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2.1  Requisitos de uma avaliação 
 
 
A avaliação da colecção é um processo que tem como objectivo aferir em que 

medida é que os recursos documentais disponíveis numa biblioteca ou através 

dela servem, efectivamente, o público-alvo para o qual foi constituída. Os 

resultados obtidos também ajudam a estabelecer as prioridades relativas às 

aquisições, uma vez que serão evidenciados os seus pontos fortes e os fracos, 

o que contribui para uma melhor gestão dos orçamentos estipulados para o 

desenvolvimento da colecção, que, como sabemos, são normalmente 

limitados. 

 
De salientar igualmente os benefícios para a equipa que trabalha na 

biblioteca, uma vez que, durante o processo, tem a oportunidade de conhecer 

melhor a sua colecção bem como o público-alvo para quem trabalha. 

 
Assim, no estudo que teremos de empreender para avaliar a colecção, há, 

pelo menos, duas vertentes a considerar:  

• os constituintes da colecção; e  
• as necessidades do público-alvo (incluindo nestes tanto os reais como 

os potenciais utilizadores). 
 
 
Existem muitas formas e diversos métodos de conduzir um trabalho desta 

natureza, sendo certo que é necessária a recolha de muitos dados. Para tal, 

são várias as decisões a tomar e as etapas a percorrer para que não haja 

desperdício de tempo nem de trabalho. Por outro lado, uma vez que um 

estudo desta natureza implica um considerável esforço, poder-se-á aproveitar 

para não só coligir elementos que ajudem a esclarecer se a biblioteca está a ir 

ao encontro das necessidades dos leitores, no que diz respeito à colecção 

oferecida, mas colher também elementos sobre outros tipos de recursos e de 

serviços a implementar.  
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Numa primeira análise poderemos afirmar que, em termos gerais, os 

resultados do estudo ajudar-nos-ão a tomar conhecimento de:  

• quem usa a biblioteca e quais as formas de chegar aos potenciais 
utilizadores;  

• em que medida é que a colecção está a ser usada, sendo possível 
identificar eventuais falhas.  

 
 
Antes do arranque dos trabalhos propriamente ditos, há que determinar um 

aspecto nuclear:  

 

Quem vai ser responsável pelo estudo 

 

Normalmente a responsabilidade por tamanha tarefa fica a cargo do 

bibliotecário que forma uma equipa para esse fim.  

 

Esse responsável máximo, coadjuvado pela equipa, irá determinar: 

• que tipo de informação é que se pretende recolher; 
• como se irá proceder a essa recolha; 
• que instrumentos se irão construir para obter os dados pretendidos; 
• como irão ser utilizados os resultados.  

 
Todos estes aspectos irão ser abordados nos dois próximos subcapítulos. 
 

 

 

Nota final: quando se procede à avaliação da colecção, podemos optar por 

focalizar o nosso trabalho numa área específica, não sendo 

obrigatório que a tarefa seja feita de uma só vez, compreendendo 

toda a colecção. Tudo depende da dimensão da equipa e da 

disponibilidade da mesma. O importante é que a tarefa 

projectada seja terminada. 

 

 

 


