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3.2.1 A Selecção na Biblioteca Escolar 
 
 
A rede das BE, que, como sabemos, disponibiliza informação num site 

específico, possui alguns documentos que podemos tomar como referência 

neste capítulo dedicado à selecção de materiais, uma das tarefas centrais no 

âmbito do desenvolvimento de colecções.  

 

Nesse site lê-se:  

“Consideramos que uma selecção equilibrada deve ter em conta as vertentes 

recreativa, formativa e de apoio curricular e, também, documentos de 

diferentes características”.  

 

Recordemos então as: 

 

“Orientações para Aquisição do Fundo Documental” 

da responsabilidade de uma BE: 

 

• É essencial avaliar a colecção existente, a fim de definir quais as lacunas 

mais evidentes e onde deve incidir prioritariamente a aquisição, bem como a 

identificar as obras deterioradas ou cujo conteúdo perdeu actualização, as 

quais deverão ser retiradas. 

• Esta selecção deve envolver a comunidade escolar, fazendo uma consulta às 

necessidades sentidas por professores a nível de suportes de trabalho, não 

esquecendo nunca as preferências dos alunos no que se refere às obras de 

carácter lúdico e recreativo. E aconselhável que o bibliotecário municipal seja 

envolvido nesta tarefa de selecção do fundo documental. 

• Relativamente a obras mais utilizadas pelos alunos, quer se trate de obras 

de apoio curricular ou de ficção muito requisitadas, devem ser adquiridos 

mais do que um exemplar de cada título escolhido. Estão neste caso os 

dicionários, algumas obras de divulgação científica, alguns títulos de 

colecções infanto-juvenis muito procurados. No caso de partilha de fundos 
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documentais entre várias escolas do mesmo agrupamento, esta prática deve 

ser reforçada. 

• Lembramos que o fundo documental deverá ser regularmente renovado, 

com o envolvimento directo da escola, a qual poderá procurar outros 

parceiros que viabilizem financeiramente este investimento. 

 

Uma vez mais, trata-se de orientações consensuais, ou seja, princípios básicos 

que deverão nortear os elementos responsáveis pela BE.  

 

 

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

 

 “Selecção dos fundos documentais” 

Princípios Gerais 

A selecção dos fundos documentais, sob coordenação da equipa, deve ser 

feita de forma colaborativa com a Biblioteca Municipal e outras escolas 

próximas ou do mesmo Agrupamento, e deve envolver o órgão de gestão, 

professores e alunos. 

Esta selecção deve ser feita respeitando: 

•  o Currículo Nacional; 

• o Projecto Educativo e o Projecto Curricular da Escola/Agrupamento; 

• o justo equilíbrio entre os níveis de ensino servidos pela biblioteca 

escolar; 

• as necessidades educativas especiais e as origens multiculturais dos 

alunos; 

• o justo equilíbrio entre as áreas curricular, de enriquecimento 

curricular e lúdica; 

• o justo equilíbrio entre todos os suportes, que de uma maneira geral 

deve respeitar a proporcionalidade de 3:1 relativamente ao material 

livro e não livro; 
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• o justo equilíbrio entre todas as áreas do saber, tendo em consideração 

as áreas disciplinares/temáticas e de referência e o número de alunos 

que as frequentam; 

• a necessidade de complementaridade entre os fundos existentes em 

cada biblioteca, no caso dos Agrupamentos; 

• o intuito de garantir um fundo global mínimo equivalente a 7 vezes o 

número de alunos. 

 

 

++++++++  

De salientar o facto de ser imprescindível que o processo de selecção seja 

iniciado com muita antecedência, ou seja, que se vá tomando conhecimento 

do que se vai editando que eventualmente possa interessar à nossa biblioteca 

para que, no momento da decisão e da aquisição, se tenham já dados 

suficientemente seguros para se proceder a uma selecção criteriosa.  

No caso do 1º ciclo, existe uma proposta vinda da Rede de Bibliotecas 

Escolares que, de certa forma, facilita o trabalho do seleccionador. No 

entanto, devemos não perder o direito a uma abordagem crítica, o que só será 

possível com um conhecimento fundamentado dos recursos à nossa disposição.  

 

É também consensual, e este aspecto não pode ser esquecido, que uma 

colecção deverá primordialmente responder aos currículos escolares; deverá 

evidentemente também reflectir e dar resposta aos interesses recreativos dos 

seus utilizadores.  
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 “Selecção dos fundos documentais” 

Aspectos Específicos 

 

Vejamos agora os diversos aspectos a ter em conta quando o bibliotecário se 

depara com a tarefa de seleccionar material para integrar a colecção.  

 

A literatura que se debruça sobre o assunto refere normalmente, como 

indicadores a tomar em consideração, o preço, a data da publicação, as 

características físicas ou outras do material, as informações fornecidas pelo 

editor relativamente a esse recurso ou eventuais críticas saídas na imprensa. 

Sendo importantes, só por si, são, contudo,insuficientes. 

 

Tomemos como referência, porque nos parece um documento equilibrado e 

que contempla os principais aspectos, o capítulo 7 da publicação da 

responsabilidade da “Library Association of Ireland”, intitulada: 

 

Library File: Making a Success of the School Library.  
 
Nesta publicação aponta-se, à partida, a necessidade de se estabelecer a 

distinção entre ficção e não ficção, uma vez que os critérios relevantes para 

um tipo de material podem não o ser para o outro. Também o material não 

impresso obedecerá naturalmente a outros critérios.  

 
 
Ficção: 
 
Os critérios a observar quando se selecciona material ficcional incluem:  
- qualidade  
- possível utilização  
- linguagem adequada às capacidades dos utilizadores.  
   
A colecção deverá incluir obras de:  
- autores clássicos  
- autores contemporâneos  
- autores portugueses  
- novos autores  
   
Devemos ter em conta:  
- os diferentes grupos etários  
- as diferentes capacidades de leitura  
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- os leitores relutantes  
- as diferentes culturas  
 
 
Um dos objectivos principais da leitura ficcional é introduzir as crianças num 
mundo que está para além da sua experiência imediata.  
  
Neste sentido, os recursos ficcionais devem incluir:  
 
- livros na língua materna  
- romances que versam aspectos da história do país  
- romances passados em diferentes países e que mostram diferentes culturas  
- fantasia/ficção científica  
- contos de fadas, contos tradicionais e populares, lendas de Portugal e de 
outros países.  
 
 
Não Ficção:  
 
Os critérios de selecção para os recursos não ficcionais contemplam os 
seguintes aspectos:  
 
- autoria  
- conteúdo  
- actualidade  
- relevância para o currículo  
- apresentação e design  
- utilização potencial  
- capacidades diferenciadas  
- linguagem  
- precisão e acuidade  
- bibliografia referida  
- organização do índice  
- diversidade cultural  
- preço  
 
 
Vejamos agora mais detalhadamente cada um destes aspectos:  
 
AUTORIA 
Quão qualificado é o autor para escrever sobre o assunto? É reconhecido pelos 
seus pares? Tem outras obras publicadas?  
 
CONTEÚDO 
Como é tratado o assunto? Qual o valor desse recurso? Contribui para um 
melhor entendimento desse assunto? Trata-se de uma introdução geral ao 
assunto ou é um estudo aprofundado sobre determinado aspecto? Estimula o 
leitor a explorar o assunto?  
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ACTUALIDADE 
Talvez seja este o aspecto mais importante e a ter em conta quando se trata 
de material não ficcional. Está actualizado? Reflecte investigação recente 
nessa área?  
 
RELEVÂNCIA PARA O CURRÍCULO 
Os livros seleccionados devem ser relevantes para o currículo ministrado aos 
utilizadores daquela biblioteca. Não estamos com isto a sugerir que se devam 
comprar os manuais adoptados. A ênfase é antes dada aos livros que 
proporcionem uma leitura aprofundada que irá alargar a compreensão que o 
aluno tem do assunto em causa.  
 
Quando se escolhem livros de determinada área, devemos ter em atenção 
eventuais alterações curriculares ou quaisquer outras mudanças.  
 
APRESENTAÇÃO E DESIGN 
O material é atraente? Está organizado de uma forma compreensível? 
Encontra-se o texto estruturado em secções, capítulos, subtópicos, etc.? Há 
equilíbrio entre a ilustração e o texto?  As ilustrações estão adequadas ao 
texto e próximas das passagens correspondentes? São variados, i.e., incluem 
desenhos, fotos, diagramas, etc.? E o “lay-out” do livro? Trata-se de uma 
mancha gráfica agradável e de fácil leitura?  
 
UTILIZAÇÃO POTENCIAL 
Dever-se-ão adquirir livros que possam interessar uma gama larga de 
utilizadores. Este princípio deve contudo não esquecer os assuntos que 
possam eventualmente interessar a uma minoria.  
 
CAPACIDADES DIFERENCIADAS 
A BE deve fornecer material que responda a capacidades diferenciadas. 
Assim, deveremos ter em atenção:  
- as diferentes capacidades de leitura e os diferenciados níveis de 
compreensão;  
- os diferentes níveis de interesse.  
 
LINGUAGEM 
É fundamental tomar, como critério de selecção, a complexidade da 
linguagem utilizada. O vocabulário utilizado bem como a constituição frásica 
utilizadas em alguns livros poderão levar a que só os alunos “mais capazes”, 
em termos de leitura, possam usar esse material. Por outro lado, há também 
que dar atenção à forma como a obra está escrita, uma vez que é 
fundamental que estimule os utilizadores à sua leitura.  
 
PRECISÃO 
A precisão e acuidade das obras é um aspecto fundamental a ter em conta. 
Caso tenha dúvidas, esclareça-as com um especialista no assunto.  
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BIBLIOGRAFIA 
A bibliografia é um meio muito útil para se encontrar mais títulos sobre o 
assunto. Um livro de informação dará certamente sugestões para outras 
leituras.  
 
INDICE 
O índice é a chave para a informação contida no livro. Um índice, um 
glossário, uma tábua de matérias são aspectos indiciadores da qualidade do 
livro.  
 
DIVERSIDADE  CULTURAL  
Os recursos seleccionados deverão ser equilibrados no que diz respeito às 
diferentes culturas, religiões, raças e políticas.  
 
PREÇO 
O preço tem grande influência nas decisões relativas à selecção, uma vez que 
o orçamento é normalmente limitado. De qualquer forma, o preço nunca pode 
ser visto por si mesmo, mas em função do que se adquiriu.  
 

++++++++  

 MATERIAL DE REFERÊNCIA  

Os critérios para o material de referência são os mesmos que os aplicados ao 
material não ficcional. Contudo, o preço, a actualidade e a eventual 
utilização podem ainda ser mais importantes, uma vez que os livros de 
referência são normalmente caros.  
 
Outro aspecto a considerar é o facto de os livros de referência poderem ser 
substituídos por material noutro suporte, como CD-ROMs ou mesmo por bases 
de dados ou sites existentes na Internet.  
 
 
REVISTAS /PERIÓDICOS/JORNAIS 
É talvez o material menos adquirido na BE, embora possa ser algo que leve os 
utilizadores a adquirirem hábitos de leitura. A adequação aos utilizadores e a 
resposta às necessidades são talvez os critérios prioritários para este tipo de 
recursos.  
 
MATERIAL AUDIO-VISUAL E MULTIMEDIA 
Para além dos critérios enunciados para o material não ficcional, há que ter 
outros aspectos em consideração:  
. compatibilidade com o hardware da BE  
. conteúdo educacional  
. fácil utilização  
. instruções claras  
. equilíbrio entre o texto e as imagens  
. qualidade de imagem e de som 


