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Apresentação do tema; principais conceitos 

 

 

 

“Organismo ou parte de uma organização cujo objectivo principal é organizar 

colecções, actualizá-las e facilitar, através de pessoal especializado, o acesso a 

documentos que respondam às necessidades dos utilizadores nos aspectos da 

informação, educação e lazer.” 

In FARIA, Maria Isabel; PERICÃO, Maria da Graça. Dicionário 
do livro. Lisboa: Guimarães Editores, 1988. 
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A definição de BIBLIOTECA apresentada no dicionário do livro interessa-nos 

em particular, como ponto de partida de reflexão no âmbito do tema de estudo, 

na medida em que integra vários elementos que nos interessam. De facto, não 

só refere os aspetos que tradicionalmente se associam a esse conceito, como 

também alarga para uma dimensão com particular interesse na atualidade e 

abordada com mais pormenor no âmbito desta unidade curricular. 

 

Dimensões mencionadas na definição: 

 

1) A Biblioteca como organismo/organização, o que pressupõe uma 

estrutura de suporte (o espaço, o orçamento, etc…); 

2) A Biblioteca como um conteúdo: as coleções; 

3) A Biblioteca como serviços: organizar coleções, disponibilizar aos 

utilizadores, apoiar os utilizadores no uso da coleção. 

 
Esta última dimensão (os serviços prestado pela biblioteca) tem um interesse 

especial na forma como está formulada na definição, uma vez que aponta 

especificamente para dois aspetos, que por sua vez têm várias implicações: 

 

 A biblioteca deve responder às necessidades dos utilizadores. Isto 

implica uma atenção aos aspetos que em cada momento são mais 

importantes para cumprir esse objetivo. Isto implica também que a 

biblioteca deverá ter uma ação proactiva na tentativa de obter elementos 

que permitam compreender quais são essas “necessidades”. 

 

 A biblioteca deve responder a necessidades localizadas em três áreas: 

“informação, educação e lazer”. Isto implica que a biblioteca deve 

diversificar as suas áreas de atuação, procurando ter uma ação 

interventiva nesses domínios. 

 

Como vemos, o apoio à educação constitui um campo de atuação em que se 

concretiza a ação da biblioteca e iremos explorar aqui alguns aspetos mais 

relevantes nesse domínio. Como veremos também nos tópicos seguintes (1.2 e 
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1.3), o papel educativo da biblioteca assume um lugar de destaque nos 

documentos nacionais e internacionais que descrevem a missão da biblioteca –

pública, escolar ou outra. 

 

De facto, este aspeto tem a ver com a atenção dada, nas últimas décadas, aos 

utilizadores das bibliotecas. Cada vez mais as bibliotecas são encaradas, 

sobretudo, em função do público que servem, os seus utilizadores reais e 

potenciais. Neste sentido, têm vindo a adaptar-se ao público-alvo, que pode ser 

de natureza diversa, consoante o tipo de biblioteca: 

 

 Biblioteca nacional, regional, pública: servem a comunidade nacional ou 

local; 

 Bibliotecas escolares, universitárias: servem comunidades específicas; 

 Bibliotecas especializadas e centros de documentação: servem 

comunidades especializadas. 

 

Todas cumprem as suas funções, enquanto unidades de informação, que se 

definem em função dos organismos ou instituições a que estão ligadas. 

 

No contexto desta unidade curricular iremos refletir essencialmente sobre as 

funções definidas e esperadas para as bibliotecas públicas e para as 

bibliotecas escolares, em particular no que se refere à sua função educativa, 

entendida aqui em sentido alargado. Na verdade, se associamos com mais 

facilidade a função educativa à Biblioteca Escolar ou à Biblioteca Universitária, 

pelo contexto particular em que estão inseridas, o facto é que essa função 

educativa se alarga hoje em dia a outros organismos, em particular à Biblioteca 

Pública, mas também a centros de documentação que assumem a função de 

apoio formativo às comunidades especializadas que servem. 

 

Por exemplo, em empresas que promovem a formação e atualização dos seus 

funcionários, o centro de documentação deixa de ser apenas um repositório de 

documentos e informações sobre / de apoio aos serviços, para adquirir uma 

missão de suporte formativo/educativo. 
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Biblioteca Universitária 

• É a unidade de informação de uma universidade e tem como objetivos apoiar 

o ensino, a aprendizagem e a investigação. 

• As suas coleções refletem as matérias lecionadas na universidade (os cursos 

existentes) e as áreas de investigação. 

Especificidades das coleções 

• Constituídas fundamentalmente por documentos de carácter científico e 

técnico. 

• Integram, mais do que outros tipos de bibliotecas, documentação estrangeira 

- sempre que a produção editorial nacional não cobre as áreas do saber 

abrangidas pela coleção; subscrevem um número elevado de publicações 

periódicas, de forma a manter a informação científica e técnica 

permanentemente atualizada. 

• Integram ainda coleções de dissertações de mestrado, teses de 

doutoramento e trabalhos de investigação não publicados realizados no 

âmbito da universidade. 

 

 

 

 

Bom trabalho! 

Ana Nobre 

 


