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2.1.1 Necessidades dos Utilizadores 

 

Como temos vindo a referir, os serviços da biblioteca tal como a sua colecção 

devem assentar numa política de “serviço à comunidade”, tentando responder 

às necessidades do público utilizador. 

 

Embora este sentido de “serviço à comunidade” deva ser uma preocupação 

constante em todas as áreas de funcionamento da biblioteca, neste capítulo 

centrar-nos-emos nas necessidades dos utilizadores e respectiva satisfação, 

mas apenas no que concerne especificamente ao desenvolvimento da 

colecção. 

 

Ninguém discordará de que é inútil ter uma biblioteca com livros que nunca 

são consultados, pois pouco ou nada interessam aos frequentadores daquele 

espaço. Cientes então de que o leitor é a razão de ser das nossas bibliotecas, 

dever-se-á ter o maior cuidado na escolha dos recursos que se colocam à sua 

disposição.  

 

No que diz respeito ao conhecimento de que necessitamos para formar uma 

colecção com destinatários, há duas tarefas prioritárias a efectuar: 

• definição e caracterização dos utilizadores e respectiva 

comunidade;  

• identificação das suas necessidades e interesses de informação e 

de formação.  

 

Um primeiro passo consiste no conhecimento dos perfis do(s) público(s) 

utilizador(es) dos serviços da biblioteca bem como do(s) contexto(s) 

social(ais) e económico(s) em que se insere(m).  
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Quando falamos de bibliotecas públicas, do tipo das municipais, torna-se 

relativamente difícil traçar o perfil do público-alvo, tendo que, para tal, 

recorrer a estudos sociológicos nem sempre disponíveis. É, no entanto, 

possível traçar o perfil do utilizador, através da análise das fichas de inscrição 

ou de um questionário elaborado para o efeito. 

 

Quanto às bibliotecas do tipo da nacional, esta vertente é menos relevante, 

uma vez que, como já vimos atrás, a sua missão é adquirir e preservar todas 

as publicações portuguesas ou sobre Portugal, o que nos “facilita” o trabalho 

no que diz respeito ao desenvolvimento da sua colecção.  

 

No caso das Bibliotecas Escolares, o grupo de utilizadores é essencialmente 

formado por estudantes e professores, o que, em certa medida, torna a tarefa 

relativamente circunscrita, embora o contexto social, económico e cultural 

possa ser bastante diversificado. De salientar, no entanto, que a biblioteca 

escolar pode ter, como utilizadores, estudantes de diferentes níveis etários, o 

que implica a detecção de níveis de formação variados. Por outro lado ainda, 

os currículos dos cursos ministrados a esses estudantes podem também ser 

vários e vão certamente sofrendo alterações ao longo dos anos. 

 

Mas, para além destes aspectos relativamente uniformes dentro dos diversos 

níveis de utilizadores, há características grupais que importa também 

detectar e caracterizar, não só no que diz respeito à existência de eventuais 

minorias étnicas ou religiosas como de indivíduos com especificidades 

próprias, com é o caso do grupo com necessidades especiais. 

 

O segundo passo diz respeito às necessidades de informação e de formação 

específicas dos vários perfis de utilizadores.  

 

Quanto melhor conhecermos os interesses, a formação académica, o perfil 

profissional, os interesses bem como outras características dos utilizadores 

e/ou do público-alvo, maior a probabilidade de irmos ao encontro até das suas 

expectativas.  


