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2.1.2   Descrição e Análise da Colecção 
 

Há diversas formas de se efectuar o levantamento sistemático de uma 

colecção, devendo o sistema utilizado estar de acordo com o tipo de 

biblioteca que a aloja. Bibliotecas maiores, que naturalmente detêm 

colecções de maior dimensão, necessitarão de sistemas mais sofisticados e 

mais abrangentes do que bibliotecas de dimensões mais reduzidas.  

No caso de bibliotecas com colecções já consideravelmente extensas é 

provável que se utilize uma abordagem por assuntos, assente, por exemplo, 

no sistema de classificação utilizado (CDU).  

Convém desde já esclarecer que a etapa que corresponde propriamente à 

avaliação da colecção implica uma apreciação relativa ao seu valor e à sua 

utilidade, tendo sempre como referência a finalidade última para que foi 

criada – servir as necessidades de formação e de informação da comunidade 

de utilizadores.  

Neste sentido, e partindo do princípio de que não existe trabalho anterior 

relativo à análise de colecções no âmbito da nossa biblioteca, propõe-se o 

levantamento de dados que correspondam às informações de que 

necessitamos. 

 

Há várias formas de se efectuar um levantamento interno das existências. 

Pode-se ir desde um levantamento detalhado de todos os recursos, a uma 

focalização em áreas específicas, dependendo das necessidades ou da 

disponibilidade do momento, podendo-se mesmo efectuar um estudo por 

amostragem.  

Há levantamentos que se preocupam com aspectos quantitativos enquanto 

outras abordagens se centram numa apreciação qualitativa. Tudo depende do 

objectivo que temos em mente, ou seja, do tipo de avaliação que 
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pretendemos e que é possível realizar com os meios de que dispomos.  

Devemos estar cientes de que não vale a pena efectuarmos levantamentos 

exaustivos dos recursos existentes se depois, numa avaliação conclusiva da 

colecção, não temos capacidade de utilizar os dados recolhidos.  

Podemos recolher dados de dois tipos, quantitativos e qualitativos, sendo os 

primeiros, naturalmente, resultantes de uma abordagem mais objectiva. As 

medições qualitativas assentam em apreciações individuais ou grupais, 

enquanto que a quantitativa se processa pela contagem de itens.  

Tomando por referência a organização das nossas bibliotecas, parece-nos 

sensato aproveitar a classificação efectuada (ou que deverá ser efectuada) e 

utilizar esses elementos como base para o levantamento geral dos recursos.  

Teremos assim um quadro em que figuram:  

• as áreas temáticas (CDU),  

• a quantidade de exemplares existentes para cada uma das áreas,  

• bem como a percentagem relativa ao total das existências.  

Poderemos acrescentar a estes dados o número de títulos recebidos sob a 

forma de ‘periódico’, bem como o material audiovisual ou em suporte 

informático (CD-ROM, DVD, etc.), com referências até percentuais em relação 

aos restantes itens da colecção.  

Seguindo estes procedimentos, conseguiremos, num primeiro momento, 

organizar a informação de uma forma relativamente simples de ser lida e 

comparada, para além da economia de meios, sobretudo no que respeita a 

recursos humanos.  

Este “quadro-base” pode (e deverá, ao longo dos anos) ser complementado 

com outros dados, totais ou parcelares. Vejamos alguns exemplos de outras 

recolhas de dados:  
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Exemplos de dados quantitativos:  

• Número de títulos: uma contagem manual ou automatizada dos títulos 

por forma a que se possa calcular o número médio de recursos por 

utilizador; percentagem de aquisições e de abates efectuados; 

percentagem de recursos em determinado suporte, etc.  

• Idade dos materiais: cálculo da idade média dos materiais de 

informação, distribuição dos materiais segundo as datas de publicação; 

etc.  

• Medições per capita: cálculo do número de itens por utilizador, 

incluindo nestes todos os membros daquela comunidade; 

• Uso: estatísticas de utilização dos recursos.  

 

Exemplos de dados qualitativos:  

• Percentagem de títulos ou de artigos padrão, calculada por 

comparação com as listas recomendadas.  

• Análise feita pelos bibliotecários ou por um grupo de peritos, através 

da observação dos recursos.  

 

Algumas técnicas-padrão para se coligirem dados sobre a colecção.  

Exame de dados a partir da lista de existências  

Esta técnica recolhe dados quantitativos sobre a colecção, incluindo o número 

dos títulos, percentagem da colecção total, a idade média por tipo de 

recursos (idade da colecção de referência, por exemplo), etc. Um sistema 

automatizado pode sistematicamente fornecer relatórios detalhados com 

informações deste tipo.  

Exame directo da colecção  

Esta técnica aplica-se  às bibliotecas menores e a “nichos” da colecção que 
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escapam à classificação geral. Tem a vantagem de fornecer rapidamente a 

informação relevante, mas pode ser altamente subjectiva (especialmente se a 

pessoa que faz a avaliação fez também a selecção).  

Verificação por comparação com bibliografias de referência  

Este método compara a colecção de que dispomos com as referências 

incluídas em listas bibliográficas concebidas como referência para 

determinado tipo de bibliotecas ou de colecções. O site da Rede de 

Bibliotecas Escolares dispõe de uma lista referente aos recursos que devem 

compor uma BE do 1º Ciclo, pelo que este documento nos pode servir de 

comparação (cf. Orientações para a aquisição do fundo documental -  1.º 

CEB e Pré-Escolar).  

Análise efectuada por um elemento externo 

Pode-se recorrer a uma pessoa estranha à biblioteca, solicitando-lhe que 

examine uma parte da colecção, procedendo a uma apreciação qualitativa. 

Este método tem a vantagem de trazer um novo olhar sobre a colecção, 

embora seja sempre uma apreciação subjectiva e individual com os riscos que 

isso implica.  

 

 *******************  

 

UM OUTRO LEVANTAMENTO cada vez mais valorizado diz respeito à utilização 

efectiva da colecção. Para tal, há que aceder a registos de 

consulta/empréstimo para termos a noção certa da procura de determinado 

item, ou de determinada área temática, ou de um certo tipo de material. 

Também dados estatísticos do número global de empréstimos relativamente 

ao número total de documentos da colecção são sempre úteis e explicativos.  

 

 


