleção que indicam quais 

bibliografias devem ser adquiridas para compor as coleções precisam estar alinhadas 

ao PPC no quesito qualidade e quantidade de exemplares. Isso por que a política de 

avaliação dos cursos pelo MEC exige e analisa esses dois pontos. Confrontando a 

teoria com a prática, ou seja, o que diz o documento normativo do MEC e o que foi 

realizado na BS-ESUFRN, evidenciou-se alguns pontos relevantes:  

O primeiro ponto observado é que o MEC confronta as bibliografias básicas e 

complementares indicadas no PPC com as disponíveis fisicamente na biblioteca. Ao 

constar faz-se análise qualitativa do acervo e do quantitativo por vagas anual e se 

atende ou não aos seus critérios. Para obter pontuação máxima (cinco pontos) nesse 

critério, o MEC orienta que: 

 
Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por 
unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para 
menos de 5 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma das 
unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, 
além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES (BRASIL, 
2015, p. 31).  

 
Além disso, o órgão explica como realizar o cálculo, conforme o método 

descrito abaixo: 



76 
 

 
Procedimentos para cálculo: Identificar as unidades curriculares (disciplinas) 
do curso, identificar os títulos (livros) da bibliografia básica em cada unidade, 
localizar o quantitativo (nº de exemplares) de cada título relacionado, dividir 
o nº de vagas pelo somatório de exemplares em cada disciplina, calcular a 
média dos resultados das divisões anteriores. Caso algum título da 
bibliografia básica atenda a outro(s) curso(s), é necessário dividir o total de 
vagas do(s) outro(s) curso(s) pelo total de exemplares do título e recalcular a 
média considerando esses valores (BRASIL, 2015, p. 31).  

 
Diante disso, a não comprovação das bibliografias indicadas e as disponíveis 

fisicamente, a biblioteca recebe pontuação condizente com a situação analisada. Uma 

possibilidade de justificativa é, caso seja um material que não está disponível na 

biblioteca Z, ele pode verificar se outra biblioteca do SISBI disponibiliza. Sendo 

detectado a existência desse material, o usuário com vínculo institucional poderá ter 

acesso ao utilizar o serviço de empréstimo entre bibliotecas.  

O outro fator detectado foi que os professores indicam as bibliografias que 

costumam adotar no programa da disciplina e por isso nem sempre são aquelas 

contidas nos PPC’s. Muitos justificaram que não participaram da construção e 

indicação das bibliografias dos PPC’s e que se sentem mais confortáveis adotando 

autor X ou livro Y. Com isso percebeu-se que há incoerências das informações dos 

PPC’s (que não sofrem atualização anualmente, mas são fundamentais para a 

avaliação do MEC) com os programas de disciplinas montados pelos professores que 

ministram para determinado semestre e orientam os alunos quais a bibliografias 

adotadas. Fica evidente que as bibliografias indicadas para compra nem sempre são 

aquelas descritas nos projetos, havendo assim desperdícios de recursos e 

incompatibilidade de informações entre os projetos pedagógicos e os métodos de 

avaliação adotados pelo MEC. 

O terceiro ponto identificado é que não há um valor orçamentário fixo 

destinado exclusivamente para aquisição de acervo para cada curso, centro ou 

unidade acadêmica. O valor é para comprar material informacional que contemple 

todas as bibliotecas da UFRN. Há locais que indicam, em proporção de mais ou outros 

de menos e há os que nem solicitam. Talvez a falta de informação e a relação de 

proximidade do docente com a biblioteca seja escassa ou inexistente ao ponto de 

provocar essa desinformação e esse desequilíbrio. Ressaltando que não existe 

compra de material em suporte eletrônico, pois a universidade não dispõe de uma 

política de aquisição de assinatura eletrônica.  
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Outro ponto observado é referente a aprovação das bibliografias indicadas 

para aquisição, pois acontece mediante filtragem gerenciada pelo setor de compras 

da BCZM. Essa ação é realizada por uma equipe de técnicos-administrativo que 

analisam essas informações e, vendo a necessidade, alteram o quantitativo de 

exemplares com base na orientação de proporcionalidade do MEC. Em seguida 

aprova, finalizando o processo.  

É importante lembrar que a indicação das bibliografias deve estar em 

consonância ao PPC, porém o quantitativo muitas vezes foge do estipulado pelo MEC, 

necessitando assim de alteração no número de pedidos. Após a aprovação e enviado 

para compra não quer dizer que a bibliografia sugerida irá chegar na biblioteca e no 

quantitativo aprovado, vai depender da disponibilidade do fornecer. Muitas vezes, ele 

não tem a obra ou encontra-se esgotada ou até mesmo por problemas de trâmite do 

processo, a obra demora para chegar no seu destino. Em decorrência disso, provoca 

a duplicidade de pedidos pela falta de informação.  

Tal fato gera transtornos, uma vez que os espaços físicos nas bibliotecas são 

escassos e isso compromete a atualização do acervo, bem como causa desperdícios 

de recursos financeiros que poderiam ser destinados para aquisição de outras 

bibliografias, aumentando a variedade de títulos num mesmo assunto. Em 

contrapartida é notório a falta de sintonia nessa etapa, pois na prática há uma falta de 

associação do que os professores indicam, o que a política do MEC solicita e o que 

de fato é comprado. 

Uma sugestão como forma de minimizar tais acontecimentos com os materiais 

impressos seria a criação de um link para no momento do cadastro das bibliografias 

básicas e complementares, no programa da disciplina, elas pudessem ser 

encaminhadas para compra. Isso facilitaria para o professor durante o processo de 

seleção (o que comprar) e o ajudaria na indicação de bibliografias para serem 

adquiridas. Essa proposta serviria para evitar a duplicidade de pedidos ou excesso de 

exemplares, o esquecimento de enviar as requisições – o que acontece com muita 

frequência – bem como desperdício de tempo no preenchimento dos formulários de 

requisição. Seria, portanto, um processo regular de indicação e não mais pontual 

como acontece atualmente e com um fluxo de comunicação mais efetivo, contínuo e 

permanente entre professores e o setor de compras de material bibliográfico.  

Para os casos de indicação por parte dos discentes ou servidores 

administrativos, seguiriam o mesmo fluxo. O primeiro, a aprovação seria mediante o 
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aval do coordenador do curso e; o segundo como outra alternativa seria o aval do 

bibliotecário da unidade vinculada a solicitação. Assim, ficaria sobre responsabilidade 

do setor de compras da BCZM distribuir o quantitativo de exemplares por título 

conforme pontuação do MEC. 

Com base nos direcionamentos da política e a necessidade de reavaliar os 

materiais do acervo, a figura 8 ilustra as etapas das atividades desenvolvidas no setor 

durante o processo de formação e desenvolvimento de coleção. Relembrando que o 

processo é cíclico e ininterrupto e que as ações foram acontecendo na medida que 

foram surgindo novas demandas de conhecimento em relação a cada ponto.  

 

Figura 8 – Processo de formação e desenvolvimento de coleção da BS-ESUFRN 
 

 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

A figura acima expõe as atividades de desenvolvimento de coleções 

executadas na Biblioteca da Escola de Saúde da UFRN. A imagem esclarece que as 

ações de avaliação, diretrizes para seleção, seleção de material informacional, 

aquisição e desbastamento são centralizadas e giram em torno dela. Consoante a 

situação, surgiu a necessidade de conhecer a real circunstância em que se encontrava 

o acervo e com isso realizou-se uma avaliação para verificar os aspectos qualitativos 

e quantitativo das coleções. Perante os resultados obtidos após a análise, viu a 
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importância de utilizar a política de desenvolvimento de coleções do SISBI/UFRN 

como princípios norteadores para tomada de decisão. No primeiro momento foi 

decidido o remanejamento dos materiais identificados com edições desatualizadas e 

de pouca ou quase nenhuma circulação de uso para a coleção de desbaste, alterando 

o tempo que permanência na referida coleção. Com o esvaziamento da coleção 

circulante e a urgência de atualização do acervo com a substituição de novos 

documentos, seguiu para a seleção dos materiais com a finalidade de indicar para a 

aquisição as bibliografias básicas e complementares dos PPC’s. Foi durante o 

treinamento com os docentes para preencher o formulário de solicitação para 

aquisição que se percebeu as falhas e entraves no processo que estavam afetando o 

desenvolvimento e manutenção da coleção da BS-Escola de Saúde/UFRN.   

Após os fatos acima relatado, reafirmou a necessidade de realizar um estudo 

mais aprofundado nessa temática. O intuito é buscar estratégias para reduzir essas 

falhas no processo de aquisição de material informacional e, consequentemente, na 

formação, atualização e manutenção do acervo da biblioteca setorial.  

Diante da carência de espaço físico e financeiro para aquisição de novos 

documentos e, consequentemente, atualização do acervo na biblioteca setorial, o 

próximo capítulo buscará propor estratégias de como solucionar essas questões ao 

utilizar os elementos dos princípios de justiça preconizados por John Rawls, em “Uma 

teoria de justiça”.  

Com isso, apresentar uma proposta de modelo que melhor se adequa a 

realidade da biblioteca setorial universitária no que concerne as dificuldades 

enfrentadas pelo setor e o ideal de justo, como o próprio Rawls articula, mediante a 

comunidade acadêmica pluralista.  
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4 APROXIMAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE OS PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA VERSUS 
POLÍTICA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES DE UMA 
BIBLIOTECA SETORIAL UNIVERSITÁRIA 
 

O filósofo John Rawls, no livro ‘Uma teoria da justiça’, classificou sua teoria 

como sendo contratualista e deontológica, destacando principalmente o caráter 

racional da escolha dos princípios que governarão a estrutura básica da sociedade. 

Ele escreveu que uma sociedade justa e equitativa demanda um sistema cooperativo 

e coletivo, isto é, o contratualismo de uma sociedade bem-ordenada. 

A situação hipotética é proveniente do contrato social como característica da 

teoria contratualista. Seu objetivo é designar condições equitativas no momento em 

que os participantes se encontram na posição original para que possam eleger 

princípios de justiça. Essa escolha deve ter uma deliberação racional de 

imparcialidade e neutralidade. Em outras palavras, dada a imparcialidade das 

circunstâncias em que é celebrado o acordo, os princípios de justiça serão melhor 

selecionados em condições equitativas. 

A fim de mostrar em que medida uma teoria política normativa pode ser 

utilizada como base para a resolução de problemas específicos e concretos no 

contexto das sociedades contemporâneas, faz-se necessário utilizar os preceitos 

teóricos de John Rawls em ‘Uma teoria da justiça’ para refletir sobre como eles 

poderão ser aplicados na prática num contexto de uma biblioteca setorial universitária 

e pública. 

Quer dizer, diante da ausência de estudos que envolvem pesquisas a 

intersecção entre a área de filosofia e biblioteconomia, pretende-se utilizar os 

conceitos teóricos da teoria da justiça para se pensar na solução de problemas 

práticos no setor da biblioteca. Essa é a proposta deste capítulo. 

Dito de outra forma, o intuito é, portanto, pensar no processo de formação e 

desenvolvimento de coleções a partir do ponto de vista moral da Teoria da Justiça de 

John Rawls. De certa maneira, examina-se os argumentos de John Rawls na 

fundamentação da concepção de justiça e os utiliza como guia para se pensar em 

soluções às dificuldades enfrentadas pela Biblioteca Setorial da Escola de Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Nesse sentindo, apresentam-se alguns direcionamentos propositivos para 

resolver as inconsistências do setor e, consequentemente, buscar melhorias quanto 

ao processo de formação e desenvolvimento de coleções.  
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4.1 ANALISANDO A TEORIA DA JUSTIÇA PARA RESOLVER UM PROBLEMA 
PRÁTICO DE UMA BIBLIOTECA SETORIAL UNIVERSITÁRIA 
 

O direito à educação pode ser definido como um direito fundamental que todos 

os cidadãos possuem, no âmbito de Estado-Nação, assegurado pela Constituição 

Federal de 1988.  Dentro do sistema jurídico brasileiro, é perceptível seu valor e sua 

importância de aplicação no desejo de materializar a imagem de estruturação do bem 

comum e de uma sociedade mais justa. 

Numa instituição educacional, mais precisamente numa universidade pública, 

a biblioteca é reconhecida como agente propulsora do conhecimento ao reunir 

informações dos diferentes campos do saber. Na visão de Caetano (2013, p. 106-107) 

elas são “facilitadoras do acesso aos registros do conhecimento”. Ainda assim afirma 

que “uma biblioteca universitária federal pode ser caracterizada como uma instituição 

pertencente à esfera pública e que contribui não só para a construção do 

conhecimento científico, mas também para a formação humana e social dos cidadãos” 

(CAETANO, 2013, p. 106-107).  

Motivada pelo argumento de que as bibliotecas de instituições de ensino 

superior federais serem reconhecidas como bens públicos, a preocupação delas está 

em ultrapassar os muros da universidade para possibilitar à sociedade o acesso aos 

seus produtos e serviços.  Por outro lado, a carência de recursos e o cuidado para 

com a disponibilização dos produtos e serviços informacionais impulsionam o 

repensar do planejamento destes e da biblioteca como um todo, principalmente, se é 

desejo contemplar e conquistar um maior número de usuários.  

O livro, no universo dos produtos de informação, por exemplo, também é 

considerado como um bem público. Sendo bens públicos, cabe averiguar qual a forma 

mais justa de serem distribuídos. Paralelo a ele, os bens intelectuais e de 

conhecimento também são bens públicos e reconhecidos como bens primários 

naturais9.  

Após o diagnóstico realizado na biblioteca da ESUFRN, a indicação de 

bibliografias impressas tem gerado dúvidas e questionamentos devido aos fatores que 

inviabilizam a sua aquisição, principalmente no que se refere à limitação do espaço 

                                                           
9 Bens primários naturais, segundo Rawls chamou de loteria natural, tais como saúde, inteligência, 

conhecimento, imaginação e vigor, são recursos fundamentais que todos os indivíduos almejam para 
que possam viver em sociedade e sejam reconhecidos como membros sociáveis e normais da 
comunidade (EKMEKCI; ARDA, 2015, tradução nossa). 
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físico e, por consequência, do crescimento desordenado. A carência de recursos 

financeiros e estruturais; bem como a necessidade de se fazer mediadora entre a 

informação e os indivíduos, têm se tornado um desafio, despertando assim, o 

interesse em planejar seus acervos para atender as expectativas da sociedade. 

A biblioteca, enquanto instituição pública, deve conceder o direito de acesso 

à informação e ao conhecimento baseada em princípios que visem atender ao bem 

coletivo. Trata-se, portanto, de reafirmar o seu compromisso social, uma vez que, 

comprometida com princípios de equidade e universalidade, ela estará assumindo um 

relevante papel a partir do momento em que atende a todos. Esse deve ser o retorno 

que os agentes públicos deverão dar para a sociedade (comunidade acadêmica: 

discentes e servidores): que seus produtos e serviços possam atender a todos 

igualitariamente. É na ambiência pública que as tomadas de decisão requerem 

comportamentos que privilegiem a coletividade e a democracia.  

Tendo em vista o valor que a biblioteca tem e representa para a sociedade 

enquanto bem público, e para a comunidade do conhecimento na qual ela atua no 

suporte ao tripé educacional (ensino, pesquisa e extensão), é necessário identificar 

as fragilidades que interferem o desenvolvimento de suas atividades; bem como na 

atualização e manutenção de seus acervos. Outro ponto a se questionar é como 

reconhecer dentro de um ambiente acadêmico pluralista as necessidades particulares 

obtidas através do compartilhamento das informações entre os membros da instituição 

e concatená-las de maneira que a aquisição de material seja equitativo e universalista, 

portanto, justa. Em síntese, é analisar a forma mais justa de distribuição de bens em 

uma biblioteca setorial universitária. 

A proposta de Rawls é justamente avaliar os aspectos distributivos da 

estrutura básica da sociedade através de uma igualdade relativa, visto que ele admite 

a desigualdade, desde que esta traga vantagens para todos, principalmente para os 

menos favorecidos.  

Um grande fator de destaque em sua obra é descrever que os princípios de 

justiça que governarão a estrutura básica da sociedade serão aqueles escolhidos 

pelos seus representantes e que, por meio de uma cooperação social, decidirão o que 

é moralmente bom para todos, gerando assim também um senso de justiça. 

No construtivismo, o ponto de partida para a aplicação do procedimento ético 

de escolha é dividido em duas etapas: a primeira fase é a identificação dos problemas, 

enquanto a segunda é a construção de tais princípios e regras (E. BENFELD, 2012, 
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tradução nossa). Portanto, antes de correlacionar a teoria com o problema prático, é 

preciso identificar as dificuldades enfrentadas pela biblioteca setorial. 

A teoria proposta por Rawls tem o intuito de buscar soluções para os conflitos 

sociais e econômicos presentes na sociedade contemporânea e resolver o problema 

da distribuição. Essas dificuldades, na visão de Rawls, podem ser tratadas como um 

caso de justiça procedimental pura. 

 De certa forma, suas ideias repercutem em diversas áreas sociais e, mesmo 

que discretamente, há relatos e estudos específicos sobre sua relação com a 

educação, saúde, etc. Diferentemente, com os fatores internos da biblioteca não foram 

encontradas pesquisas que abordassem a relação de ambos assuntos.  

No âmbito da relação teoria da justiça e educação, Silva (2003, p. 80) escreve 

que, na visão de Rawls, a educação   

 

Apresenta-se especialmente como uma forma de promover a igualdade de 
oportunidade, cabendo ao poder público distribuir equitativamente os 
recursos educacionais. Nesse sentido, a teoria da justiça apresenta-se como 
uma forma de mapear as iniquidades sociais e indicar e avaliar as políticas 
públicas para corrigi-las.  

 

Consoante essa informação, há possibilidade de interação entres temáticas, 

visto que essa parceria poderá ser utilizada como solução às dificuldades enfrentadas 

pela universidade, ao trazer conceitos da teoria para o cenário educacional. A 

concepção de justiça de Rawls poderá trazer relevantes contribuições para o setor da 

biblioteca. 

No tocante à relação dos conceitos induzidos na teoria da justiça de John 

Rawls e a temática de educação, Rohling (2012, p. 127) destaca que “as ideias de 

Rawls acerca da educação, ou a compreensão que faz dela como uma instituição 

social responsável pela formação do caráter e do senso moral é um componente de 

sua ampla reflexão sobre a justiça”. 

Em sua obra, ‘Uma teoria da justiça’, Rawls ressalta que esta é uma teoria da 

escolha racional, uma vez que busca formular uma concepção de justiça político-

social capaz de servir de base para uma sociedade mais democrática, igualitária e 

estável (LUMERTZ; VIEIRA, 2012). Aliás, uma justiça em que os direitos e as 

liberdades possam garantir condições para o desenvolvimento do senso de justiça e 

a concepção do bem. 
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Assim sendo, Lehning (2011, p. 111) escreve que “o objetivo da teoria da 

justiça de Rawls é especificar quais são os termos equitativos da cooperação social. 

A forma com que esta cooperação social é organizada define a distribuição apropriada 

dos benefícios e cargos da cooperação social”. Essa resposta é dada pelos princípios 

da justiça social e o intuito é, pois, “alcançar uma sociedade bem ordenada através 

da criação de um sistema justo de distribuição de bens sociais10” (EKMEKCI; ARDA, 

2015, p. 228, tradução nossa). 

No campo educacional, as concepções de Rawls fazem refletir sobre as 

instituições sociais e a importância que elas representam para a sociedade, uma vez 

que são conduzidas pela liberdade, equidade e justiça. Ao compartilhar desse mesmo 

pensamento, Pinto (2014, p. 14-15) declara que  

 

[...] as ideias de Rawls que tratam da educação repercutem a importância que 
o autor dá para as instituições sociais, que, ao intervirem na estrutura básica 
da sociedade, devem estar orientadas pela liberdade, equidade e justiça. 
Assim sendo, Rawls compreende a educação como uma instituição social, 
que deve ser responsável pela formação moral dos cidadãos e auxiliar na 
divisão dos bens sociais, sempre priorizando os menos favorecidos. 

 

Rawls trata a questão da justiça como aquela em que o respeito às igualdades 

de direito e à imparcialidade sejam priorizadas nas sociedades, denominando assim 

de justiça como equidade. Ele propõe uma teoria de modo sistemático e classifica 

como sendo uma teoria contratualista, na qual menciona que o resgate dessa teoria, 

na sociedade contemporânea, surgiu devido à necessidade de atender ao problema 

da justiça social, isto é, resolver as questões de desigualdade sociais.  

Essa retomada, na visão de Welter (2007, p. 90), marca o desejo de 

“apresentar e defender uma concepção pública de justiça que culminaria na 

apresentação de princípios de justiça que governariam a estrutura básica da 

sociedade”, a qual é formada por um sistema equitativo de cooperação entre cidadãos 

livres e iguais. 

Ao refletir sobre a argumentação do contratualismo, a posição original 

representa que os princípios de justiça seriam apresentados para regulamentar a 

estrutura básica da sociedade que ele concebeu como uma sociedade bem-ordenada.  

Tomando como base esse ponto de vista e trazendo-o para a biblioteca, os 

critérios descritos na política de formação e desenvolvimento de coleções seriam 

                                                           
10 Bens primários sociais são bens materiais socioeconômicos (oportunidades e direito). 
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necessários para normatizar e ordenar sistematicamente a manutenção, aquisição e 

avaliação de acervos. 

A busca por uma concepção de justiça que garanta a liberdade e igualdade 

no interior da sociedade, faz Rawls considerar a ideia de sociedade como um sistema 

equitativo de cooperação social entre pessoas livres e iguais. A esse respeito, Bonella 

(2011, p. 232) ressalta que  

 

A justiça liberal-igualitária é fruto de uma reflexão em busca da melhor 
concepção de justiça e da melhor concepção de tolerância para democracias 
constitucionais. Uma resposta se entrelaça com a outra e ambas recebem 
uma espécie de impacto mútuo, ou seja, é razoável pensarmos que a teoria 
almejava, num primeiro momento, a concepção de moralidade política mais 
adequada pressuposto o senso de justiça presente na cultura política 
democrática, e, num segundo momento, a concepção de cultura política mais 
adequada pressuposto o ideal normativo de igualdade, liberdade e 
cooperação (fraternidade) da moralidade liberal. 

 

Considerando que os princípios de justiça são derivados de reinvindicações 

conflitantes acerca dos benefícios obtidos através da cooperação social, o resultado 

de um acordo entre as partes permite inferir que os princípios escolhidos para 

regulamentar a sociedade devem ser de conhecimento de todos e devem segui-los 

conforme foi normatizado. 

Desse modo, a escolha dos princípios de justiça para regulamentar o 

processo de aquisição de material informacional parte da necessidade de atualização 

do acervo e, consequentemente, melhorias na qualidade de produtos informacionais 

destinado ao ensino, pesquisa e extensão. 

Para a biblioteca, os critérios adotados no documento norteador, decorrentes 

da diversidade de interesses e da pluralidade da comunidade acadêmica (diferentes 

cursos e áreas do conhecimento, grau de titulação, áreas de pesquisas, etc.), se faz 

necessário pensar numa política de formação e desenvolvimento de coleções que seja 

equitativa para com os seus beneficiários, agregando assim uma visão de justiça 

social distributiva. Ou melhor dizendo, que os benefícios resultantes de um acordo de 

cooperação entre os membros da comunidade acadêmica sejam melhor distribuídos, 

sem favorecer classes ou grupos específicos dentro da instituição. 

Para evitar que os fatores relacionados às posições sociais e interesses 

particulares das partes contratantes interfiram na escolha dos princípios ao impor 

determinadas condições, a posição original é a situação inicial para dispor aos 

membros cooperantes uma posição de igualdade equitativa. O intuito é que 
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desconheçam todas as características que possam afetar os acordos que determinam 

a escolha dos princípios, ao isentá-los durante a definição das possibilidades em 

função de cada pessoa. É por meio desse arranjo que determina que as partes 

possuem os mesmo direitos e capacidades na posição original.  

Esse mecanismo adotado por Rawls descreve que as restrições sejam 

alcançadas no momento em que as partes estarão numa situação que desconhecem 

informações dessa natureza. “Com isso, as instituições sociais satisfazem o pacto de 

cooperação social e, consequentemente, contentam os princípios da justiça 

determinados no instante da posição original” (PINTO, 2014, p. 28). 

A aproximação dos conceitos da teoria da justiça e de educação no contexto 

da biblioteca verifica que, na posição original, há os elementos constitutivos como 

condição de escolha dos princípios de justiça: a representação e as circunstâncias da 

justiça. Na posição original, a representação faz referência ao citar que as partes são 

elementos interpretados, portanto, para essa condição, entende-se a comunidade 

acadêmica: discentes e servidores – docentes e técnicos-administrativo. 

O contrato concebido por Rawls é hipotético, sendo necessária uma descrição 

detalhada da situação contratual para que a solução de “X” problema possa ser a mais 

exata possível, qualquer que seja a escolha, adquirindo legitimidade de um ponto de 

vista moral. Essas condições, para Rawls, são denominadas de circunstâncias da 

justiça, restrições formais ao conceito de justo, racionalidade das partes contratantes 

e o véu da ignorância.  

a) As circunstâncias da justiça são divididas em duas: circunstâncias objetivas 

e subjetivas. A primeira faz alusão à escassez moderada, onde os bens necessários 

não se encontram em tamanha abundância, isto é, há ausência para ampliação de 

estrutura física da biblioteca e os recursos para aquisição de novos materiais 

bibliográficos são moderados. Enquanto a segunda se refere ao desinteresse mútuo 

de maneira que as partes não estão dispostas a sacrificar seus interesses, objetivos 

e necessidades em benefícios dos outros (resulta, portanto, em conflito de interesses). 

Quer dizer, no caso analisado das bibliotecas universitárias, os docentes não estão 

dispostos a indicar outras bibliografias que não sejam aquelas de seu interesse e de 

sua área de atuação, nem tampouco de outras áreas. 

b) Quanto às restrições formais ao conceito de justo, os princípios devem ser 

gerais em sua formulação e universais em sua aplicação. No contexto da biblioteca 

setorial da ESUFRN, a política de formação e desenvolvimento de coleções deve ter 
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uma abordagem generalista que contemple a comunidade acadêmica em relação à 

determinação das normas e universais no aspecto de aplicação, incluindo todo tipo de 

material informacional (acervo). 

c) A racionalidade das partes, refere-se à capacidade que as partes teriam de 

elaborar racionalmente um plano de vida ou atingir um objetivo específico. Para 

aquisição de material bibliográfico, a comunidade acadêmica deve indicar para 

compra apenas os materiais que estão contidos nos planos pedagógicos dos cursos, 

tendo em vista conseguir uma boa avalição do curso. Por outro lado, ao indicar 

diferentes bibliografias, o leque de opções de títulos que tratam do mesmo assunto é 

expandido na medida que possibilita o acesso a outras informações.   

d) O véu da ignorância é a caracterização específica das partes na posição 

original que delimitará inclusive a racionalidade que lhes é atribuída, desempenhando 

assim uma equidade da situação em que se encontram as partes. Em outras palavras, 

as partes representativas da comunidade acadêmica, uma vez cobertas pelo véu da 

ignorância, estariam isentas de fatores tendenciosos para seus interesses próprios, 

suas necessidades e objetivos parciais, de modo que pensassem numa política de 

formação e desenvolvimento de coleções de forma generalista e de aplicação 

universalista. 

Complementando, Werle (2008) destaca que esses limites acima abordados 

são articulados numa posição original de escolha de princípios sob o véu da ignorância 

e testados no método reflexivo, formando assim, segundo a concepção de Rawls, 

restrições ao conceito de justo. Essas restrições expõem o ponto de vista moral e 

imparcial sobre o que pode ser considerado bom para todos e, com isso, são 

introduzidos certos limites ao conhecimento das partes para tornar possível a escolha 

unânime de uma determinada concepção de justiça. 

Partindo dessa premissa, Rawls propõe uma situação hipotética para que a 

escolha dos princípios seja a mais justa possível, do mesmo modo que universalista. 

Para isso, as partes precisam estar cobertas pelo véu da ignorância numa posição 

original de igualdade. Quer dizer, as partes, na posição original, são leigas em relação 

aos modos e estilos de vida delas e da sociedade, onde desconhecem status social, 

preferências, crenças, dentre outros.  

Em outras palavras, Gargarella (2008, p. 21) menciona que “a escolha dos 

princípios morais não pode estar subordinada a nossas situações particulares, assim, 
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é necessário pressupor uma situação hipotética de liberdade equitativa, onde os 

indivíduos estão cobertos por um véu de ignorância”. 

Na visão de Welter (2007, p. 102),  

 

O recurso ao véu da ignorância é fundamental, pois ele garante a 
imparcialidade na medida em que encobre as partes contratantes, impedindo 
que saibam sua identidade particular. Além disso procura garantir eu as 
informações a que as partes têm acesso na posição original sejam relevantes 
e que sejam sempre as mesmas.  

 

Desse modo, as partes não possuem informações acerca do estado em que 

se encontra a sociedade. Esses fatores podem influenciar no momento da escolha 

dos princípios e o véu da ignorância é o artifício utilizado para impedir o auto 

favorecimento ou privilégio à grupos específicos, visto que a decisão deverá beneficiar 

a todos.  

O véu da ignorância, assim, é posto supostamente sobre as partes, privando-

as de suas características individuais e da sociedade; porém, não as impedem de 

saber de sua existência. De tal modo, elas podem saber da grande diversidade que 

envolvem o pessoal e o social, mas não podem saber qual lhe corresponde (WELTER, 

2007). 

Diante dos fatos, uma vez as partes estando supostamente colocadas de 

certa maneira numa situação equitativa e sob condições restritas, as faz refletir em 

quais razões lhes permitirão escolher princípios de justiça que orientarão a sociedade. 

Devido a isso, os princípios devem ser imparciais uma vez que os benefícios pessoais 

se encontram totalmente escondido detrás do véu da ignorância. Portanto, esses 

princípios são aceitos como os princípios fundamentais da justiça.  

Rawls afirma que indivíduos racionais concordam em dois princípios 

fundamentais por trás do véu da ignorância: o primeiro é o princípio da igual liberdade 

e o segundo divide-se em dois – princípio da igualdade equitativa de oportunidades e 

o princípio da diferença. 

O primeiro princípio, da igual liberdade, diz respeito à exigência da aplicação 

das liberdades fundamentais a todos os indivíduos, imparcialmente, isto é, todo e 

qualquer indivíduo deve ter direitos fundamentais igualitários (liberdades políticas, 

liberdades de expressão, dentre outros).  
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O segundo princípio se aplica “à distribuição de renda e riqueza e à 

estruturação de organizações que fazem uso de diferenças de autoridade e 

responsabilidade” (RAWLS, 2008, p. 74). 

Esses conceitos, quando relacionados com a realidade de uma biblioteca 

setorial, infere que a comunidade acadêmica tem a liberdade para opinar e decidir 

quais bibliografias devem ser indicadas para compra; bem como considerar que a 

distribuição de recursos financeiros para aquisição de material informacional deve ser 

igualitária para todos os centros e unidades acadêmicas. 

Quanto a descrição do caso simulado, pode-se observar a utilização dos 

preceitos da regra do maximin a partir do momento que unem a posição inicial de 

igualdade com o princípio da igualdade equitativa de oportunidades. Logo, as pessoas 

dispostas nas mesmas condições de oportunidade de escolha poderão eleger 

princípios de justiça que beneficiem a todos igualitariamente.  

No contexto da biblioteca, a união desses dois princípios gera o argumento 

de que o bibliotecário, enquanto gestor da unidade, tem autonomia para opinar 

quantitativamente e qualitativamente sobre o acervo de sua responsabilidade, 

principalmente, nas ações de planejamento para aquisição de novo materiais e, com 

isso, atender igualitariamente as bibliografias dos planos pedagógicos dos cursos. 

Porém, na prática a realidade é outra, visto que na maioria das vezes esse fluxo de 

comunicação não acontece e o gestor só tem conhecimento dos fatos quando o 

material chega na biblioteca.  

Ora, se a regra do maximin é uma regra para escolha de princípios que busca 

dar condições equitativas para aqueles menos favorecidos, o intuito, portanto, é 

assemelhar e equilibrar, tanto o atendimento das solicitações de compra e a 

distribuição dos recursos financeiros, quanto contemplar as diretrizes de avaliação de 

curso do MEC. 

Sendo assim, uma vez as regras do véu da ignorância sob o conhecimento 

de quais são os bens primários sociais e o reconhecimento dos dois princípios de 

justiça, as partes estarão habilitadas a se disporem na posição original para 

deliberarem sobre as escolhas racionais e razoáveis para seus representados.  

Fazendo referência à essa situação, Gargarella (2008, p. 22-23) destaca que: 

 

Nessa posição hipotética, as partes – ou o juiz – considerariam de forma 
imparcial os pontos de vista de todos os participantes da discussão e estariam 
direcionadas a busca dos bens primários, ou seja, bens básicos 
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indispensáveis, que podem ser: 1) Naturais, como talento e inteligência, ou 
2) Sociais, como oportunidades e direitos. 

 

Considerando a situação hipotética, na posição original, ao fazer uso de todos 

os elementos participativos fundamentais para a elaboração de princípios morais, será 

simulado um caso de ética aplicada com o intuito de aproximar os conceitos da teoria 

da justiça para resolver um problema de ordem prática – na Biblioteca da Escola de 

Saúde. 

Na posição inicial, dada as circunstâncias da justiça, as partes são 

representadas pela comunidade acadêmica. Ao se colocarem por trás do véu da 

ignorância segundo suas restrições, não sabem quem são – se é professor, aluno ou 

técnico-administrativo, também desconhecem a que área do conhecimento atuam e 

que curso pertencem, assim como não sabem a/o função/cargo que desempenham 

na universidade – se é bibliotecário, administrador, reitor.  

As partes sabem apenas que são membros da comunidade acadêmica e que 

precisam escolher critérios equânimes que atendam a todos no quesito acervo 

bibliográfico. Em outras palavras, os princípios a serem escolhidos deverão beneficiar 

a todos no aspecto quantitativo e qualitativo do acervo que compõe as bibliotecas da 

universidade. Tais critérios servirão de base para reavaliar o planejamento das 

coleções a partir das diretrizes da política institucional.  

Diante da premissa de justiça, cujo propósito é ordenar o convívio social a 

partir da escolha dos princípios na posição original, surge o seguinte questionamento: 

Quais princípios de justiça serão os mais indicados para compor os critérios do 

processo de formação e desenvolvimento de coleções de maneira que seja 

generalista na sua forma e universalista na aplicação, numa perspectiva justa e 

igualitária?  

Tal assertiva será melhor explicitada a seguir quando serão demonstradas as 

possibilidades de escolha. 

 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No cenário atual da BS-ESUFRN foram constatados alguns entraves que vêm 

dificultando a qualidade do acervo e dos serviços por ela disponibilizados, 
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especialmente no quantitativo de exemplares e na variedade de títulos, requisitos 

estes fundamentais para obtenção de um bom conceito na avaliação dos cursos 

perante análise do MEC. 

Conforme relatado no capítulo anterior, o diagnóstico situacional da biblioteca 

em estudo identificou pontos desfavoráveis que precisam ser reorganizados e 

posteriormente solucionados. Essas dificuldades poderão ser visualizadas a seguir: 

- Limitação de espaço físico, onde não há perspectiva de crescimento 

estrutural e nem orçamentário para construção de um novo ambiente; 

- Orçamento reduzido para a aquisição de material bibliográfico (impresso, 

eletrônico e digital). Na verdade, quase não se adquire material em suporte eletrônico 

devido aos trâmites do processo e, por se tratar de uma instituição pública, exigir a 

obediência da legislação específica. Assim, são adquiridos apenas materiais impresso 

e digital, como multimeios: CD, DVD e partituras; 

- Incompatibilidade entre a sugestão de produtos informacionais indicados 

para compra e as bibliografias contidas nos planos pedagógicos dos cursos; 

- Quantitativo de títulos e exemplares divergem daqueles exigidos para 

avaliação dos cursos pelo MEC; 

- Duplicata de pedidos, onde um mesmo material (título) pode ser solicitado 

por diferentes professores pertencentes ao mesmo curso, centro ou unidade 

acadêmica ou, devido atrasos decorrentes do fornecedor, podem gerar uma nova 

solicitação; 

- As requisições encaminhadas para compra não são analisadas pelo 

bibliotecário responsável pela unidade vinculada. 

Ao refletir sobre a necessidade de ajustes para reduzir as falhas antes e 

durante o processo de aquisição, avaliação e manutenção do acervo para atender aos 

critérios da política de formação e desenvolvimento de coleções, a biblioteca tem a 

responsabilidade de gerenciar seus produtos se almeja qualidade e eficiência. 

A discussão está baseada em argumentos plausíveis que servirão de 

orientação para melhorias nas ações do processo de formação e desenvolvimento do 

acervo. O intuito, a priori, não é eleger princípios para serem aplicados diretamente 

na configuração atual em que se encontra a política de formação e desenvolvimento 

de coleções, mas justificar a escolha de alternativas ao propor soluções para as ações 

intrinsicamente ligadas ao documento institucional, às quais foram identificadas no 

curso do diagnóstico.  
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Embora exista o documento norteador estruturado em diretrizes 

normalizadoras, há etapas que precisam ser melhoradas durante o fluxo do processo 

e que podem estar interferindo na qualidade e eficiência da execução das atividades 

no setor ao utilizar a política como documento basilar. Com isso, ao invés de 

apresentar um novo modelo de política de formação e desenvolvimento de coleções 

como um documento perfeito e justo, a intenção é expor uma proposta igualitária que 

vise a redução das injustiças cometidas durante a execução do processo. É, portanto, 

fundamental pensar nas formas de reduzir as intercorrências do processo e tentar se 

aproximar ao ideal de justo propondo readequações necessárias para determinada 

ação.  

Como justificativa dessa informação, Nedel (2000, p. 48) escreve que “os 

princípios da justiça não devem ser aplicados para ordenar, normatizar ou regular as 

relações interpessoais ou as instituições sociais como as igrejas, empresas ou 

sindicados, mas, sim, as instituições que compreendem a estrutura básica”. Ainda 

segundo ele, Rawls diz que as partes representativas na posição original escolhem os 

princípios da justiça que deverão ser aplicados nas instituições da estrutura básica da 

sociedade. Essas instituições, na sua concepção, fazem referência a concepção de 

família, a organização da economia, universidades, dentre outros. À vista disso, 

“Rawls utiliza o termo instituições sociais para fazer referência às práticas e regras 

que estruturam o relacionamento e a interação entre agentes” (MENDES, 2009, p. 20-

21). 

Conforme foi relatado, os fatores que estão afetando na eficiência do processo 

de formação e desenvolvimento de coleções da biblioteca em estudo, necessitam de 

alternativas para serem melhor distribuídos. Rawls atribui a ocorrência das situações 

descritas anteriormente como necessárias para identificar e conhecer a realidade do 

setor e ressalta que certas condições, na situação contratual, precisam ser detalhadas 

para que a solução do problema seja a mais adequada possível e alcance legitimidade 

no ponto de vista moral. Essas condições são denominadas de circunstâncias da 

justiça.  

Por conseguinte, será exposto os argumentos como alternativas de solução 

baseadas nas diretrizes do MEC e na política institucional. 

- Primeiramente, como sugestão inicial seria renovar as bibliografias 

básicas e complementares dos planos pedagógicos de cursos com o objetivo de 

retirar as indicações bibliográficas antigas e inserir outras mais atualizadas. Além 
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disso, limitar a disposição da quantidade de bibliografias básicas e complementares 

indicadas no plano pedagógico do curso, ou seja, estipular valores para no máximo 5 

títulos na básica e 3 na complementar.  

Após atualização das bibliografias dos PPC’s, permitir que o bibliotecário 

da unidade vinculada faça a análise das solicitações para haver uma melhor 

redistribuição do quantitativo de títulos e exemplares e, posteriormente, gerar a guia 

de requisição de compra. 

- Existir uma comunicação mais efetiva entre sistema e professor durante 

o cadastro das bibliografias na disciplina. No decorrer do cadastro no SIGAA, o 

docente teria a possibilidade de verificar a existência do material no banco de dados 

da universidade e, caso comprove que a biblioteca de vínculo não disponibiliza, já 

encaminhar para compra. O objetivo é poupar o tempo do docente e evitar que ele 

perca os prazos de solicitação. 

- Adquirir material bibliográfico eletrônico, como sendo uma alternativa 

viável de otimização de espaço, devido ao fato de armazenar vários conteúdos em um 

único suporte, além da praticidade/portabilidade, isto é, das facilidades de acesso. 

Porém, há alguns fatores que impossibilitam essa ação, tais como: dificuldades para 

escolher os títulos, o material exige a obrigatoriedade de renovação de assinatura 

para manter a parceria (a renovação geralmente é anual, e devido às oscilações 

orçamentarias e às incertezas que envolvem os repasses financeiros, geram dúvidas 

e os pactos poderão ser rompidos).  

Isto posto, a parte burocrática e orçamentária inibe a atualização do acordo. 

Por outro lado, a administração da UFRN não dispõe de uma política para aquisição 

de material eletrônico e digital porque o fluxo do processo de compra acontece por 

meio de contrato, seguindo legislação específica.  

Outra possibilidade de solução seria, primeiramente, direcionada para a Pró-

Reitoria de Administração (PROAD), setor administrativo financeiro da universidade 

para reavaliar suas ações e adequá-las conforme a atual conjuntura da sociedade do 

conhecimento. Propor a elaboração de uma política de aquisição para contemplar 

esses tipos de documentos, visto que já é uma tendência a incorporação e uso desses 

documentos no ambiente acadêmico; realidade essa descrita no documento de 

avaliação dos cursos de graduação presencial e à distância que são submetidos pelo 

MEC. 



94 
 

Dessa maneira, haveria uma aceitação e aprovação das bibliografias básicas 

e complementares nos planos de curso, sem afetar o conceito de avaliação, desde 

que estejam disponíveis para a sua comunidade.  

Poder-se-ia pensar também em consórcio ou cooperação de assinatura com 

outras instituições federais para reduzir custos e criar uma rede de relacionamento 

informacional entre os membros parceiros. Infelizmente tal solução não seria possível, 

pois o instrumento de análise do MEC exige que o acervo físico esteja tombado e 

informatizado, o virtual possua contrato que garanta o acesso ininterrupto pelos 

usuários e ambos estejam registrados em nome da IES (BRASIL, 2017). 

 Em um outro contexto, a reflexão de como o procedimento de Rawls pode 

ser utilizado para resolver os problemas enfrentados pelas bibliotecas setoriais surge 

como alternativa àquelas descritas nas políticas do MEC e institucional. Ao mesmo 

passo que gera a discussão para o que se configura como justo e moralmente correto 

numa tomada de decisão em que a análise envolve vantagens para o curso, biblioteca 

e universidade, tornando necessário o aperfeiçoamento do processo de aquisição de 

materiais informacionais, se busca qualidade de ensino e pesquisa.  

Então qual seria o caminho mais adequado para resolver as intercorrências 

no processo de compra de livros ao utilizar os argumentos de Rawls para distribuir 

equilibradamente os bens para que proporcione melhorias no processo de aquisição 

de material informacional, satisfaça a todos coletivamente e alcance um ensino de 

excelência?  

A ideia central da teoria de Rawls é como pensar numa sociedade justa e 

universalista, enquanto que no universo de uma biblioteca, sua teoria repercute sobre 

o processo de aquisição de material de maneira justa e que predomine a coletividade.  

A seguir serão apresentados, por meio de um experimento hipotético, 

alternativas como proposta de solução para as dificuldades relatadas pela biblioteca 

em estudo expondo argumentos que visem o bem comum.  

Dada as circunstâncias apresentadas e a apropriação dos preceitos de Rawls 

para simular uma situação hipotética, supõem-se então que se as partes (dentro do 

universo acadêmico) estivessem cobertas pelo véu da ignorância, numa posição 

original de igualdade, ao serem submetidas a escolher melhores alternativas para 

aprimorar o processo de formação e desenvolvimento de coleções, quais seriam?  

O quadro a seguir expõe as opções de escolha ao apresentar 3 situações 

como proposta de solução para resolver as inconsistências da biblioteca, tais como 
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manter a configuração atual – como Proposta 1, sugerir a renovação das bibliografias 

dos PPC’s com a parceira do bibliotecário – sendo a Proposta 2 e a Proposta 3 – 

adotar uma nova estratégia para aquisição. 

 

Quadro 3 – Propostas de melhorias na operacionalização do processo de formação 
e desenvolvimento de coleções 

 

PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 PROPOSTA 3 

Manter a atual? 
Reestruturar o 

processo? 
Adotar nova estratégia 

para aquisição? 

Realizar a solicitação 
seguindo os critérios 
normatizados pela 
política institucional 
como documento 
norteador das diretrizes 
do MEC. Podendo 
ocorrer duplicata de 
pedidos, onde um 
mesmo material (título) 
poderá ter sido solicitado 
por outros professores 
pertencentes ao mesmo 
curso, centro ou unidade 
acadêmica. 

Renovar as bibliografias 
básicas e 
complementares dos 
planos pedagógicos de 
cursos e permitir que o 
bibliotecário da unidade 
vinculada faça a análise 
das solicitações. 

Cada unidade 
acadêmica ou centro 
adotar uma estratégica 
de prioridade que 
beneficie o bem comum. 
Os critérios 
estabelecidos estariam 
submetidos às 
produções acadêmicas 
no desenvolvimento de 
novas pesquisas.  Como, 
por exemplo, adquirir 3 
exemplares de cada 
título indicado para 
compra. Portanto, não 
haveria limite para 
solicitação de títulos, isto 
é, independentemente 
de estarem inseridos ou 
não nos PPC’s. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Como justificativa de decisão, se as partes – constituintes da comunidade 

acadêmica – estivessem desconhecendo quem elas são como cidadãos e quem são 

na universidade, então elas escolheriam provavelmente a situação da proposta 3, se 

e somente se, elas pensassem numa universidade de qualidade cuja função é ensino, 

pesquisa e extensão.  

Então, observando a opção em destaque sobre uma perspectiva de pesquisa 

de excelência e de formação acadêmica de qualidade, a maneira de prevalecer o bem 

comum seria:  ter vários exemplares de uma mesma obra (como por exemplo 20 

exemplares) ou reduzir esse volume em contrapartida aumentar em variedade as 
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opções de obras?  Ressalta-se que essa variedade proporcionará expansão do acervo 

ao ampliar as informações que tratam do mesmo assunto. 

Para Rawls, por trás do véu da ignorância, as pessoas racionais concordam 

em dois princípios fundamentais: a equidade e a universalidade. Numa visão de gestor 

da unidade de informação, um bibliotecário racional ao destinar recursos para compra 

de materiais informacionais e ao ter o conhecimento de que os recursos são limitados, 

a alternativa mais indicada para resolver as limitações dos princípios formais é 

adotando a estratégia da imparcialidade sobre uma percepção de bem comum.  

Logo, acredita-se que a escolha dos princípios que irão regulamentar o 

processo de compra de material informacional poderá ser aquela que melhor se 

adequará às necessidades do setor, em paralelo com a carência de materiais e 

conteúdo dos cursos. Para isso, o artifício do véu da ignorância (desconhecendo 

características próprias e de interesse pessoal) é utilizado para isentar quaisquer 

benefícios próprios ou específicos. 

Como resposta da simulação, a sugestão para a escolha do primeiro princípio 

da igual liberdade fundamentado na teoria de Rawls e na situação hipotética, seria a 

adoção de estratégias prioritárias para cada curso.  

Primeiramente, que todos os cursos da unidade acadêmica sejam tratados 

como iguais no seu direito de verbas para aquisição de materiais informacionais, visto 

que atualmente não há distribuição orçamentária para cada curso, mas sim para 

compra de materiais informacionais para a universidade. 

A alternativa para a escolha do segundo princípio (igualdade equitativa de 

oportunidades e o da diferença) é averiguar a possibilidade de estabelecer, dentro de 

cada curso, uma ordem de classificação. Essa identificação beneficiaria a área 

daqueles que apresentassem maior produção de novos conhecimentos (publicações 

derivadas de pesquisas) dando-lhes prioridade para renovação e ampliação de 

material informacional.  

Uma outra opção poderia ser realizar uma análise dentro de cada curso da 

unidade para verificar qual área possui o maior déficit de material informacional 

atualizado ou de quantitativos de títulos a respeito do assunto de interesse, dando-

lhes preferência para melhorar e aumentar o acervo.  

A oportunidade em melhorar e atualizar o acervo das áreas mais escassas de 

material informacional estaria vinculada à necessidade de alavancar o incentivo a 

pesquisa nos cursos da unidade, de tal forma que pudesse nivelar a qualidade das 
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informações. Deste modo, as vantagens seriam partilhadas cujos benefícios 

atenderiam aos cursos na medida em que eles e suas pesquisas poderiam ser melhor 

avaliados, tendo em vista que para isso é necessário material adequado. 

Assim sendo, Rawls aceita, segundo o princípio da diferença, que os 

benefícios a mais recebidos por um determinado curso ou área de pesquisa, por 

exemplo, somente podem ser justificados se a área que recebe mais fosse aquela que 

trouxesse o maior benefício para todos.  

Isso quer dizer que se o valor orçamentário anual destinado para compra de 

material informacional para a unidade acadêmica ou centro que tem em torno de 10 

cursos é de 100 mil reais, nada mais racional que distribuir 10 mil reais para cada 

curso. Porém a justificativa de escolha no princípio da diferença é aceitável se houver 

uma partilha diferenciada, ou seja, um investimento de 37 mil reais para um curso e 7 

mil reais para os demais haja vista que o curso que recebeu mais é aquele que tem o 

maior potencial de crescimento e necessita, a priori, de atualização do acervo para 

conquistar uma melhor avaliação do curso. 

A proposta para a Biblioteca Setorial da Escola de Saúde, à vista disso, 

integrar-se às coordenações de curso da unidade vínculo, de maneira que pudessem 

fechar um acordo/parceria para decidir o quantitativo e estabelecer critérios de 

prioridade justificando a necessidade de cada um, por exemplo, em adquirir mais 

verbas para aquisição de material informacional. Em outras palavras, é sugerir que os 

cursos façam uma avaliação sobre quais são suas áreas estratégicas visando 

promover o interesse comum. Isto posto, demanda enxergar a necessidade para que 

cada curso tenha uma relação estreita com a biblioteca para que esse fator seja 

atendido de maneira racional e que ainda sobre recursos para uma aplicação em 

materiais complementares.  

Uma vez limitando o quantitativo poderia destinar um certo somatório de 

recursos para a compra de diferentes títulos, aumentando assim a diversidade de 

obras com uma mesma abordagem de área de conhecimento. Assim, é necessário 

propor estratégias que busquem melhorias quanto à qualidade e quantidade do acervo 

para posterior atendimento de todos equitativamente.  

Com isso, a biblioteca também poderia oferecer maiores condições para a 

pesquisa ao ter acesso a uma maior quantidade e qualidade de material. Assim, 

potencializaria custos durante a aquisição ao reduzir o quantitativo de exemplares de 

um mesmo título e aumentaria a variedade de títulos com o mesmo assunto. Por 
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exemplo, reduzindo esse quantitativo para três exemplares impressos, a biblioteca 

disporia de mais espaço para inserir livros novos e mais atualizados, aumentando o 

nível qualitativo do acervo.   

Desse modo, a biblioteca estaria mantendo um padrão equitativo na 

quantidade de exemplares e diversificado na obtenção de títulos, contribuindo para 

otimização a redistribuição dos recursos financeiros para o aumento na diversidade 

de assuntos. Portanto, é necessário refletir sobre uma biblioteca com uma proposta 

que, embora durante a aquisição reduza o quantitativo de exemplares, pode oferecer 

melhores condições para a pesquisa. 

Diante da ausência de uma política para aquisição de bibliografias eletrônicas 

na UFRN e a escassez de recursos, uma opção a considerar para a redução desse 

quantitativo seria a aquisição de aparelho de scanner para oferecer o autosserviço 

de digitalização. Com isso, o próprio usuário poderia digitalizar os documentos de seu 

interesse e enviar por e-mail ou salvá-los em dispositivos móveis.  

A partir dessa proposta de aquisição, justifica-se o princípio do maximin, uma 

vez que a biblioteca ao adquirir esse equipamento teria a oportunidade de aumentar 

o acesso aos títulos já existentes e, consequentemente, disponibilizaria um 

quantitativo maior de informações mais atualizadas para seus usuários. Desta 

maneira, ao invés de comprar materiais utilizando a proporção estipulada pelo MEC, 

em torno de 10 exemplares, seriam adquiridos apenas 3 exemplares. Com isso, 

destinar-se-ia o restante da verba para a compra de outros 2 títulos diferentes 

(permanecendo a mesma proporção de 3 exemplares para cada título), sendo mais 

eficiente para a pesquisa e para a formação do aluno.  

Rawls justifica que a razão para escolher uma proposta e não outra é ter 

apenas critério plausível. Na discussão em questão, o critério apresentado para 

otimizar o processo de aquisição de material informacional é propositivo e 

fundamentado numa escolha imparcial. Isto quer dizer que as pessoas nas mais 

diversas posições, não sabendo quem elas são, escolheriam a proposta 3 como sendo 

a que mais satisfaz todos os interessados.  

A aquisição de equipamento de scanner para a biblioteca com o intuito de 

reduzir a quantidade de exemplares durante o processo de compra seria uma 

alternativa elegível para resolver os problemas de desprovimentos de recursos que 

acometem o setor. A proposta seria tornar a informação acessível de forma coletiva. 

Portanto, numa visão consensual, esse seria o caminho mais justo se pensássemos 
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numa biblioteca como difusora da informação e comprometida com a qualidade do 

ensino, pesquisa e extensão. 

A exemplo de aplicação, as bibliotecas da União Europeia já adotam esse 

mecanismo como alternativa de disponibilizar e compartilhar o conhecimento para 

seus usuários. Embora seja uma tendência em bibliotecas da Alemanha, por exemplo, 

mesmo sendo um compartilhamento de conhecimento ponderado, não se aplica a 

realidade do Brasil devido a existência de legislação própria de direitos autorais que 

impossibilita a sua utilização (PINHEIRO, 2014; BIBLIOTECAS PODEM DIGITAR 

LIVROS SEM PERMISSÃO, 2014). 

No Brasil (1998, sem página11), a Lei de Direitos Autorais, Nº 9610/98, em seu 

art. 29, especifica que “depende da autorização prévia e expressa do autor a utilização 

da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I – a reprodução parcial ou integral”. 

Com isso, a lei classifica com ilegal a cópia integral das obras protegidas.  

Ao tomar como base a premissa de que a biblioteca, no Brasil, com legislação 

que assegura o direito autoral, ao disponibilizar no seu ambiente um aparelho de 

scanner para digitalizar uma obra, essa prática se caracteriza como fins comerciais?  

Segundo a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos ([199-?]), a prática 

de reprodução não autorizadas de obras intelectuais com a finalidade de lucro se 

caracteriza como ‘pirataria editorial’. A replicação coletiva de obras gera prejuízos 

como perda comercial para o autor do livro, uma vez que o usuário teria acesso a obra 

inteira. É fato que a biblioteca não está comercializando a obra, mas estará dado 

suporte para que essa prática aconteça ao permitir meios para a reprodução.  

A proposta apresentada é basilar as enunciações de Rawls e é justa na 

interpretação das Bibliotecas Europeias, mas, no Brasil, não se torna justa devido a 

legislação, que configura como ilegal e inviável a sua aplicação em razão da biblioteca 

ser uma instituição pública. 

Então, diante dos fatos apontados, qual seria uma alternativa viável no Brasil, 

sem ferir a legislação, e justa aos olhos de Rawls? Seria mudar a política de aquisição 

de materiais informacionais pela universidade, isto é, comprar livros eletrônicos ou 

digitais e, portanto, não haver a necessidade de scannear as obras. 

Na atual configuração de solicitação para aquisição de material bibliográfico, 

o processo de compra de documentos impressos é mais célere, acessível e exequível 

                                                           
11 Documento eletrônico não paginado. Disponível em: <http://www.abdr.org.br/site/legislacao/>. 
Acesso em: 02 ago. 2018. 
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do que o de documentos eletrônicos. A não solicitação de compras para documentos 

eletrônicos e digitais está atrelada justamente ao fato de não existir uma política de 

aquisição de material informacional nesse formato. Embora, a cultura enraizada do 

livro impresso e os novos voos proporcionados pelos diferentes formatos de 

documentos, surgem a necessidade de modificação do comportamento da sociedade 

ao passo que gera conflitos, inclusive de interesses. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que a biblioteca possui um relevante papel no ambiente 

acadêmico ao oferecer suporte ao ensino, pesquisa e extensão nas ações da 

universidade. No contexto em que se insere como um bem público, carrega consigo a 

responsabilidade de se fazer instituição mediadora entre os indivíduos e a sociedade, 

contribuindo assim para a formação social e intelectual dos mesmos, prevalecendo o 

senso de justiça social.  

Verificou-se que, ao falar em planejamento de biblioteca, logo vem à mente 

organizar e administrar produtos e serviços informacionais com o propósito de traçar 

estratégias que ofereçam resultados eficientes e eficazes para a sua comunidade e 

para a instituição.  A gestão de produtos informacionais não é uma tarefa simples, pois 

envolve diferentes fatores avaliativos internos e externos à instituição. Como exemplo, 

a eficiência do acervo representa uma parcela significativa tanto na formação da 

comunidade acadêmica - no acesso à informação - como na avaliação de cursos pelos 

órgãos governamentais em educação superior (em termos qualitativos e quantitativos 

dos produtos informacionais).  

Essa afirmação vai de encontro as dificuldades enfrentadas pelo setor como 

consequência de uma necessidade de reestruturar seus processos internos, de forma 

que as suas ações priorizem estratégias condizentes com os direitos e deveres para 

a sua população. Além disso, proporcionar para seus membros cooperantes 

condições que lhe permitam, representativamente, o direito à liberdade e igualdade 

de oportunidade de acesso a informação visando benefícios para sua comunidade 

acadêmica. 

Tendo em vista as ideias de Rawls sobre justiça, é essencial, de fato, pensar 

que, diante dos problemas e das necessidades especificas de um povo/classe, a 

busca por melhorias no convívio social a partir da cooperação dos seus membros 

requer atitudes imparciais e universalistas. E, ao trazê-las para uma visão mais 

direcionada, é vital enxergar o reflexo desse pensamento no campo da 

biblioteconomia. Assim sendo, ao reformular sua percepção, talvez seja possível dizer 

que o papel da biblioteca justa seria reorganizar e administrar os recursos 

informacionais, partilhando direitos e deveres e estabelecendo a divisão de benefícios 

oriundas da cooperação universitária de maneira que beneficie a todos. 
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Buscou-se, durante a pesquisa, o despertar da relação que poderia existir 

entre filosofia política dentro de uma esfera pública para resolver um problema de ética 

aplicada, tal qual, encontrar alternativas para solucionar os conflitos existentes na 

biblioteca setorial. Por outro lado, percebeu-se que a teoria de John Rawls, apesar de 

não haver estudos relacionados com a biblioteconomia, possui preceitos que podem 

ser aplicados para resolver problemas na educação e se estender para o contexto da 

biblioteca. 

Verificou-se que, questionar como promover uma comunidade acadêmica 

justa, estável e cooperativa entre pessoas livres e iguais, requer parceria entre os 

conceitos. A resposta não pode ser simplesmente teórica, mas prática e, portanto, 

possibilitou refletir como proceder junto aos conflitos entre o possível e o desejável 

num ambiente tão pluralista como a universidade. 

Considerando as diretrizes do MEC e do documento institucional, a reflexão 

sobre outras perspectivas possibilita a busca por alternativas que poderão ir além das 

normativas expostas, e uma delas é a proposta de Rawls.  

No procedimento de Rawls, a tomada de decisão somente será justa se a 

escolha for aquela sustentada pelos critérios de racionalidade e universalidade. Diante 

das circunstâncias de finalidade do procedimento, ele pode ser utilizado como modelo 

para resolver os problemas enfrentados pelas bibliotecas setoriais e suas orientações 

poderão ser benéficas, visto que o aperfeiçoamento do processo de aquisição de 

materiais informacionais é algo necessário. Porém, a inviabilidade da alternativa 

apresentada (aquisição de scanner) não anula outras possibilidades de 

aperfeiçoamentos, pelo contrário, deixa evidente que podem existir outras propostas 

sugerindo o melhoramento das próprias normativas do MEC e da política institucional. 

Com isso, a opção mais indicada para resolver as incoerências que permeiam 

as objeções do processo de aquisição de materiais informacionais é a estruturação 

de uma política de aquisição de material eletrônico e digital na universidade que 

contemple esse tipo de material. Uma vez que as normativas de avaliação dos cursos 

de graduação e pós-graduação do MEC contemplam esses tipos de materiais 

informacionais e os reconhecem como critério de pontuação, é necessária a 

restruturação da política institucional normativa para que seja possível escolher um 

critério mais racional e correto de aquisição de material bibliográfico. 

Recomenda-se que haja parceria entre professores e a biblioteca para que as 

melhorias em qualidade e variedade do material do acervo caminhem juntas, visto que 
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os benefícios seriam alcançados e as dificuldades reduzidas a partir do momento em 

que os recursos seriam melhor distribuídos com vantagens para a comunidade 

acadêmica.  

Sugere-se a criação de instâncias de discussão, como a formação de um 

fórum que contemple bibliotecários, professores e servidores técnico-administrativos 

para articular uma melhor forma de aquisição de materiais informacionais eletrônicos 

e digitais na UFRN.  

Portanto, espera-se que as reflexões apresentadas possam servir de 

orientação para que a universidade examine e encontre uma melhor forma de 

compartilhar seus recursos, proporcionando meios para que não somente a biblioteca 

setorial da ESUFRN equilibre entre o que é importante e necessário ter no seu 

ambiente informacional, mas todo o sistema de bibliotecas da universidade. 
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