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1. Educação e literacia  

 

“toda a actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o 
objectivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no 
quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o 
emprego” (Comissão das Comunidades Europeias, 2001). 

Aprendizagem ao longo da vida  

Factores para a aprendizagem 
 
predisposição para a aprendizagem 
ambientes de aprendizagem adequadamente organizados e pessoas que 
possam auxiliar no processo de aprender,  
que esta aprendizagem vá ao encontro das necessidades do mercado de 
trabalho 

 

≠  de educação de adultos  
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Fomentar a empregabilidade 

Promover a cidadania activa 
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1. Educação e literacia  

 

Quatro pilares: 

aprender a conhecer  

aprender a viver em comum  

aprender a fazer 

aprender a ser 

Competências essenciais para a 
aprendizagem ao longo da vida: quadro 
de referência europeu (2007) 

Comissão Internacional sobre 
Educação para o século XXI 
“educação: um tesouro a 
descobrir” (1996) (1) comunicação na língua materna;  

(2) comunicação em línguas estrangeiras;  
(3) competência matemática e competências 
básicas em ciências e tecnologia;  
(4) competência digital;  
(5) aprender a aprender;  
(6) competências sociais e cívicas;  
(7) espírito de iniciativa e espírito empresarial;  
(8) sensibilidade e expressão culturais. 
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As competências essenciais que todos os indivíduos devem adquirir e  
desenvolver, a obter principalmente através da educação básica obrigatória, para 
poderem depois serem aprendidas ao longo da vida e se adaptarem às mudanças 

sociais, desenvolvem-se sempre em torno das mesmas competências. 
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1. Educação e literacia  

 Literacias:  

são “as capacidades de processamento da informação escrita na vida 
quotidiana. Trata-se das capacidades de leitura, escrita e cálculo, com base 
em diversos materiais escritos (...), de uso corrente na vida quotidiana 
(social, profissional e pessoal). 

Benavente et al. (1996) 

“níveis de literacia elevados são hoje associados à empregabilidade e à cidadania”. 

Literacia da informação: 

“o processo de aprendizagem pelo qual se identifica uma necessidade ou se 
define um problema; procura recursos eficazes; reúne e consome informação; 
analisa e interpreta a informação: sintetiza e comunica com eficácia a 
informação e avalia o processo.” (CTAP, citado por RBE, 2008)  
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2. A biblioteca: estratégia ao serviço da comunidade 

 

5 

Igualdade de oportunidades 

Combate à info-exclusão 

Apoio na aprendizagem ao longo da vida 

Auxiliar os seus utilizadores no desenvolvimento de competências  

 Componentes básicos da literacia da informação 
Acesso 
Avaliação 
Uso  
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Os serviços de itinerância 
Conceito:  

“um serviço de extensão bibliotecária da biblioteca pública, que é 
disponibilizado através de um qualquer meio de transporte (carro, barco, 
comboio, etc.) e por meio do qual são levados os serviços básicos de 
biblioteca até comunidades desfavorecidas pela sua localização geográfica 
(pequenas comunidades, áreas rurais, bairros periféricos de zonas urbanas) ou 
públicos específicos (prisões, lares de idosos ou escolas), e que a esses 
mesmos serviços não podem ter um fácil acesso.” Henriques (2009) 
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2. A biblioteca: estratégia ao serviço da comunidade 

 

Condições a observar:  

estar integrada num sistema bibliotecário;  
dispor de um bom sistema de comunicações e de infra-estruturas;  
dispor de uma colecção informatizada e acessível electronicamente, 
complementada com o acesso à internet;  
identificar-se com o território e, condição fundamental, possuir pessoal 
capacitado, isto é, especializado/formado (Bailac, 2002). 
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2. A biblioteca: estratégia ao serviço da comunidade 
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Os serviços de itinerância: marcos históricos  

Século XIX: circulating libraries 

Década 90, século XIX: Traveling libraries: Dewey 

Fazem muito mais por um cidadão muitas bibliotecas pequenas do 
que uma biblioteca grande. 

1905: Maryland; book wagon:  Joshua Thomas e Mary Titcomb  

1912: veículo motorizado 

1925: veículo motorizado, na Alemanha  

Sabe-se que neste país circulavam já anteriormente as “traveling 
libraries” que inspiraram Augusto Ataíde para a implementação da 
primeira biblioteca móvel em Portugal 

1928: biblioteca num eléctrico: Munique  

… 
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2. A biblioteca: estratégia ao serviço da comunidade 
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Os serviços de itinerância: em Portugal  

1911: decreto “ com força de lei de 18 de Março de 1911” 

1914: processo centralizado de organização e distribuição de bibliotecas  

“traveling libraries” (à semelhança das alemãs)  

1953: Branquinho da Fonseca: primeira biblioteca itinerante 

1958: serviço de bibliotecas itinerantes da FCG 

Em 1958 funcionavam 15 unidades, em 1962 existiam 47 
bibliotecas 

1996: ressurgir modernas bibliotecas móveis 

2002: extinção do Serviço de bibliotecas fixas da FCG 

1919: 68 bibliotecas em funcionamento > 1922: 22> 
1926: 19 
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2. A biblioteca: estratégia ao serviço da comunidade 

 A importância das bibliotecas itinerantes no mundo contemporâneo  
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Potenciar o uso e o conhecimento dos serviços e da estrutura 
bibliotecária; 
Ser um ponto de encontro cultural que favoreça a comunicação 
intergeracional, mas também dos sectores da população distante; 
Mediador para a informação individual e colectiva; 
Tornar a leitura mais uma possibilidade de ócio e de 
conhecimento; 
Ser uma ferramenta para a criação de uma identidade local. 

Facilitar o acesso aos recursos informativos próprios e do sistema da 
biblioteca de que está dependente (colecções documentais e recursos 
electrónicos) através de um serviço de informação e de empréstimo e 
empréstimo interbibliotecário; 
Facilitar a formação (oficinas a realizar na biblioteca itinerante e/ou 
em salas de apoio); 
Construir conteúdos (página Web); 
Incrementar a comunicação, a informação e a participação dos 
utilizadores (por meio do correio electrónico, telefone, Web interactiva 
ou boletim electrónico). 
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“ O sacramental” (1487);  “Tratado de Confisson” (1488) 

Primeira biblioteca pública de Chaves: último quartel do século XIX 

1962: Biblioteca itinerante nº 43 da FCG 

2006: Novas instalações da Biblioteca Municipal de Chaves  

Biblioteca Municipal de Chaves  

Missão:  
Satisfazer as necessidades ou expectativas dos utilizadores, colocando um cada 

vez maior número possível de recursos disponíveis, proporcionando-lhes, num 
ambiente harmonioso e agradável, um melhor acesso à informação, contribuindo 
para o desenvolvimento do nível sociocultural da população para que esta 
acompanhe as mutações da sociedade do conhecimento e dotando-a de 
competências individuais com vista à autonomia e participação social 
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4. Estudo empírico 

 Questão de investigação: 
que práticas deve adoptar a 
Biblioteca Municipal para 
implementar os seus serviços 
através de um empréstimo 
itinerante, de forma a contribuir 
para um nível mais elevado de 
literacia na região? 
 

Tipo de pesquisa: Investigação-acção  

(investigação na/para a acção) 
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Os flavienses estão recetivos aos serviços de 
uma biblioteca itinerante? 

Que tipo de serviços consideram ser mais 
importantes?  

Na população residente atualmente na região 
existe ainda um grande número de antigos 
utilizadores da Biblioteca Itinerante nº43, da 
Fundação Calouste Gulbenkian? 

Quais são os hábitos de frequência de 
instituições biblioteconómicas revelados pela 
população? 

Que marcas deixou a antiga Biblioteca 
itinerante? 
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4. Estudo empírico 
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Instrumento de investigação: Inquérito por questionário 

População e amostra 

Composto maioritariamente por questões fechadas; apenas uma questão aberta 

Município de Chaves: 600,12 Km2 
51 freguesias 
44.039 habitantes  

Técnica de amostragem:   
multi-etapas.  
O processo realizou-se em dois períodos.  
1ª Etapa: amostragem por clusters  
2ª Etapa: amostragem aleatória 



Idade:  Habilitações literárias:  

Condição perante o trabalho:  

Sexo:  
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4. Estudo empírico 
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Caracterização da amostra 

Média etária dos respondentes: 
Bobadela: 50 anos,  
Curalha: 35,3 anos  
Vilas Boas :47,8  
Ervededo de 48,7. 

A amostra é maioritariamente 
feminina salvo o caso de Bobadela.  
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4. Estudo empírico 
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Utilização de bibliotecas  
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4. Estudo empírico 
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A opinião dos inquiridos 
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4. Estudo empírico 
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Sugestões:  

Bobadela: 0 respostas; 
Curalha: 3 respostas; 
Ervededo: 18 respostas; 
Vilas Boas: 2 respostas. 
 

A opinião dos inquiridos 

Assuntos abordados:  
desejo e o interesse no regresso da 
biblioteca itinerante, recordações da 
carrinha antiga,  
o gosto pela leitura,  
a referência à importância dos recursos 
humanos afetos, quer os passados, quer 
os futuros,  
o incentivo à continuidade do projeto 
ou à importância, na opinião do inquirido, 
do desenvolvimento do projeto 
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5. Apresentação do projeto: Identificação 

 Designação: Leituras sobre rodas: serviço 
de biblioteca itinerante para o concelho 
de Chaves 

Âmbito territorial: 
Região: Norte 
Distrito: Vila Real 
Concelho: Chaves  

Âmbito temporal: 
2 de Maio de 2011 a 30 de Março de 
2012 

Entidades envolvidas:  
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Chaves 
Entidade executora: Biblioteca Municipal de Chaves 
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5. Apresentação do projeto: Objetivos 

 

 

Aumentar a percentagem da população alvo servida pela biblioteca municipal; 

Permitir a igualdade de acesso a todos os habitantes do concelho aos serviços de 

extensão bibliotecária e animação cultural; 

Dar a conhecer e promover o uso dos serviços da Biblioteca Itinerante; 

Promover a aquisição de competências no domínio da Literacia; 

Contribuir para a aprendizagem ao longo da vida dos habitantes do concelho; 

Incentivar a comunidade para a leitura e para a escrita e possibilitar o contacto 

com o mundo dos livros; 

Motivar atitudes e hábitos de leitura; 

Promover a cooperação com as juntas de freguesia, escolas locais e outras 

entidades, tais como Lares, Centros de Convívio, etc.;  

Melhorar a qualidade de vida dos intervenientes.  
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5. Apresentação do projeto: Implementação 

 

  Ação 1: Aquisição e adaptação da carrinha, incluindo aquisição do acervo 
Objetivos: 
Preparar os meios técnicos necessários para implementar o projecto no 
terreno; 
Adaptar a viatura às funções de Biblioteca; 
Constituir e preparar a gestão de um fundo documental próprio.  
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 Ação 2: Concurso “ Eu ajudo a pintar a Carrinha” 
Objetivos 
Envolver a comunidade abrangida pelo projecto;  
Aproximar a comunidade interveniente do projecto;  
Promover hábitos sociais saudáveis; 
Promover a literacia funcional; 
Divulgar o projeto. 
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5. Apresentação do projeto: Implementação 

 

  Ação 3: Divulgação do projecto 
Objetivos 
Divulgar os serviços de extensão bibliotecária junto dos intervenientes; 
Sensibilizar o público para um uso activo e regular dos serviços; 
Dar a conhecer os recursos e as potencialidades da carrinha; 
Seduzir as comunidades locais para a divulgação e promoção dos serviços e 
também para o seu envolvimento na concretização deste projecto.   
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 Ação 4: Recolha do património 
Objetivos: 
Recolher o património oral local; 
Preservar o património oral; 
Promover a identidade local; 
Preservar e divulgar a memória local. 
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5. Apresentação do projeto 

 
 Ação 5: Ações de animação e promoção da leitura 

Objetivos 
Promover o gosto pela leitura; 
Promover a literacia; 
Promover o diálogo intergeracional; 
Promover práticas de escrita; 
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 Ação 6: Ações de formação ao utilizador.  
Objetivos: 
Formar utilizadores; 
Dar a conhecer o funcionamento de uma biblioteca; 
Promover o uso dos serviços da biblioteca itinerante; 
Incentivar à participação nas actividades; 
Ensinar a trabalhar com as novas tecnologias; 
Ensinar a preencher impressos de uso quotidiano. 
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5. Apresentação do projeto 

 
 Ação 7: Avaliação dos resultados do projeto 

Objetivos 
Avaliar os níveis de recetividade dos serviços de extensão bibliotecária; 
Refletir sobre as medidas a implementar no futuro; 
Analisar a quantidade e sobretudo a qualidade dos serviços prestados; 
Ouvir a opinião direta e/ou indireta dos vários intervenientes; 
Publicitar os resultados obtidos.  
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RESULTADOS ESPERADOS 
 Por avaliação interna 
 Baseada nos indicadores propostos por Mateos Vara e Soto Arranz (2005)  
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5. Apresentação do projeto: RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Geral  
Percentagem de utilizadores reais. 

Visitas da biblioteca itinerante per capita. 

Fornecimento de 
documentos 

Disponibilidade de títulos solicitados 

Percentagem de documentos não emprestados 

Empréstimo 

Volume de empréstimos 

Documentos em empréstimo per capita 

Empréstimos por tempo de serviço 

Formação de utilizadores Assistência per capita às diferentes actividades 

Custos 
Custo por habitante 

Custo por itinerário 

Factores físicos 
Tempo real de serviço bibliotecário 

Distâncias percorridas 

Percepção do utilizador Satisfação do utilizador 
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6. Conclusões e perspetiva de trabalho futuro 
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A biblioteca pública assume um papel fundamental no combate à iliteracia e à infoexclusão 
social. 

A panóplia dos seus vastos serviços empresta uma importante contribuição para a 
aprendizagem ao longo da vida biblioteca pública assume um papel fundamental no combate 
à iliteracia e à infoexclusão social. 

Implementar uma biblioteca itinerante, é potenciar a biblioteca pública e reforçar o seu 
papel como agente de educação não formal.  

Os dados obtidos demonstraram que os habitantes estão recetivos ao serviço de extensão 
bibliotecária, já que o consideram importante/muito importante e comprovou o abandono 
das aldeias mais distantes, refletindo-se em médias etárias mais altas e níveis de escolaridade 
genericamente mais baixos, assim como maior percentagem de população que afirma nunca 
ter utilizado uma biblioteca.  

Como perspectiva para um trabalho futuro, a médio prazo, sugere-se um estudo de caso 
sobre o funcionamento da biblioteca “Leituras sobre rodas”.  



26 



27 



28 



29 



30 



31 



32 



33 



34 



35 



36 OBRIGADA 


