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3.0 Introdução 
 

 
Designa-se por “desenvolvimento de colecções” um conjunto de acções 

respeitantes ao material de consulta disponível numa biblioteca, ou através 

dela, e que, em termos muito gerais e simplistas, compreende a selecção, a 

aquisição, o desbaste e a avaliação desses recursos. Excluído destes conteúdos 

está o tratamento documental desses documentos, assunto contemplado 

numa “disciplina” específica. 

 

Nos finais dos anos 60, devido ao grande crescimento do ensino universitário, 

começam a surgir publicações que abordam, de uma forma mais científica, os 

procedimentos que desde sempre tinham sido efectuados, de uma forma 

empírica, pelos responsáveis pelas bibliotecas. A selecção e a aquisição de 

materiais para as bibliotecas, sobretudo para as que apoiavam o ensino e a 

investigação universitária, começam a estar a cargo de especialistas que têm 

como missão “engordar” as colecções. Assim, até meados dos anos 70, a 

Europa ocidental e os EUA gozam tempos de prosperidade no que diz respeito 

ao crescimento e apetrechamento de bibliotecas, pelo que o termo 

“desenvolvimento de colecções” se adequava ao espírito de alargamento que 

então se vivia. 

 

No entanto e como sabemos, a crise estava à espreita e, no decurso dos anos 

70, começaram a surgir sinais de dificuldades financeiras, com cortes 

orçamentais mesmo na área da educação. Neste novo contexto, a expressão 

“desenvolvimento de colecções” começou a parecer desajustada à nova 

realidade, agora de natureza inversa, ou seja, de contenção.  

 

Com disponibilidades financeiras bem mais reduzidas, será necessário aplicar 

os princípios da gestão às tarefas de seleccionar e adquirir materiais, para que 

se estabeleçam práticas positivas e eficazes. Neste sentido, começaram a 

enfatizar-se os procedimentos a jusante dessas tarefas, nomeadamente com 

um olhar mais atento sobre a preservação, o abate e a própria utilização dos 
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recursos, o que deu origem a uma preocupação com a avaliação sistemática 

das colecções. 

 

Assim, hoje, “desenvolvimento” não significa “aumento”, mas 

“aperfeiçoamento”, implicando este um maior ou menor número de recursos, 

em função de diversos factores, como o número de utilizadores, o espaço 

disponível, as necessidades sentidas, o estado da colecção, etc. 

 

Como já vimos, a constituição de uma colecção de recursos documentais que 

seja capaz de dar uma resposta adequada às necessidades dos utilizadores 

passou a ser uma condição imprescindível para que a biblioteca possa 

desempenhar a sua função (ou missão, se quisermos): contribuir para o 

desenvolvimento global de cada um dos vários utilizadores. 

 

Sendo a educação e o desenvolvimento pessoal do indivíduo processos 

dinâmicos que têm também que responder à dinâmica da própria vida, a 

manutenção de uma colecção é uma tarefa que permanentemente apresenta 

novos desafios, porque exige uma constante actualização. Por outro lado, 

devido à introdução das novas tecnologias no meio bibliotecário, a própria 

noção de colecção tem sido questionada, introduzindo-se, como também já 

vimos, novas variáveis para definir o conceito.  

 

Tratando esta unidade dos aspectos ligados ao desenvolvimento de colecções, 

no final do estudo e da análise dos conteúdos ministrados, os alunos serão 

capazes de: 

• Clarificar o conceito “desenvolvimento de colecções”. 

• Referir os procedimentos relativos ao desenvolvimento de uma 

colecção. 

• Identificar os vários componentes do documento "Política de 

Desenvolvimento da Colecção". 

• Analisar diferentes documentos neste âmbito, apreciando as 

especificidades de cada um. 
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• Enunciar os princípios gerais relativos à selecção, aquisição e desbaste 

de recursos de acordo com as diversas bibliotecas. 

• Posicionar-se criticamente relativamente a princípios de liberdade 

intelectual. 

• Comentar, de forma sustentada, afirmações que refiram aspectos 

relativos a esta temática (desenvolvimento de colecções). 

 

 

 

 


