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Introdução 

        

“ (…) a estudar, a escrever ou a investigar 
só se aprende no exercício dessas tarefas” 

      

“Armando F. Zubizarreta G., 1969” 

 

 

 

A história do percurso da espécie humana evidencia a sua capacidade de 

adequar os saberes às necessidades e, como chamou à atenção João Caraça1, ”O que 

é novo em cada época são as “tecnologias de informação” que usamos para nos 

fazermos entender pelos nossos semelhantes, bem como para respondermos às novas 

questões que surgem”, e realçou a importância da criação da linguagem verbal, como 

importante sistema de comunicação dos humanos.  

 

  Assim, a informação e os suportes para a difundir foram sofrendo alterações 

ao longo dos tempos e a sua evolução não foi uniforme. Desde o surgimento dos 

primeiros registos, de que há notícia, em pedra, argila, passando pelo papiro, 

pergaminho e o papel, decorreram milénios. Com a invenção da prensa, por 

Gutenberg, iniciou-se uma era de invenções que permitiram uma cada vez mais 

rápida difusão da informação, e assistiu-se a uma evolução tecnológica, não já de 

milénios, mas de séculos. 

 

 Em meados do século XX, com a invenção do computador ENIAC (1946), e 

também com o surgimento da televisão, da Internet, dos microcomputadores e do  

 

                                                
1
 CARAÇA, J. As tecnologias da informação.  Diário de Notícias, secção de Economia. [Em 

linha]<http://dn.sapo.pt/2006/06/22/economia/as_tecnologias_informação.html>. [Acedido em 2006-06-22] 
Director do Departamento de Ciência da Fundação Calouste Gulbenkian. Portugal. 

http://dn.sapo.pt/2006/06/22/economia/as_tecnologias_informação.html
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software cada vez mais avançado, tem-se vivido uma época de evolução, em poucas 

décadas, dando lugar à atualmente chamada “era digital”. 

 

  Graças ao desenvolvimento científico e tecnológico, a conceção dos sistemas 

de Educação sofreu profundas alterações, dando lugar a novas políticas, novas 

definições de conceitos existentes e ao surgimento de outros, particularmente no que 

respeita a “educação básica”, “alfabetização”, “literacia”, “literacia da Informação” 

(INFOLIT/ALFIN, Information Literacy/Alfabetización Informacional) …, “aprender a 

aprender” e “aprendizagem ao longo da vida.  

 

  Outros fatores relacionados com as transformações processadas prendem-se 

com a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a evolução de 

disciplinas como a Psicologia, a Sociologia, a Biblioteconomia, a Ciência Cognitiva 

(estudo da mente) e a Neurociência (estudo do cérebro), dando lugar ao 

aparecimento de múltiplos modelos teóricos, projetos e programas e o recurso a 

novas metodologias de ensino. 

 

  Deste modo, a conceção tradicional do Ensino apenas centrado no professor e 

na transmissão do conhecimento, em sala de aula, cedeu lugar à defesa de uma 

conceção mais atualizada, focada também no aluno e na sua participação ativa, 

“obrigando” à adaptação das estruturas e dos recursos às novas exigências da 

sociedade. 

 

  A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE2) foi uma das 

estruturas que ganhou protagonismo e assistimos a uma nova conceção da mesma, 

defendendo o imperativo de dotá-la com recursos e instrumentos que, por sua vez, 

lhe exigem uma maior responsabilidade no processo ensino aprendizagem. 

 

   
                                                
2
 Para simplificar, constarão ao longo do trabalho, preferencialmente, as designações de “BE/CRE”, “BE” 

ou “ biblioteca escolar”, quando nos referirmos à “Biblioteca Escolar/Cento de Recursos Educativos”, 
conceito utlizado em Portugal.  
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 Quanto aos recursos, é conferido especial relevo ao papel do 

bibliotecário/professor bibliotecário e da equipa da BE/CRE e, no que respeita aos 

instrumentos, é valorizado o uso de TIC como facilitadoras das aprendizagens e da 

aquisição de competências em literacia da informação.  

 

  Outro aspeto para um bom desempenho das escolas, fruto das preocupações 

dos investigadores, tem a ver com o papel dos seus líderes, que necessitam fazer a 

ponte entre as várias estruturas e, ao mesmo tempo, incentivar/facilitar abordagens 

interdisciplinares, transversais ao currículo, que se utilizem de trabalho cooperativo 

e/ou colaborativo entre docentes e o bibliotecário/professor bibliotecário e a equipa 

da biblioteca escolar. 

 

  Neste contexto de mudança, pareceu-nos pertinente fazer uma investigação, 

que nos permita percecionar o ponto da situação sobre a utilização de TIC em BE/CRE 

de escolas do Ensino Básico e Secundário,  

 

  A autora efetuou a pesquisa a nível local, nacional e internacional, para 

conhecer a utilização de TIC e o contributo da Biblioteca Escolar, designadamente das 

suas infraestruturas, do bibliotecário ou especialista em informação e de outros 

recursos humanos, na qualidade da Educação e no desempenho dos alunos. 

 

  Para o efeito, trabalhamos documentos em Português, Espanhol, Francês, 

Inglês e Alemão, para obter informação sobre diferentes disciplinas, estruturas, 

instrumentos e recursos, que têm implicações na Educação e no processo 

Ensino/Aprendizagem, de modo a ter a noção do estado da questão, especialmente 

em relação às últimas décadas do século XX até à atualidade. 

 

  A nível local, desenvolvemos estudos de caso. A primeira fase decorre no 

período de 2005/2006, com a elaboração do estudo sobre BE/CRE, no Agrupamento 

Vertical de Escolas Comandante Conceição e Silva (AVECCS), no Concelho de Almada, 

com escolas do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico.  
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  Baseada na teoria de investigação ação, a segunda fase começa ainda em 

2006, nas escolas de 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico3, no mesmo Concelho, 

designadas nesta investigação como E1, E,2, E3, E4, E5, E6. Inicia-se com o estudo de 

caso com o mesmo tema da fase anterior, mas de 2006 a 2007, e o desenvolvimento 

do projeto “Pesquisar é Aprender”, aplicado de 2007 a 2009.  

 

  Na sequência da experiência adquirida, desenhámos e implementámos nos 

anos letivos 2009/2010 e 2010/2011 o “Projecto Alunos Monitores [SIC] ”, projeto de 

investigação local em situação, na Escola Básica com 2º e 3º Ciclos Comandante 

Conceição e Siva, que será também designada pela sigla EBCCS ou E3.  

 

                                                
3
De acordo com a Classificação Internacional Normalizada da Educação, mais conhecida pela sigla 

ISCED (International Standard Classification of Education), e desenvolvida pela Unesco desde os anos 

1970 para efeitos de compilação e tratamento de dados sobre a Educação. Os 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico em Portugal correspondem a: (1) 2º ciclo – ISCED nível 1B – com a duração de dois anos (5º e 6º 

anos); (2) 3º ciclo - ISCED nível 2 – com a duração de três anos (7º, 8º e 9º anos).   
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Capítulo 1. 

Aspetos metodológicos 

 

 

 

1.1. Apresentação do tema  

 

  De acordo com Umberto Eco1 devemos cumprir quatro regras para a 

escolha do tema de um trabalho de investigação, orientado por um docente: (1) 

o tema deve corresponder aos interesses do investigador; (2) as fontes a 

consultar devem ser acessíveis, em termos materiais; (3) o candidato deve ser 

capaz de manusear as fontes, ou seja, deter “competência cultural” e (4) (…) “o 

quadro metodológico (…) [deve estar] ao alcance da experiência do candidato”.  

 

  A priori, as duas primeiras regras não ofereciam dificuldades à autora, em 

especial no que se refere aos interesses próprios, ainda que o aspecto material 

para aceder à informação levantasse alguns problemas de informação em 

excesso, em alguns casos, e escassez em outros, questão em certa medida 

facilitada pelo recurso a fontes institucionais fidedignas, maioritariamente 

literatura cinzenta, e com os documentos disponíveis através da Internet.  

 

 Quanto às duas últimas, “competência cultural” e experiência, tentámos 

obviar algumas lacunas, que sempre existem, com a frequência dos dois anos 

curriculares do processo de doutoramento em Ciências da Informação, área da 

Documentação, que culminou com um estudo de caso em bibliotecas escolares, 

ano letivo 2005/2006, cujo teor serviu de ponte à investigação continuada a 

partir de 2007.  

                                                
1 ECO, Umberto. Como se faz uma tese em ciências humanas. 11ª ed. Lisboa: Presença, 2004.  
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 No que concerne à experiência, além do trabalho como professora e 

também de orientadora de estágio de futuros professores, começámos a 

interessar-nos pelo papel das bibliotecas escolares, nos anos 1990, quando 

pertencemos à “secção da biblioteca”, como membro do Conselho Pedagógico, 

na escola onde à data exercíamos funções, no Ensino Secundário.  

  

A partir do ano 2000, já como docente da escola E3 (Comandante 

Conceição e Silva), do agrupamento de escolas com o mesmo nome, e parte 

integrante do universo onde decorre a investigação local, começámos por 

acompanhar o processo de evolução da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares 

(RBE), fizemos parte da equipa da BE/CRE, e fizemos um percurso de formação 

em serviço em Biblioteconomia, Organização e Gestão de BE e Gestão 

Documental, apoiada pelas Novas Tecnologias (NT), e continuámos o nosso 

processo de formação em TIC, iniciado nos anos 1980. 

 

Depois da integração na RBE, da BE/CRE da escola E3 (ano letivo 

2002/2003), a nossa colaboração centrou-se no seguinte: 

 (1) Administrar formação a docentes, coordenadores e funcionários da 

equipa da BE/CRE e, posteriormente, aos coordenadores das bibliotecas das 

outras escolas do nosso Agrupamento; 

 (2) Assegurar formação em TIC a alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico 

(2008-2011); 

 (3) Integrar e colaborar nas atividades do Grupo de Trabalho da Rede 

Concelhia de Bibliotecas Escolares de Almada (GTRCBEA) e do seu Grupo 

Coordenador (GCGTRCBEA), incluindo o contributo na elaboração de 

questionários, recolha e leitura de dados sobre o grau de satisfação e 

representações dos alunos, no tocante às estruturas e serviços prestados pelas 

BE/CRE do Concelho. 
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(4) Colaborar na conceção e elaboração de documentos orientadores da 

BE/CRE da escola E3 (Regulamento, Avaliação e Planificação Estratégica, Planos de 

Atividades, proposta de definição da Política de Desenvolvimento da Coleção) 

 (5) Escrever documentos de apoio à formação indicada no ponto 1, 

nomeadamente manuais de procedimentos de catalogação, em bases de dados 

documentais, e documentos de suporte às sessões de formação. 

(6) Construir instrumentos de apoio à pesquisa, particularmente uma 

página WEB - projeto “Pesquisar é Aprender”, disponibilizada no portal do 

Agrupamento de Escolas, com documentos orientadores para trabalhos de 

pesquisa e ligações úteis da Internet, de suporte aos alunos e divulgação à 

comunidade educativa, incluindo pais, encarregados de educação e 

coordenadores de bibliotecas e professores. 

 

 O tema que nos propusemos estudar é “A utilização das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC): Caso das Bibliotecas Escolares do Concelho 

de Almada”.  

  

 A expressão “Tecnologias da Informação e da Comunicação” é 

sobejamente conhecida, compreendida e utilizada na era atual, mas ainda assim 

explicitaremos o essencial do seu significado. 

 

Com a invenção do computador e a sua utilização generalizada, passámos 

a falar de “informática”, termo que em português se formou a partir das palavras 

informação automática. Adérito Tavares et. al. definiram-na como “o conjunto 

das disciplinas científicas e das técnicas aplicadas ao tratamento automático da 

informação”2. Os mesmos autores consideram a expressão “tecnologias da 

informação” como sinónima de “informática”, dado o objetivo principal daquela 

ser o de tratar, armazenar e disponibilizar informação, “ (…) através de meios 

electrónicos, isto é, utilizando computadores ou sistemas informáticos”. Como  

                                                
2 TAVARES, A. et. al. Tecnologias da Informação e da Comunicação. Lisboa: Lisboa Editora, 

2004. 
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aceder à informação implica frequentemente recorrer à sua “transmissão” ou 

comunicação, hoje em dia é usual utilizar-se a expressão “Tecnologias da 

Informação e da Comunicação “ ou o acrónimo TIC.  

 

O desenvolvimento do conceito de biblioteca escolar, a nível 

internacional, é esclarecido no capítulo 4, mas a par da expressão “biblioteca 

escolar” ou “BE”, segundo termo do tema do nosso trabalho, também utilizamos 

a expressão “Biblioteca escolar/Centro de Recursos Educativos” (BE/CRE).  

 

A terminologia biblioteca escolar é frequentemente utilizada em Portugal 

e adoptada, conforme o relatório profissional da International Federation of 

Library Associations and Institutions (IFLA), número 41, elaborado em 1995 por 

Sigrún Klara Hannesdótir3, nomeando aquilo que muitos designavam como 

“mediateca” ou “centro de recursos da biblioteca escolar”. 

  

O segundo termo, BE/CRE, é utilizado de acordo com legislação 

portuguesa de 20024, donde consta a decisão de integrar o conceito de 

Biblioteca Escolar no conceito mais vasto de Centro de Recursos Educativos, por 

ser considerado “um dos instrumentos fundamentais da organização pedagógica 

das escolas”5.  

 

O Gabinete das Bibliotecas Escolares6 clarificou a amplitude do conceito e 

modelo de BE, como centro de recursos e de aprendizagem, sem esquecer a 

componente lúdica. Seguindo de perto o que era defendido e aplicado em  

 

                                                
3 HANNESDÓTTIR, S. K.  Bibliotecários escolares: Linhas de Orientação para os requisitos de 
competência. 2ª ed. Publicada anteriormente em 1986 sob o título: Linhas de Orientação para a 
Educação e Treino dos Bibliotecários Escolares, Nº 9 na série Relatórios Profissionais da IFLA, nº 
41. Tradução de EVARISTO, M. E.  
4 PORTUGAL. Secretaria de Estado da Administração Educativa/ Secretaria de Estado da Educação. 
Despacho Conjunto Interno Conjunto nº 3 – I/SEAE/SEE/2002, 2º §.  
5
 Ibidem. 

6
 PORTUGAL. Ministério da Educação. Gabinete das Bibliotecas Escolares. Páginas a&b,2003, vol. 

11, pp. 7-35. 
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diferentes países da Europa, nos EUA e por organizações como a IFLA/Unesco, 

IASL…, considerou a BE como: 

 “centros [sic]   de recursos educativos destinados à consulta e à produção 

de documentos em diferentes suportes, em relação com as actividades de ensino, 

com actividades curriculares não letivas e com a ocupação dos tempos livres.”). 

Concebidas para permitir a seleção, organização, partilha e divulgação da 

informação, tanto em suporte físico como virtual, deveriam incluir a função 

didáctica e pedagógica, no aspecto de aprendizagem autónoma dos alunos, ao 

apoiar actividades curriculares em trabalho colaborativo com os docentes da 

escola e ajudariam ao desenvolvimento das competências da informação, nas 

quais se inclui aprender a pesquisar, seleccionar e utilizar a informação de modo 

a transformá-la em conhecimento, ou seja, teriam um papel transversal na 

aprendizagem e no currículo.7  

 

  Uma das condições para transformar um assunto da atualidade em tema 

científico é a de “definir com exactidão o âmbito geográfico e temporal (…)” do 

estudo que pretendemos realizar8. Assim, elegemos o Concelho de Almada e o 

período de 2005 até 2011. Quanto à data do termo, esclarecemos que a mesma 

foi ajustada à circunstância da aplicação de vários estudos de caso que 

influenciaram a cronologia da fase final da investigação.  

 

 Como foi indicado na Introdução, a Fase I da investigação decorre nas 

cinco escolas do Agrupamento de Escolas Comandante Conceição e Silva, no 

Concelho de Almada. A Fase II tem inicialmente lugar nas escolas de 2º e 3º 

Ciclos do Ensino básico, do mesmo Município, E1, E2, E3, E4, E5 e E6 e os estudos 

de caso seguintes, incluindo uma situação escolar em contexto e situação, são 

implementados na escola E3). 

 

 

                                                
7
 PORTUGAL. Ministério da Educação. Gabinete das Bibliotecas Escolares… op. cit., p.11 

8 ECO, Umberto. Como se faz uma tese … p. 60. 
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Algumas das razões para as nossas escolhas:  

(1) - Considerarmos que esta matéria não tem sido suficientemente 

estudada, a nível local, circunstância que poderá suscitar o interesse de 

outros investigadores a alargarem este estudo ou poderem confirmar 

resultados em situações idênticas.   

(2)  – A área territorial definida corresponder a uma das componentes da 

organização administrativa do nosso país e, em termos organizacionais, 

julgarmos coerente ter em conta a articulação funcional das Bibliotecas 

Escolares com a Biblioteca Municipal de Almada, estrutura que apoia as 

BE/CRE, de acordo com a legislação portuguesa e como preconizam o 

Manifesto da Biblioteca Pública e o Manifesto da Biblioteca Escolar. 

(3)  - O universo dos sujeitos escolhidos para a investigação local (alunos, 

professores e coordenadores de bibliotecas escolares), pertencer a 

escolas implantadas no Concelho indicado e, no caso dos alunos na fase 

II, com algumas características iguais ou semelhantes (os mesmo grau de 

ensino, as mesmas faixas etárias). 

 

 1.2. Problema, hipóteses e objetivos  

 

  Uma das aceções do conceito de problema é a diferença entre uma 

situação que existe e uma outra situação desejada. Não saber qualquer coisa e 

querer aprendê-la pode, neste sentido, ser considerado um problema.9 

  

  Algumas das suposições de que partimos, em resultado da nossa prática 

docente, da colaboração na equipa da BE/CRE, do trabalho desenvolvido quando 

integrada no GCGTRCBEA, levou-nos a intuir que as BEs das escolas do Ensino 

Básico, em Almada, podem não estar suficientemente preparadas para  

 

                                                
9 CASTRO, L. B., RICARDO, M. M. Gerir o trabalho de projecto:um manual para professores e 
formadores. Lisboa: Texto Ed., 1994, p.11  
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responder aos desafios do século XXI, no que toca às novas exigências e 

mudanças do papel desta infraestrutura, no processo ensino aprendizagem.  

 

 Assim, a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) em 

Bibliotecas Escolares, na educação/ensino, é o problema que nos propomos 

investigar.  

 

  As hipóteses de trabalho elencadas prendem-se com o seguinte: 

 

 H1 – Pensamos que o recurso a TIC contribui para a melhoria dos 

resultados académicos dos alunos, com o contributo da BE/CRE, na aquisição de 

destrezas de pesquisa e de competências em INFOLIT.  

   

H2 - Supomos que os profissionais da equipa de BE/CRE têm formação 

insuficiente e não desenvolvem projetos transversais ao currículo em trabalho 

colaborativo com o professor curricular, para permitir a melhoria das 

competências dos alunos em INFOLIT, de modo a concretizar o novo papel de 

interveniente no processo ensino aprendizagem, no contexto atual. 

 

H3 - Julgamos que, a nível institucional, no contexto interno, a BE não é 

suficientemente apoiada e valorizada, no que se refere à falta de recursos 

humanos em quantidade satisfatória e de infraestruturas, nomeadamente rede 

local, e de instrumentos TIC, caso de computadores, software de gestão 

documental acessível aos utilizadores da BE, software educativo, informação de 

apoio à pesquisa disponível online… 

 

 H4 – Parece-nos que o professor curricular não adquiriu ainda uma cultura 

de utilizador assíduo da BE nem de trabalho colaborativo com esta estrutura, 

praticando em grande medida o ensino centrado no professor curricular e na 

utilização quase exclusiva da sala de aula, não desenvolvendo projetos com 

alunos, para aquisição de competências em INFOLIT. 
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Em resultado das suposições antecipadas, definimos como objetivo geral 

(OG) do estudo, o de verificar o uso de TIC em BE/CRE, como estrutura de apoio 

ao processo ensino aprendizagem, contribuindo para a possível melhoria de 

competências em literacia da informação e ajudando ao êxito escolar dos alunos, 

como se pode inferir do teor do tema e do problema identificado. 

 

 Os objetivos específicos são: 

 

OE1 – Conhecer a utilização de TIC em BE/CRE, a nível internacional, e a 

sua influência como instrumentos na aquisição de competências em “literacia da 

informação”.  

OE2 - Conhecer o estado da questão a nível internacional, no que 

concerne a: (1) conceitos (educação básica, alfabetização, literacia e literacia da 

informação); biblioteca escolar; (2) projetos; (3) programas e (4) modelos 

aplicados na Educação Básica/Secundária, com o contributo das TIC e das 

BE/CRE.  

OE3 - Estudar as condições das Bibliotecas Escolares/Centros de Recursos 

Educativos (BE/CRE), das escolas do Ensino Básico, no Município de Almada 

(Portugal), para o seu desempenho satisfatório no contexto ensino 

aprendizagem, à luz dos novos paradigmas, e o grau de satisfação e 

representações dos alunos, professores e coordenadores da BE/CRE.  

OE4 – Criar instrumentos, nomeadamente em TIC, na BE/CRE da escola 

E3, para apoio à implementação de projetos de desenvolvimento de 

competências dos alunos, em literacia de informação e de fácil 

replicação/flexibilização.  
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OE5 - Desenhar e desenvolver um projcto na lógica de investigação acção, 

que consta de vários estudos de caso, incluindo uma situação real de ensino, 

tentando adaptá-lo ao contexto, numa óptica de trabalho interdisciplinar 

cooperativo e colaborativo, recorrendo à disciplina de História do 3º Ciclo do 

Ensino Básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade)10; ao professor curricular; à 

autora; à equipa e aos recursos em TIC da BE/CRE e à participação ativa dos 

alunos deste grau de ensino, no binómio aprendendo/ensinando). 

 

 1.3. Metodologia 

 

  Dadas as ainda existentes dificuldades nas “Ciências da Educação”, é um 

facto a necessidade de recorrermos à pesquisa em várias disciplinas, “tomando 

de empréstimo” alguns conceitos e metodologias. 

 

Assim, o estudo é realizado em áreas distintas, já mencionadas na 

Introdução, designadamente a Sociologia, a Psicologia, a Biblioteconomia, a 

Ciência Cognitiva e a Neurociência, na procura de respostas às questões sobre o 

processo de aquisição de competências de pesquisa e comunicação da 

informação, utilizando TIC e o apoio da BE/CRE, e sobre o processo 

ensino/aprendizagem, no período de desenvolvimento psico-afetivo e cognitivo 

da pré-adolescência e adolescência. 

 

Bruce W. Tuckman11 refere que a maioria das investigações sobre o 

processo ensino-aprendizagem abrange o estudo da eficácia de certos métodos 

de ensino, tendo como cenário as salas de aula, que em determinadas condições  

 

                                                
10Em Portugal, os 7º, 8º e 9º anos correspondem ao 3º ciclo do ensino básico, mas em muitos 
países são considerados como um primeiro nível do ensino secundário. Segundo a classificação 
da Unesco, as Internacional Standard Classification of Education (ISCED), para efeitos de 
compilação e tratamento de dados sobre Educação, corresponde ao nível 2, enquanto os 1º e 2º 
ciclos pertencem ao nível 1.     
11

 TUCKMAN, B. W. Manual de investigação em Educação: Como conceber e realizar o processo 
de investigação em Educação. 3ª ed. Lisboa:  Fundação Calouste Gulbenkian, 2005.  
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levam à melhoria das aprendizagens e das atitudes. Considera “o estudante, “o 

professor” e os “materiais” como as componentes principais de sistemas de 

ensino.  

 

  Dados os objetivos da nossa investigação, alargamos o cenário da sala de 

aula ao da BE/CRE e, quanto à componente professor, incluímos a equipa da 

BE/CRE, compreendendo também o coordenador da mesma. Delimitamos áreas 

de interesse em Ensino e Aprendizagem, no Ensino Básico/Ensino Secundário12, 

descritores que constam de uma matriz sugerida pelo mesmo autor13 e 

igualmente fazem parte dos descritores da Unesco. 

 

  Além de todos os resultados da revisão bibliográfica vertidos nos 

capítulos 2, 3 e 4, que se refletirão ao longo deste relatório, desejamos 

evidenciar algumas teorias importantes aplicadas em projetos incluídos no 

capítulo 5, ligados ao processo ensino aprendizagem.  

 

O projeto como método de trabalho tem a ver com um movimento de 

educação, ligado ao pensamento de John Dewey (1858 – 1952), que defende a 

experimentação, o apelo aos interesses dos alunos, a ligação da educação a 

objetivos pragmáticos e a aceitação de diferenças individuais no ritmo de 

aprendizagem, método de trabalho posteriormente teorizado por William H. 

Kilpatrick e em Portugal começou a ser divulgado em 1978, num seminário 

organizado no Porto, pela Comissão Instaladora de um Curso de Formação de 

Formadores e pela Escola Superior de Educação de Estocolmo.14  

 

 

 

                                                
12Incluímos “Ensino Básico” e “Ensino Secundário”, porque a nível internacional e na classificação 
da OCDE, os 7º,8º e 9º anos de escolaridade estão inseridos na primeira fase do “Ensino 
Secundário”, enquanto em Portugal foram reclassificados como “Ensino Básico”. 
13

 TUCKMAN, B. W. Manual de investigação em Educação…, op. cit., p. 80 
14

 CASTRO, L. B., RICARDO, M. C. Gerir o trabalho de projecto: Um manual para professores e 
formadores…op. cit. 
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Hoje em dia fala-se de método de “investigação ação”, iniciado nos anos 

1940 na Faculdade de Professores da Universidade de Columbia (EUA), que 

utilizou este método para permitir aos professores desenvolver empiricamente a 

prática docente, a que o citado John Dewey recorreu de forma sistemática15. 

 

Assim, é nosso propósito apoiarmo-nos nas teorias de “investigação 

acção” utilizando ainda esta teoria como instrumento de articulação da teoria de 

“ensino baseado em evidência”, de “trabalho colaborativo”, implicando 

professores curriculares, bibliotecários, equipas da BE e os alunos, e em projetos, 

programas e modelos utilizados na Educação, particularmente ligados ao papel e 

funções das bibliotecas escolares16, onde tentamos aplicar a teoria investigada à 

prática em contexto. 

 

Lesley Farmer17, a partir da revisão da literatura sobre o conceito de 

“investigação acção”, concluiu tratar-se de um “ciclo de pesquisa”, em diferentes 

etapas, que inclui: (1) a análise da situação atual; (2) o levantamento de questões; 

(3) a identificação de fatores; (4) propostas de solução; (5) desenvolvimento de 

intervenções e medição; (6) compilação e análise dos dados; e (7) levantamento 

de novas questões.  

 

Em 2009, Carol A. Gordon18 abordou o mesmo conceito e desenvolveu 

uma teoria, propondo articular a utilização da investigação ação como  

                                                
15

 FARMER, L. Information literacy: a whole school reform approach. Em:  67th IFLA Council and 
General Conference, Long Beach, CA, USA, 16-25 de Agosto, 2001. 
16 Ver ABID, A. Information literacy for lifelong learning.Paris: Unesco, 2004. [Em linha] 
<http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/116e-Abid.pdf> [Acedido em 2011-06-20]; CALIXTO, J.A. 
Literacia da informação: Um desafio para as bibliotecas, 2005. [Em linha] 
<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo5551.PDF>. [Acedido em 2011-06-28]; PÉREZ 
PULIDO, M.; HERRERA MORILLAS, J. L. Teoría y nuevos escenarios de la biblioteconomia. 2ª ed. 
Buenos Aires: Alfagrama, 2006, 263 pp.; GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. A. Alfabetización informacional: 
cuestiones básicas. Anuario Think EPI, 2007, pp. 43-50. 
17

 FARMER, L. Information literacy: a whole school reform approach … op. cit. 
18 GORDON, C. An emerging theory for evidence based information literacy instruction in school 
libraries, Part 2: Building culture of inquiry. Evidence Based Library and Information Practice 2009, 
4:3. [Em linha] <http://ejournals.library.ualberta.ca> [Acedido em 2011-06-28]. 
 

http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/116e-Abid.pdf
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo5551.PDF
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instrumento de “ensino baseado em evidência”, para o ensino da Literacia da 

Informação nas bibliotecas escolares, socorrendo-se do currículo escolar e 

salientando o papel da evidência no ensino e aprendizagem, ou seja, a ligação da 

teoria à prática. 

 

Esta autora apoiou as suas conclusões na junção das teorias de Lewin e 

Dewey e nos modelos de aprendizagem “Processo de Pesquisa de Informação”/ 

“Information Search Process” (ISP), e “Pesquisa Guiada” (“Guided Inquiry”), como 

alicerces do estudo da ligação da informação ao conhecimento e dos conceitos de 

ajuda e intervenção das BE no ensino do século XXI.  

 

O modelo “Information Search Process” (ISP) foi teorizado por Carol 

Kuhlthau19, que abordou a noção de incerteza, quer cognitiva quer afetiva, nas 

fases precoces do processo de pesquisa, e o que é possível fazer para tentar 

resolver este problema.  

 

 O modelo “guided inquiry” é baseado no trabalho de transformação de 

ideias, com o contributo dos bibliotecários escolares e dos professores 

curriculares, no intuito de reforçar o poder de aprendizagem dos alunos, numa 

abordagem construtivista (por etapas e orientada), sem descurar os aspetos 

relativos aos princípios e valores, no desenvolvimento da INFOLIT e de outras 

literacias críticas20, dando lugar ao modelo de “biblioteca escolar como agente 

dinâmica de aprendizagem”. 

 

 O trabalho conjunto de professores e bibliotecários escolares tem 

levantado questões sobre as relações entre os profissionais de áreas e, 

eventualmente, com estatutos diferentes, na gestão do trabalho a desenvolver, e  

                                                
19 KUHLTHAU, C. Model of the Information Search Process. Rutgers (USA): Universidade, 2012. [Em 

linha] <http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/information_search_process.htm>. [Acedido em 

2012-03-02] 

20 Ver capítulo 2.  

http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/information_search_process.htm
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os resultados de alguns estudos apontam para as dificuldades dos professores no 

apoio ao desenvolvimento da INFOLIT no ambiente curricular.   

 

A Professora Dorothy A. Williams e Caroline Wavell21 realizaram uma 

investigação em escolas secundárias e constataram essas dificuldades, ainda que 

os docentes reconhecessem a grande importância da literacia da informação para 

a aprendizagem ao longo da vida. O mesmo estudo identificou questões a ter em 

consideração na implementação de “parcerias colaborativas no seio das escolas”.  

 

A expressão “trabalho colaborativo” tem vindo ultimamente a ser 

frequentemente utilizada no campo da Educação e está relacionada com o termo 

“colaboração”. No entanto, o mesmo tem sido definido de modos diversos por 

autores de várias áreas científicas e o conceito aplicado em inúmeras 

investigações. 

 

 Patrícia Montiel-Overall22 fez um levantamento dos diferentes conceitos 

de colaboração, para compreender o significado do termo e a sua ligação ao 

sucesso académico dos alunos, com a finalidade de desenhar uma “teoria de 

colaboração” a adotar no campo da biblioteconomia, destinada a professores e a 

bibliotecários. 

 

 Definiu colaboração “como um processo em que duas ou mais pessoas 

trabalham juntas, para integrar a informação, de modo a melhorar a 

aprendizagem do aluno”. Propôs quatro modelos, que genericamente  

 

 

                                                
21 WILLIAMS, D.; WAVELL, C. Information literacy in the classroom: Secondary school teachers´ 
conceptions. Final report. Aberdeen: Robert Gordon University, School of Information and Media; 
Aberdeen Business School, 2006.  
22

 MONTIEL-OVERALL. Toward a Theory of Collaboration for Teachers and Librarians, [Em linha] 
<http://www.ala.org/aasl/aaslpubsandjournals/slmrb/slmrcontents/"volume82005/theory> 
[Acedido em 2012-07-16] 
 
 

http://www.ala.org/aasl/aaslpubsandjournals/slmrb/slmrcontents/%22volume82005/theory
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representavam um “esforço conjunto”, para distinguir colaboração de 

coordenação e de cooperação.  

 

 O novo paradigma de ensino realça a importância de preparar os 

estudantes para desenvolverem competências em literacia da informação, 

conceito abrangente que também incorpora as destrezas em TIC no processo de 

aprendizagem ao longo da vida, visando a autonomia e, em Portugal, com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 6/200123, com os princípios orientadores do 

processo de desenvolvimento do currículo nacional, a utilização de TIC foi 

considerada como “formação transdisciplinar de carácter instrumental”.  

 

 O relatório da presidência do comité de INFOLIT da American Library 

Association (ALA), em 198924, chamava a atenção para o problema da memória e 

do esquecimento, ao relatar o resultado de dois estudos. Um deles mostrou o 

esquecimento de 50% dos conteúdos ensinados, em poucos meses e um outro 

revelou que os alunos não retinham mais de 42% dos conteúdos de uma aula, 

embora tivessem sido avisados que iriam ser testados imediatamente após a 

mesma, lhes tivesse sido fornecido um resumo dos conteúdos que iam ser 

tratados e tivesse sido permitido tomar notas na aula e usá-las durante o 

inquérito. Testados uma semana mais tarde, sem utilizarem as notas, os 

estudantes recordavam apenas 17% das matérias lecionadas nas aulas. 

 

O mesmo estudo questionou o ensino de factos e propôs a aprendizagem 

como um processo onde as pessoas fossem orientadas na aquisição de destrezas  

 

 

                                                
23

 PORTUGAL. Ministério da Educação. Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro. Diário da 
República — 1ª Série – A – n.º 15 – 18 de Janeiro de 2001. Estabeleceu os “princípios orientadores 
da organização e da gestão curricular do ensino básico, bem como da avaliação das aprendizagens 
e do processo de desenvolvimento do currículo nacional.” 
24 American Library Association (ALA). Presidential Committee on Information Literacy. Final 
Report. Washington, D.C, 1989. [Em linha] 
<http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm>. [Acedido 
em 2012-11-11]. 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm
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para localizar, avaliar e, face a qualquer necessidade, usar eficientemente a 

informação, defendendo o seguinte: 

 

 “A reestruturação do processo de aprendizagem não só desenvolve as 

destrezas do pensamento crítico dos estudantes, como os fortalecerá para a 

aprendizagem ao longo da vida e o desempenho efetivo de responsabilidades 

profissionais e cívicas”.25  

 

Reforçando o que defende a ALA, Marc Prensky tem desenvolvido um 

trabalho profícuo na divulgação, quer através de obra escrita quer através de 

conferências em inúmeros países, sobre o que ele considera desejável para o 

ensino/educação. 

 

O ensino centrado nos alunos é a visão transmitida por Marc 

Prensky26,quando defende que na educação é necessário interrogarmo-nos sobre 

o que eles necessitam e como os professores poderão proporcionar-lhes isso. 

Considera que não é tarefa fácil num mundo em “turbulência (…) e 

progressivamente em mudança acelerada”, mas mais do que mudar, os 

profissionais devem gradualmente ir-se adaptando às mudanças do contexto e do 

meio ambiente em que todos nos inserimos e preparar os estudantes com 

aprendizagens úteis para o seu futuro. 

  

                                                

25
 Ibidem 

26PRENSKY, M. From Digital Natives to Digital Wisdom. 2011. [Em linha] 

<http://marcprensky.com/writing/Prensky-Intro_to_From_DN_to_DW.pdf> [Acedido em 2015-09-

13]. Ver também <http://marcprensky.com/> 

 

 

 

 

 

http://marcprensky.com/writing/Prensky-Intro_to_From_DN_to_DW.pdf
http://marcprensky.com/
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No que concerne ao recurso às tecnologias, o mesmo autor advoga que a 

sua aprendizagem e utilização são importantes, mas na justa medida em que 

ajudem os alunos a desenvolver aquilo que ele apelida de “meta” destrezas 

(“meta” skills), como “pensamento crítico, resolução de problemas, audiovisual e 

programação”, tal como até aqui se tem abrangido a leitura e a escrita. 

 

Surgiram também propostas de novas formas dos professores ensinarem e 

avaliarem os alunos, tomando em consideração o modo como eles podem 

aprender invocando “múltiplas inteligências”.   

 

Em 1983, Howard Gardner27 deu à estampa o livro Frames of mind:The 

theory of multiple intelligencies, na sequência da investigação realizada desde os 

anos 1970, seguindo-se outros desenvolvimentos, incluindo a aplicação desta 

teoria à prática e a atualização /revisão da sua teoria, aparecendo entretanto 

várias publicações, inclusive do autor, a debruçar-se sobre a questão.  

 

 O essencial da primeira incursão em 1983 concluía que a inteligência 

envolve várias modalidades - inteligência racional e matemática (lógica), visual, 

auditiva e verbal (linguística), musical e rítmica, cinestésica (física), intrapessoal e 

interpessoal - e que o sistema de ensino e as formas de avaliar a inteligência 

normalmente apenas empregam algumas delas.  

 

Ainda segundo Howard Gardner28, a questão da inteligência e a sua 

medição surgem em França com o psicólogo Alfred Binet, recorrendo a testes que 

vieram a ser designados “teste de inteligência” e a sua medição “quociente de 

inteligência (QI) ”, [IQ (intelligence quotient)], para prever o sucesso ou o 

insucesso dos alunos do ensino primário. Esta descoberta é bem-sucedida e 

seguem-se várias formas de medir a inteligência com a evolução dos testes de QI, 

designadamente o SAT (“Scholastic Aptitude Test”, originariamente, e Scholastic  

                                                
27

 GARDNER, H. Multiple intelligencies: New horizons. Basic books, 2006.   
28 Ibidem 
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Assessment Test, na sequência da mudança de significado com a passagem do 

tempo). 

 

Do ponto de vista do autor, esta forma de medir a mente confinava a 

avaliação das pessoas a uma dimensão das suas capacidades verbais ou 

matemáticas, implicando uma “visão uniforme” da escola, só aparentemente 

justa, porque deixava para trás os que detinham outros tipos de inteligência. 

Baseando-se em parte nos resultados de investigações das ciências cognitivas 

(“estudo da mente”) e da neurociência (“estudo do cérebro”) defende uma visão 

plural da mente e apresenta o “conceito de uma escola centrada no individual que 

leva a sério esta visão multifacetada da inteligência”, a que chama “teoria das 

múltiplas inteligências”. A partir desta visão define inteligência como a 

“capacidade computacional”, isto é, “a capacidade de processar um determinado 

tipo de informação (…), [que] “requer a habilidade para resolver problemas ou 

adaptar produtos que são resultado de uma situação cultural particular ou 

comunidade”. 

 

1.3.1. Método, procedimentos e técnicas  

 

A PARTE I, MARCO TEÓRICO, capítulos 2, 3 e 4, é a apresentação do 

estudo panorâmico do estado da questão, a nível local, nacional e internacional, 

de conceitos e teorias relacionados com alterações registadas, nas últimas 

décadas, em inúmeros sistemas de ensino, incluindo o português, e sobre 

políticas implementadas, para melhorar as infraestruturas, as metodologias, os 

recursos e os instrumentos do processo ensino aprendizagem, particularmente 

no ensino básico/secundário.  
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Para a pesquisa bibliográfica recorremos a literatura de âmbito 

internacional, que constou de obras de referência, monografias, publicações 

periódicas, literatura cinzenta, catálogos bibliográficos. Estes documentos foram 

pesquisados em suporte papel ou em endereços e bases de dados electrónicos. 

As escolhas do acesso on-line incidiram em universidades, instituições estatais, 

bibliotecas, organizações como as da União Europeia, dos Países Ibero-

americanos, da comunidade internacional e associações profissionais e editoras 

LISA, Emerald Publishing, Elsevier, na Faculdade de biblioteconomia da 

Universidade da Estremadura (Badajoz), e nos Serviços EBSCO, base de dados on-

line, através de formação e inscrição neste sistema de pesquisa na Biblioteca da 

Faculdade de Letras de Lisboa. 

  

A PARTE II, capítulo 5, Projectos de investigação ação a nível local 

(Concelho de Almada-Portugal), é a apresentação dos resultados e discussão de 

vários estudos aplicados em escolas do Ensino Básico do Concelho ora 

mencionado. 

 

Poderemos inserir esta investigação nas designadas “metodologias 

qualitativas”, expressão que engloba um conjunto de abordagens que tomam 

diferentes designações, em diferentes autores, designadamente “investigação 

interpretativa”, justificando a não inclusão do termo qualitativo, por o conotar 

com uma técnica de pesquisa, um procedimento, quando o essencial se centra no 

“significado” atribuído pelos participantes às ações em que se envolvem.29. 

 

O modo de investigação escolhido é “o estudo de caso/s”, identificando-

se com diferentes características e pressupostos enunciados por Tuckman30,  

 

 

                                                
29 LESSARD-HÉBERT, M.; GOYETTE, G.; BOUTIN, G. Investigação qualitativa: Fundamentos e 
práticas. 3ª ed. Lisboa: Instituto Piaget, 2008. 
30

 TUCKMAN, B. W. Manual de investigação em Educação: Como conceber e realizar o processo 
de investigação em Educação… op. cit.  
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tratando-se no essencial de “pesquisa em situação natural” em “contexto local”, 

como fonte de dados investigados pela autora.  

 

No que diz respeito à investigação local, procedemos não só a uma 

abordagem qualitativa, como quantitativa, utilizando técnicas de inquérito por 

questionário de respostas fechadas e/ou abertas, examinando igualmente 

amostras casuais, aleatórias de resultados, questionários complementados por 

inquérito oral, ou seja, entrevista, e socorrendo-nos ainda de testes.   

 

Quanto ao recurso concomitante das técnicas de questionário e 

entrevista tem como fundamento obviar alguns dos deméritos do formato de 

qualquer uma delas, de acordo com considerações sumariadas por TUCKMAN31, 

e parcialmente apresentadas abaixo, Figura 1.1, que traduzem as nossas 

preocupações de personalização, oportunidade de questionamento, sugestões e 

maior grau de fidelidade (reliability) da informação pretendida, sobretudo no 

que diz respeito às questões com o foco na avaliação qualitativa dos recursos das 

BE/CRE (tanto em qualidade como em quantidade), permitindo a triangulação de 

dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31

 Ibidem, pp. 321-322 
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CONSIDERAÇÕES 

 

ENTREVISTA 

 

QUESTIONÁRIO 

(…) 

(…) 

Oportunidade para resposta- 
-chave (personalização) 
 
Oportunidade para questionar 
 
Oportunidade para questionar 
(sugestões a seguir) 
 

(…) 
(…) 
(…) 

 
Fidelidade total 
 

(…) 

(…) 

Vastas 

 

Vastas 

 
Possível 

 
(…) 
(…) 
(…) 

 

 

Bastante limitada 

(…) 

(…) 

Limitadas 

 

Limitada [SIC]  

 

Difícil 

(…) 
(…)  

(…) 

 
 
 
Razoável 
 

 

Figura 1.1 Sumário dos méritos relativos da entrevista versus  questionário 

Fonte: TUCKMAN, Bruce W.: Manual de investigação em Educação: Como conceber e realizar o processo de investigação 
em Educação, Tradução: António Rodrigues-Lopes, op. cit. pp. 321-322.   

 

A entrevista é uma boa técnica de investigação, considerada uma escolha 

adequada para a coleta de dados, nomeadamente quando pretendemos entender 

ou explorar questões humanas delicadas ou a questão parece ser melhor 

respondida em prosa do que em números.32 

 

No que concerne aos testes, para Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade 

Marconi33, os mesmos funcionam como instrumentos, com o propósito “de obter  

 

 

                                                
32 BECK, S. MANUEL, K. Practical research methods for librarians and information professionals 
New York: Neal Schuman, 2008. Citado por WILSON, V. Research Methods: Interviews. Saskatoon 
(Canadá): Murray Library University of Saskatchewan, 2012, pp.1-2. [Em linha]< 
https://ejournals.library.ualberta.ca> [Acedido em: 2011-11-11].   
33

 LAKATOS, M. A.; MARCONI, M.A. Metodologia do trabalho científico.6ªed. Brasil: Editora Atlas 
S.A., 2001, p. 107 

https://ejournals.library.ualberta.ca/
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dados que permitam medir o rendimento, a frequência, a capacidade ou a 

conduta de indivíduos, de forma quantitativa.” 

 

Até aqui mencionámos o recurso a várias técnicas que citaremos caso a 

caso, nas diferentes fases da investigação local, que constam na próxima figura 

1.2, recorrendo a terminologia adotada pelas autoras citadas no parágrafo 

anterior34.  

 

Observação direta intensiva Observação direta extensiva 

Entrevistas Questionários 

Testes 

 

Figura 1.2 Técnicas de investigação qualitativa utilizadas na documentação direta 

 

  Face aos objetivos traçados, delineámos por fases o trabalho de campo, 

definindo o modo de organização de tarefas, tempos de execução e meios, 

estruturados de acordo com a figura 1.3, como segue:  

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE TAREFAS, TEMPOS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS 
 

Tarefas Tempos Médios 

  
Análise da situação 
 
Fase I – Investigação no 
agrupamento vertical de escolas 
Comandante Conceição e Silva 
(AVECCS) 

 
 

2005-2006 

 

2 Questionários a alunos 
 
1 Questionário e entrevista a 
coordenadores de BE/CRE 

 

2005/2006  

 

Documentos em WORD 

                                                
34 Ibidem, p. 109 
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Fase II – Estudos de caso em BE de 
escolas de 2º e 3º Ciclos do Ensino 
Básico (E1, E2, E3, E4, E5, E6), em 
Almada 

 
 

2006-2007 

   

1 Questionário a alunos 
1 Questionário a coordenadores de 
BE/CRE e entrevista 
 

 
2006/2007 

 
Documentos em Word  

Formação ministrada pela autora a 
professores e funcionários da 
equipa da BE/CRE e a alunos. 
 

 
2007-2011 

Instrumentos de apoio 
elaborados pela autora: 
Manual de procedimentos 
em PDF, documentos em 
PowerPoint e Bases de 
dados documentais da 
BE/CRE. 

Análise de dados recolhidos na 
aplicação de questionários e 
entrevistas.  
Comparação de dados da Fase I 
(2005/2006) com a Fase II 
2006/2007) – grau de satisfação de 
alunos. 

2007-2009 Documentos em Word e 
PowerPoint e estatísticas 
em Excel  

 
Análise SWOT e planificação 
estratégica 
 

 
2007 

Matriz SWOT e quadro de 
planificação estratégica 

  
Projetos desenvolvidos na BE/CRE 
 
Desenho e desenvolvimento do 
projeto “Pesquisar é aprender”, 
subsidiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian e pelo AECCS a);  
- Formação de funcionários, 
professores e coordenadores de 
bibliotecas, da equipa das BE/CRE, 
do agrupamento de escolas 
(Biblioteconomia, catalogação, 
pesquisa e gestão de empréstimos, 
em bases documentais).  
- Elaboração de manual de 
procedimentos de catalogação em 
base de dados documental, 
adaptado ao contexto escolar, 
particularmente no que se refere à 
indexação; 
 

 
 
 
 

2007-2009 

 

Base de dados DOCBASE e, 

posteriormente, 

PORBASE5; Computadores 

com acesso ao servidor e à 

base de dados 

documental; 

 Manual de 

procedimentos em PDF; 

Documentos em 

PowerPoint, de apoio à 

formação; 

Página WEB em FrontPage 

(título: “A Aventura da 
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- Elaboração de documentos de 
apoio às sessões de formação; 
 
- Construção de uma página WEB 
“A Aventura da Pesquisa”, 
(disponibilizada no portal da escola 
sede de agrupamento).  
 

Pesquisa”); Blogue da 

BE/CRE da EBCCS.  

   

 
“Projeto Alunos Monitores” 

 
 
 

 
2009-2011 

 

Desenho do projeto alunos 
monitores (desenvolvimento de 
competências em INFOLIT) e 
aceitação da professora de História 
como parceira na sua aplicação 
 
 
 

  

Aprovação do projeto “Alunos 
Monitores”, pela Diretora do 
agrupamento (AVECCS) e pelo 
Conselho Pedagógico.   

 
Setembro 2009 

Registo no livro de atas 
das reuniões do Conselho 
Pedagógico  

Desenvolvimento do primeiro ano 
do projeto “Alunos Monitores” 
 

Ano lectivo 2009/2010 
 

Documentos em Word, e 
PowerPoint; página WEB, 
endereços eletrónicos, 
base de dados 
documental, acervo 
documental físico e blogue 
da BE-CRE, da escola E3; 
computadores; Internet, 
fotografias, vídeos, correio 
eletrónico, smartphones… 

Avaliação intercalar da aplicação do 
projeto “Alunos Monitores”  

Março e Julho de 2010 Relatórios em Word 
 

Continuação do desenvolvimento 
do projeto “Alunos Monitores” 

Ano lectivo 2010/2011 Documentos em Word, 
PowerPoint página WEB; 
endereços eletrónicos; 
base de dados 
documental, acervo 
documental físico e blogue 
da BE-CRE, da escola E3; 
computadores, Internet, 
plataforma Moodle, 
fotografias, vídeos, correio 
eletrónico, smartphones…  

Questionários e entrevistas a 
alunos 

 
 

Documentos em Word,  
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Avaliação final do projeto 
 

 
2011 

 
Ficheiros em Word, Excel, 
PDF, PowerPoint e CD-
ROM 
 
 

 
Figura 1.3 Organização de tarefas, tempos e equipamentos técnicos 

a)35  

 

 As tarefas que constam da figura acima estão estruturadas no texto em 

três grandes itens: análise da situação, análise SWOT e planificação estratégica e 

projetos desenvolvidos na BE/CRE 

 

1.3.1.1. Análise da situação 

 

Com base nas teorias expressas, os projetos implementados decorrem em 

duas fases, em diferentes momentos cronológicos e circunstâncias previamente 

definidas, em escolas básicas com Bibliotecas Escolares integradas na Rede 

Nacional de Bibliotecas Escolares (RBE), a nível do Concelho de Almada, em 

Portugal, entre 2005 e 2011.  

 

1.3.1.1.1. Fase I. Estudo de caso sobre BE/CRE em escolas com 1º, 2º e 3º 

Ciclos de Ensino Básico do AVECCS 

 

A nível local, começámos o primeiro estudo de caso intitulado “A 

utilização das tecnologias da informação e comunicação (TIC): O caso das 

bibliotecas escolares do Concelho de Almada36,” investigação que suportou o 

relatório para a obtenção do Diploma de Estudos Avançados (DEA). Funcionou 

como experiência piloto e fonte primária para a nossa tese com o mesmo título e 

decorreu no ano lectivo 2005/2006, nas cinco escolas do Agrupamento de Escolas  

                                                
35 Este projeto foi da responsabilidade da Direção da Escola, da autora e da Coordenadora da 
BE/CRE, que colaborou connosco na redação do projeto, mas a formação ministrada e a 
elaboração dos instrumentos de apoio à mesma, foram da responsabilidade da autora 
 
36

 Título do relatório para obtenção do DEA (Diploma de Estudos Avançados), obtido na 
Universidade Complutense de Madrid, Faculdade das Ciências de Informação. 
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Comandante Conceição e Silva (AVECCS) no Concelho de Almada, Portugal, 

(escolas com 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico).  

 

Lakatos e Marconi consideram a possibilidade de utilização do 

questionário como um pré-teste, desde que tidas em consideração determinadas 

condições para reformulá-lo, no caso de ser utilizado na pesquisa definitiva. 

Quando aplicado o questionário é necessário observar e anotar se as perguntas 

estão bem formuladas e usando uma linguagem adaptada ao conhecimento e 

compreensão das perguntas formuladas ou se o inquirido evita responder a 

certas questões “delicadas”. A pesquisa piloto permitirá apercebermo-nos da 

“ambiguidade das questões”, ”existência de perguntas supérfluas”, “adequação 

ou não da ordem de apresentação”37( …).  

 

Além da técnica de inquérito por questionário e entrevista utilizamos 

universos finitos e uma amostra que serviu de comparação. 

 

Assim, as conclusões reportadas a 2006 baseiam-se na análise de três 

questionários: (1) sobre o funcionamento e serviços prestados nas BE/CRE e o 

grau de satisfação e representações dos alunos em relação à BE/CRE, aplicado nas 

escolas básicas do Município, incluindo as do nosso agrupamento de escolas; (2) 

relativo à utilização de TIC em casa e na BE/CRE, dos alunos da EBCCS (E3); e (3) 

sobre a estrutura e serviços prestados pelas BE/CRE, dirigido aos coordenadores 

das bibliotecas escolares do AVECCS, citado no parágrafo anterior, 

complementado com entrevista   

 

1) Questionário ao grau de satisfação dos alunos em relação à 

BE/CRE - 2006 

 

 

                                                
37

 LAKATOS, M. A.;  MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico, op. cit…, p. 129. 
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A elaboração do questionário sobre o grau de satisfação dos alunos das 

escolas básicas do Município (Anexo 1.1) foi da responsabilidade do Grupo 

Coordenador do Grupo de Trabalho da Rede de Bibliotecas Escolares de Almada 

(GCGTRBEA), grupo de que fazíamos parte. 

 

Com esta indagação pretendíamos conhecer o grau de satisfação e 

representações da BE/CRE, como dado de apoio à gestão deste recurso. 

 

2) Questionário à utilização de TIC em casa e na BE/CRE a alunos da 

EBCCS (E3) - 2006 

 

O questionário foi da responsabilidade da autora e incidiu na utilização de 

TIC pelos alunos, em casa e na BE/CRE da EBCCS (Anexo 1.2). 

 

Pretendemos conhecer a utilização que os alunos fazem das TIC, em casa e 

na biblioteca escolar, e o seu grau de satisfação e representações desta estrutura, 

para ajudar a conhecer melhor aspetos do contexto, quer interno quer externo 

das escolas, e poder gerir melhor os recursos. 

 

3) Questionário sobre a estrutura e serviços prestados pelas 

BE/CRE, complementado com entrevista, aos cinco 

coordenadores das BE/CRE - 2006 

 

Nesta inquirição, complementada com entrevista, pretendemos conhecer 

dados quantitativos e qualitativos relativamente ao funcionamento, estruturas e 

serviços prestados pelas BE/CRE do nosso agrupamento de escolas (Anexo 1.3). 

 

 O questionário tem neste caso uma dupla função. Não só recolher dados, 

mas percecionar e registar dúvidas, questões/opiniões mais delicadas que por 

vezes não são escritas.  
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1.3.1.1.2.Fase II. Estudos de caso no concelho de Almada nas escolas de 2º e 3º 

ciclo de Ensino Básico e na escola E3. 

 

As técnicas utilizadas foram o inquérito por questionário e entrevista.  

 

 No quarto trimestre de 2006 iniciámos um processo de investigação 

ação, para permitir o desenvolvimento das bibliotecas escolares e que serviria 

para completar o processo de doutoramento, com título idêntico ao do DEA: “A 

utilização das tecnologias da informação e comunicação (TIC): O caso das 

bibliotecas escolares do Concelho de Almada”. 

 

 Para isso socorremo-nos de um questionário sobre grau de satisfação e 

avaliação da BE, feita pelos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico da EBCCS, e outro 

aplicado aos seis coordenadores das Escolas com 2º e 3º Ciclos do Concelho de 

Almada, de avaliação da estrutura, serviços prestados e recursos, no ano letivo 

2006/2007.  

 

 O nosso estudo foi realizado em duas vertentes simultâneas, uma teórica 

e outra prática, aplicando a teoria em vários projetos para criar condições nas BE, 

favoráveis à implementação de projetos que permitissem o desenvolvimento das 

competências dos alunos em literacia da informação, processo que culminou com 

a aplicação do estudo de caso “projeto alunos monitores”, em 2009/2010 e 

2010/2011. 

 

 1) Questionário sobre grau de satisfação e avaliação da BE/CRE aos 

alunos do 3º Ciclo da EBCCS - 2007 

 

 Em 2006/2007 realizámos um estudo idêntico ao de 2005/2006, mas nas 

seis Escolas do Município de Almada, com 2º e 3º Ciclos do Ensino básico, 

incluindo a escola sede do primeiro estudo de caso, onde desenvolvemos a maior  
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parte do nosso trabalho de campo, indagando se as bibliotecas das escolas do 

ensino básico cumprem requisitos satisfatórios de desempenho, no contexto 

ensino aprendizagem, à luz dos novos paradigmas preconizados a nível 

internacional (Anexo 1.4).  

 

Após a coleta, redução e análise dos dados, que dizem respeito ao 

questionário sobre o grau de satisfação e representações dos alunos, o mesmo 

foi objeto de alterações por parte do GCGTRBEA, com base nos relatórios dos 

coordenadores de BE, que aplicaram o questionário, e na análise das respostas 

dos inquiridos. O questionário aos coordenadores do AVECCS, completado com 

entrevista, da responsabilidade da autora, não foi reformulado, mas procedemos 

à alteração da ordem de duas perguntas na descrição de resultados, por 

observarmos na altura ser mais lógica essa ordem.  

 

2) Questionário, complementado com entrevista, aos coordenadores das 

BECRE das escolas de 2º e 3º ciclos do concelho de Almada - 2007.  

 

Trata-se do mesmo questionário utilizado e testado pela autora, no estudo 

de 2005/2006 (Anexo 1.3). A sua aplicação também é complementada com 

entrevista posterior, para esclarecer dúvidas dos respondentes e, ao mesmo 

tempo, solicitar informações mais detalhadas sobre a pergunta aberta do final do 

questionário, e suscitar uma avaliação e um pedido de sugestões, para melhorar a 

eficácia e a eficiência do serviço prestado, designadamente no que diz respeito a 

equipamentos, materiais, recursos humanos e formação. 

 

Os contactos com os coordenadores das bibliotecas das seis escolas 

realizaram-se pessoalmente, em reuniões do SABE (Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares de Almada), por contacto telefónico e por correio eletrónico. 

No que respeita às entrevistas, a autora deslocou-se aos estabelecimentos de 

ensino, devidamente autorizada, após as respostas escritas ao questionário. 
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 1.3.1.2. Análise SWOT/DAFO e planificação estratégica 

 

 Durante o período de redução e análise daqueles dados, a autora em 

colaboração com a coordenadora da BE, a colega Manuela Caeiro, efetuámos a 

avaliação da BE da EBCCS com a finalidade de traçar uma planificação estratégica 

e tentar melhorar o desempenho desta estrutura, tendo elaborado para o efeito 

um documento a apresentar à direcção da escola. 

  

  Invocando os princípios e a missão expostos no Manifesto das Bibliotecas 

Escolares, explicitados nas School libraries Guidelines38, propomos como missão 

da BE/CRE da EBCCS proporcionar aos estudantes, em particular aos do ensino 

básico (1º, 2º e 3º Ciclos) as condições para: 

 

1) Acederem à informação em igualdade de oportunidades, independentemente 

das suas diferenças; 

2) Desenvolverem competências para transformar a informação em 

conhecimento; 

3) Desenvolverem o espírito crítico; 

4) Terem acesso a todos os suportes e meios de comunicação, para melhorarem 

as literacias, em geral, e a literacia da informação, em particular, facilitando a 

aprendizagem ao longo da vida; 

5) Permitir o desenvolvimento da imaginação e da criatividade; 

6) Facilitar a ponte entre os serviços disponibilizados pelas bibliotecas escolares 

do Agrupamento e as das Bibliotecas Municipal e Nacional e, consequentemente, 

as bibliotecas universitárias. 

7) Tendencialmente disponibilizar o acesso à comunidade em geral, sempre 

condicionados à prioridade dada aos alunos e professores, no caso de 

insuficiência de meios da biblioteca escolar. 

  

                                                
38

 Diretrizes da IFLA/Unesco para Bibliotecas escolares 2002. Vila Franca de Xira (Portugal), 2006. 
Trad. Maria José Vitorino, 
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 Do mesmo documento consta a avaliação da BE/CRE, utilizando a análise 

SWOT39, instrumento frequentemente utilizado, através da qual são observados 

os pontos fracos e fortes, oportunidades e ameaças das organizações, analisando 

o contexto interno e externo. A partir desta avaliação fizemos a planificação 

estratégica, priorizando os domínios considerados mais importantes.    

 

1.3.1.3. Projetos desenvolvidos na BE/CRE 

 

 Da leitura dos resultados dos questionários e entrevistas aplicados a 

alunos, professores e coordenadores e do conteúdo da análise SWOT e da 

planificação estratégica, desenhámos e aplicámos na E3 o projeto “Pesquisar é 

Aprender” e o projeto “Alunos Monitores”. 

 

 1.3.1.3.1. Projeto “Pesquisar é Aprender” 

  

O projeto “Pesquisar é Aprender” foi aplicado na EBCCS /E3, entre finais 

de 2006 e início de 2008, implementando ações de formação para alunos, e para 

funcionários, professores e coordenadores da BE/CRE, e construindo 

instrumentos para a melhoria das condições na concretização de projetos de 

desenvolvimento de competências em literacia e literacia da informação.  

 

1) Questionário aplicado aos professores da EBCCS como 

utilizadores da BE/CRE - 2008 

 

O questionário aos professores (Anexo 2.1) pretendia obter uma 

Informação mais atualizada da avaliação da BE/CRE feita pelos docentes, com o 

propósito de melhorar os serviços prestados e tentar dinamizar uma participação 

mais efetiva dos professores na promoção de atividades interdisciplinares 

implicando a BE, na melhoria do processo ensino aprendizagem. 

                                                
SWOT – Acrónimo de “Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats”. O acrónimo equivalente 
em espanhol é DAFO – “Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades”. 
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Na sequência do trabalho na BE/CRE, decidimos preparar formação para 

funcionários e professores que se realizou num total de 50 horas anuais, em 

módulos de 25 horas (anexo 2.2), nos anos letivos 2006/2007 a 2010/2011. 

 

Para esta atividade escrevemos um manual de procedimentos de 

catalogação em base de dados documental, para apoiar a formação em estágio, 

um documento em Powerpoint para as sessões de formação e uma página WEB 

em FrontPage, alojada no portal da escola EBCCS. 

 

1.3.1.3.2. Projeto “Alunos monitores”  

 

Numa lógica de percurso, em 2009, desenhamos o projeto “Alunos 

Monitores”, que se concretiza nos anos letivos 2009/2010 e 2010/2011, aplicado 

aos alunos do 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos de escolaridade), na 

escola E3, com o objetivo de promover o êxito académico dos alunos deste ciclo.  

 

Dado terem sido diagnosticados na escola desempenhos menos 

conseguidos, nos alunos do 3º ciclo do ensino básico, e termos constatado a falta 

de projectos que contemplassem este nível, foram os mesmos objeto principal da 

nossa acção pedagógica e actores intervenientes no processo individual e 

colectivo de aprendizagem, recorrendo à disciplina curricular de História e às TIC, 

tentando confirmar a tese de que o recurso às TIC no processo ensino 

aprendizagem pode promover o desenvolvimento da competência leitora, do 

espírito crítico, e das competências em INFOLIT, e considerarmos importante criar 

condições para favorecer a aprendizagem das faixas etárias da pré-adolescência e 

adolescência, que possuem um grande potencial de desenvolvimento de 

capacidades, mas ao mesmo tempo evidenciam alguma desmotivação. 

 

 O projeto foi executado a nível local, “em contexto” e “em situação”, 

tentando aplicar na prática conhecimentos adquiridos na investigação teórica. 
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Malheiro da Silva40 abordou a importância dos conceitos de “contexto” e 

de “situação”. O primeiro relacionado com “elementos materiais”, “tecnológicos” 

e “simbólicos” e o segundo com “momentos circunstanciais delimitados 

cronologicamente”. 

 

Dada a importância de que se reveste a definição prévia de conceitos e os 

pressupostos que estiveram em mente no desenrolar da investigação local, no 

que concerne especificamente ao estudo de caso “Projeto Alunos Monitores”, 

ponderámos o seguinte: 

 

(1) Os “elementos materiais” considerados foram os locais onde iriam 

decorrer as ações com os alunos, nomeadamente as salas de aula e 

instalações da BE/CRE; 

(2) Quanto aos “suportes tecnológicos”, preocupámo-nos com a adequação 

e disposição física do mobiliário, computadores disponíveis, ligações à 

Internet, material áudio e vídeo, bases de dados documentais, como 

suporte à formação dos alunos na pesquisa de informação, ligações a 

software educativo e a documentos disponibilizados pela autora no 

portal da escola E3, de apoio ao trabalho de pesquisa e à apresentação 

de trabalhos; 

(3)  Os “aspectos simbólicos” também foram tidos em conta, como sejam: a 

questão do novo papel e estatuto de alunos e professores, numa 

perspectiva de aprendizagem mútua e de colaboração, as características 

do meio envolvente interno e externo e a sua representação nos atores 

das ações. 

 

Outras variáveis em apreço tiveram a ver com questões culturais, 

características psicoafectivas e cognitivas dos grupos etários em estudo, em geral  

                                                
40

 SILVA, A. M. Modelos e modelizações em Ciência da Informação: O modelo eLit.pt e a 
investigação em literacia informacional. Revista Prisma, 2010 n.º 13 [Em linha] 
<http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/viewFile/785/710> [Acedido em 2012-05-28]. 

http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/viewFile/785/710
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e de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), em particular, 

abrangendo assim várias áreas científicas, já mencionadas. 

 

Como projeto de ensino aprendizagem numa perspectiva transversal ao 

currículo e a participação da BE/CRE, tentando promover o “trabalho 

colaborativo”, convidámos como parceira a professora da disciplina de História 

do 3º ciclo, que nos dava garantias de profissionalismo, competência científica, 

formação e prática em TIC, tendo a diretora colocado a colega na equipa da  

BE/CRE durante algumas horas semanais, o que facilitou o desenvolvimento do 

projeto para reuniões e trabalhos de grupo, utilizando o espaço da biblioteca e os 

seus recursos, evitando limitar a situação de aprendizagem à sala de aula.  

 

O recurso ao trabalho de grupo tem vindo a ser prática corrente e 

defendido há décadas, com o pressuposto de “uma activação do potencial dos 

saberes, da experiência e da intervenção de cada um dos alunos”. Distanciando-

se dos modelos de ensino tradicionais, possibilita uma “relação dinâmica com 

outros saberes, outras técnicas, outros modos de pensar, outras opiniões, outros 

modos de agir e reagir.”41 

 

A nossa opção de propor à professora de História a incorporação de 

trabalhos de grupo na avaliação dos alunos, na concretização do projeto, 

correspondeu à convicção de que a observação em pequenos grupos 

“heterogéneos”, desde que não existam clivagens em excesso nos membros do 

grupo, reúne melhores condições de estruturação, de mais objetividade e por 

acréscimo mais rigor, como defende Maria Helena Pato. 

 

 

                                                
41

 PATO, M. H. Trabalho de grupo no ensino básico: Guia prático para professores.1ª ed. Lisboa: 
Texto editora, 1995. 
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Como a sala de aula não reúne frequentemente condições satisfatórias 

para o trabalho de grupo (falta de espaço, necessidade de recorrer a alterações 

na disposição do mobiliário, falta de materiais), utilizámos a BE para várias 

atividades (entrevistas, trabalho em pequenos grupos, formação em destrezas de 

pesquisa…).  

 

Preocupámo-nos em equacionar questões de “diferentes estádios de 

desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos, respeitar ritmos diferenciados de 

pensamento e de acção, valorizar processos complexos de pensamento e 

melhorar a aquisição de competências.” 42 

 

 Para o efeito, associamos conceitos de educação, alfabetização, ensino 

básico/ensino secundário, literacia e literacia da informação, em conformidade 

com as abordagens mais atuais, particularmente na influência da utilização de TIC 

no processo ensino/aprendizagem, e socorrendo-nos de diferentes teorias e 

modelos divulgados a nível internacional, citados ao longo do relatório.  

 

Também nos apoiamos em modelos de INFOLIT, utilizando 

predominantemente os conhecimentos adquiridos naqueles que de forma 

explícita tinham sido construídos para públicos-alvo mais jovens, do ensino não 

superior. A maioria transmite a ideia geral de aprendizagem da pesquisa e 

utilização da informação passo a passo, ou seja, por etapas, e na organização e 

desenvolvimento do nosso trabalho com os alunos centrámo-nos particularmente 

nos modelos “Processo de Pesquisa da Informação” – “Information Search 

Process” (ISP) e “Pesquisa Guiada” – “Guided Inquiry”, complementados com a 

visão transmitida pelo “Modelo de Biblioteca Escolar como Agente Dinâmico de 

Aprendizagem”, como “Lugar de Informação e Espaço de Conhecimento”, numa  

 

                                                
42 Ibidem, p. 9. 
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dinâmica informativa, formativa e transformativa, enfatizando também a 

aprendizagem de princípios e valores43. 

 

Outro modelo seguido, adaptado à nossa experiência e às necessidades do 

nosso projeto, foi o de Félix Benito, sistematizado com o foco nas fases do 

percurso de aprendizagem para aprender a informar-se, implicando tanto o treino 

dos processos cognitivos como a aprendizagem dos conteúdos documentais44.  

 

Para o desenho do projecto, além dos conhecimentos teóricos adquiridos, 

utilizámos informação cotejada no documento de avaliação SWOT/DAFO e 

planificação estratégica da BE da EBCCS, analisando os pontos fortes, fracos, 

oportunidades e ameaças, fatores que poderiam facilitar ou dificultar a 

concretização do projeto, e fomos definindo estratégias para ultrapassar 

dificuldades e potenciar os aspectos positivos, nomeadamente através da 

implementação de projetos prévios atrás descritos.  

 

Como qualquer trabalho necessita ser planificado, mas também 

acompanhado, recorremos à avaliação continuada (“ongoing”), verificando em 

diversos momentos se estavam a ser atingidos os objetivos definidos na 

planificação e avaliar as causas do que não estava a ser cumprido, para poder 

definir novas e melhores estratégias de concretização do mesmo e proceder a 

alterações de alguns dos objetivos e metas, caso fosse necessário.   

 

Nesse sentido, e como estava programado, a autora e a professora de 

História realizámos reuniões para avaliações intermédias (Março e Junho de 2010 

e no final dos três trimestres do ano lectivo 2010/2011), e compilámos 

informação sobre os resultados da avaliação. O teor desses resultados serviu de 

apoio a reuniões, formais e informais com a equipa e/ou com a Coordenadora da  

                                                
43 Ver capítulo 2 sobre esta matéria. 
44 Como consta no capítulo 2. 
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BE/CRE, dos Conselhos de Turma, reuniões com pais e encarregados de educação 

e elaboração de relatórios dirigidos à Diretora do Agrupamento de Escolas, no 

final do ano lectivo 2009/2010 e outro no final do ano lectivo 2010/2011. 

 

Para desenvolver o projecto “Alunos Monitores”, utilizámos a metodologia 

de investigação baseada no estudo de caso, já mencionada, manejando técnicas 

qualitativas e quantitativas. No que concerne aos alunos monitores, recorremos a 

entrevistas semiestruturadas, a testes de avaliação diagnóstica das suas destrezas 

e competências básicas em TIC, e à avaliação comparativa de trabalhos em grupo 

dos alunos monitores, antes e após a formação na BE/CRE, e, posteriormente, 

entre estes e os realizados pelos outros alunos das turmas. Procedemos ainda à 

análise da evolução das aprendizagens, utilizando testes diagnósticos e 

sumativos, e à avaliação de resultados académicos, das atitudes e valores da 

totalidade dos alunos. 

 

Dada a profusão e exaustividade dos dados manejados apresentamos em 

resultados aqueles que em nosso entender poderiam facilitar a análise deste 

trabalho. 

 

Por fim, aplicamos um questionário aos alunos monitores para avaliarem o 

desenvolvimento do projeto e auto-avaliarem a sua evolução da performance, 

das atitudes e valores, com o propósito de fazermos a leitura das respostas ao 

questionário e confrontá-la com a nossa perceção/avaliação durante o processo. 

 

De toda a atividade desenvolvida, registámos e tratámos estatisticamente 

os dados recolhidos relativos à avaliação dos resultados académicos e da 

observação das atitudes e valores de todos os alunos do 3º ciclo, onde os alunos 

monitores se inserem (ano letivo 2009/2010). No final do ano letivo 2010/2011, 

também procedemos ao registo e tratamento estatístico das respostas ao 

questionário, mencionado no parágrafo anterior.  
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Tanto a matriz da análise SWOT, como a da planificação estratégica 

realizadas em 2007 ajudaram à conceção deste projeto, partindo dum cenário do 

estado da questão diagnosticado, tendo em atenção aspetos do contexto externo 

e interno. 

 

 Tendo ainda em conta que os alunos do ensino básico estão a desenvolver 

destrezas para se tornarem utilizadores independentes da informação, é 

necessário criar condições para serem motivados a implicar-se na sua 

aprendizagem. 

 

Para isso, é imprescindível envolver a comunidade educativa e, tal como 

já acontecera em todo o nosso trabalho organizado e concretizado nos vários 

projetos de investigação, a primeira preocupação foi assegurar a aprovação e o 

apoio da Diretora do Agrupamento de Escolas, a aprovação dos órgãos 

competentes do agrupamento, nomeadamente do Conselho Pedagógico, órgão 

onde o coordenador da biblioteca tinha assento.  

 

A segunda questão foi confirmar a divulgação e aprovação do projecto 

pela comunidade, incluindo os pais e encarregados de educação, tendo em conta 

algumas das tradicionais barreiras, como sejam: a resistência à mudança, os 

conceitos necessitarem ser melhor compreendidos por todos (neste caso os 

conceitos de literacia e de literacia da informação), e ser relevante a investigação 

demonstrar mais claramente o seu interesse na aquisição de competências para 

enfrentar os desafios do século XXI. 

 

O desenvolvimento deste trabalho foi programado para uma fase inicial 

de dois anos, e a possibilidade de renovação, desde que existissem recursos para 

o efeito, coincidindo com a vigência do Projecto Educativo de Agrupamento 

(PEA), a partir do ano lectivo 2009/2010.  
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Integrada na apresentação das atividades da BE/CRE, para o ano lectivo 

2009/2010, procedemos à sensibilização para a importância do papel 

colaborativo entre as bibliotecas escolares e as disciplinas curriculares, no 

processo ensino aprendizagem, dirigida à Direção do Agrupamento de Escolas e 

aos Coordenadores de todas as estruturas do ensino pré-escolar e do 1º, 2º e 3º 

Ciclo do Ensino Básico, incluindo os professores bibliotecários, os Diretores de 

Turma e de Departamento, do agrupamento de escolas.  

 

Nessa sessão, com a duração aproximada de uma hora, e tendo em mente 

que a ação era dirigida a profissionais de escolas com ensino pré-escolar, 1º, 2º e 

3º ciclos, recorremos a um documento PowerPoint e um documento impresso, 

distribuído a todos os participantes para apoio à informação veiculada (Anexo 

3.1). 

 

 Foram apresentados conteúdos sobre: (1) Papel e funções das bibliotecas 

escolares e as suas condições de êxito; (2) Conceitos (alfabetização, educação 

básica, literacia e literacia da informação); (3) Ligações online, a modelos de 

pesquisa (as “seis etapas da pesquisa” e “BIG6”)45; (4) Legislação aplicada às 

bibliotecas escolares e aos professores bibliotecários; (5) Indicação de ligações 

online, tanto no portal da escola como em outras instituições, para os 

interessados em alargar os seus conhecimentos; (7) Divulgação do “Projecto 

Alunos Monitores”.  

  

                 Após a divulgação e inscrição voluntária dos alunos monitores, 

comunicámos o projeto e pedimos autorização aos pais e encarregados de 

educação para integrar os alunos no projeto, uma vez que haveria atividades fora 

do horário das suas aulas.  

 

                                                
45 Estes modelos estavam disponíveis em linha na Rede Nacional de Bibliotecas Escolares (RBE) 
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               De seguida desenhámos dois guiões (Anexo 3.2) como metodologia de 

apoio a sessões de formação na BE/CRE, em pequenos grupos e de forma flexível, 

porque era possível desdobrar o conteúdo em mais vezes. Esta formação 

posteriormente funcionava como preparação de trabalhos também em grupo, 

utilizando conteúdos da disciplina de História, com o fim de aplicar na prática 

destrezas em língua materna e destrezas de pesquisa adquiridas, como treino 

para a integração em grupos na sala de aula. 

  

               No segundo ano de vigência do projeto, aplicámos um questionário que 

serviu como dado da nossa avaliação final (Anexo 3.3). Do mesmo constava o 

pedido de avaliação do projeto e o impacto nos alunos como metodologia de 

ensino e igualmente da autoavaliação sobre o desempenho, os resultados 

académicos, os comportamentos e os valores, como produto do que nos 

propuséramos atingir.  

 

Para concluir este item de metodologia diremos que o tratamento 

estatístico, para cálculos numéricos e elaboração de figuras e tabelas, se 

processou em folha de cálculo Excel. Para a elaboração das citações e da 

bibliografia final utilizámos a norma UNE-ISO 690 “Directrices para la redacción 

de referências bibliográficas y de citas de recursos de información.46 

 

 1.4. Dificuldades e limitações do estudo 

 

No início desta investigação, deparámo-nos com algumas dificuldades, a 

primeira das quais se prendeu com a informação disponível. Por um lado existe 

uma grande profusão de documentos de carácter geral, que nos obriga a dispor 

de muito tempo e exige um esforço acrescido na escolha criteriosa dos mesmos, 

e por outro, confrontámo-nos com escassez de bibliografia sobre literacia da  

                                                
46

 Norma española. UNE-ISSO 690. Información y Documentación. Directrices para la redacción de 
referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. Madrid: AENOR, 2013. 
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informação e a utilização das TIC, nas bibliotecas escolares, em alguns países, 

incluindo Portugal. 

 

Outra questão sentida foi o não conseguimos aceder a alguns textos 

originais, em especial os editados no estrangeiro, questão que minimizámos 

através de documentos onde esses autores eram citados, o que nos permitiu 

comparar citações e avaliar a fiabilidade da interpretação veiculada.  

  

Na definição de descritores tivemos que incluir o “ensino básico” e o 

“ensino secundário”, já que o 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, em Portugal, 

fazem parte do nível designado “3º Ciclo do Ensino Básico”, quando em muitos 

países estão englobados no Ensino Secundário. Além disso, a classificação do 

ISCED (International Standard Classification of Education), desenvolvida pela 

Unesco, para efeitos de compilação e tratamento de dados sobre a Educação, 

inclui o 2º ciclo, como nível I-B, e o 3º ciclo como nível II, realidade que dificultou 

a colecta de dados e obrigou ao alargamento da pesquisa. 

.  

 Também sentimos a falta de dados estatísticos disponíveis em Portugal, 

que respondessem ao que pretendíamos, à data da nossa pesquisa, relativos a 

2006 ou anteriores a esta data. As três fontes oficiais portuguesas que 

privilegiamos nesta investigação são o Instituto Nacional de Estatística de 

Portugal (INE) a Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal (RBE) e o Gabinete de 

Informação e Avaliação do Sistema Educativo (GIASE47), organismo responsável 

pela informação sobre estatísticas da Educação, que têm a ver com a População 

Escolar, Recursos Humanos e Recursos Físicos e Tecnológicos.  

 

A dificuldade ora expressa prende-se essencialmente com duas razões: 

(1) O universo das seis escolas escolhidas no nosso estudo está implantado no 

Município de Almada, estrutura administrativa que em termos da Nomenclatura  

 
                                                
47 Ver <www.giase.min-edu.pt>; < www.ine.pt>; <http://www.rbe.min-edu.pt> 

http://www.giase.min-edu.pt/
http://www.ine.pt/
http://www.rbe.min-edu.pt/
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das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) se insere em Lisboa (NUT 

de nível II) e na Península de Setúbal (NUT de nível III), conforme Decreto-Lei n.º 

244/200248; (2) o GIASE utiliza universos finitos e reais, por Tipologia de 

Estabelecimentos de Ensino e também por NUTS, não especificando aspectos 

sectoriais, como é o caso das BE/CRE, microestrutura que não consta dos mapas 

estatísticos, à data atrás referida (2006).  

 

 Mesmo assim, acedemos a informação sobre o número de alunos por 

computador e número de alunos por computador com ligação à Internet49, o que 

não respondia exactamente às nossas necessidades, mas serviu-nos de 

referência, tal como a informação estatística disponível a nível europeu, para 

termo de comparação à observação directa extensiva realizada na população em 

estudo, através da técnica de questionário.    

 

Além disso, na realização e aplicação dos questionários, tentámos sempre 

que possível adaptar os mesmos à terminologia e aos conceitos utilizados pelas 

estatísticas oficiais.  

  

 Em Portugal, a utilização de plataformas de e-learning na Educação (em 

particular a plataforma MOODLE), é prática corrente, na Formação em Serviço 

de pessoal docente e não docente. Quanto aos alunos, a situação é mais 

complicada e, no decorrer da nossa investigação, deparámo-nos com 

dificuldades para introduzir a aplicação de um questionário na “disciplina” 

BE/CRE. Apenas um docente geria e executava a maioria das tarefas de 

funcionamento da plataforma da escola E3, o que inviabilizou o recurso à 

mesma, em tempo útil. Após a realização deste trabalho, confirmámos que o 

problema era comum à generalidade das bibliotecas em estudo e, algumas delas,  

                                                
48 PORTUGAL, Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente Decreto-Lei n.º 
244/2002, de 5 de Novembro. DIÁRIO DA REPÚBLICA — n.º 255 — 5 de Novembro de 200 2- I 
SÉRIE-A. A delimitação da região foi estabelecida pelo decreto-lei número 244/2002 e pelo 
regulamento comunitário 1059/2003. 
49 Fonte: Recenseamento Escolar Anual 2004/2005 – Inquérito Preliminar. GIASE 
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apenas utilizavam a “disciplina” BE/CRE, da plataforma, para disponibilizar 

informações. 

 

 1.5. Estrutura da tese 

 

Este trabalho consta de uma introdução; um capítulo que aborda os 

aspetos metodológicos e apresenta a estrutura da investigação; uma de carácter 

teórico e outra de aplicação prática das teorias estudadas; um capítulo de 

conclusões, assim como a bibliografia, os anexos e os índices de figuras, tabelas e 

uma lista de siglas e acrónimos. 

 

 Na Introdução abordamos questões ligadas ao nosso objeto de estudo, 

introduzimos aspetos sobre mudanças observadas a nível de políticas, sistemas 

de Educação, conceção do Ensino, em grande medida relacionadas com a 

evolução científica em diferentes áreas e o desenvolvimento de TIC, como 

adjuvante do processo ensino aprendizagem, e levando a uma adaptação de 

estruturas, recursos e papel da BE, assim como a uma exigência acrescida do 

papel dos líderes escolares como promotores de pontes entre as várias 

estruturas. 

 

 Abordamos também o teor da nossa investigação, ligada ao impacto na 

qualidade da Educação e nos resultados de desempenho dos alunos, com 

recurso a TIC como instrumento e à BE como recurso e mencionando os vários 

projetos realizados, a nível local.  

  

No capítulo um falamos das regras que presidiram às nossas escolhas de 

investigação, incluindo o tema, o problema, as hipóteses de estudo, os objetivos, 

o âmbito geográfico e temporal, a metodologia e as dificuldades e limitações do 

estudo e a estrutura da tese. 
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Na primeira parte teórica, capítulos dois, três e quatro explicitamos a 

pesquisa bibliográfica levada a efeito, para apresentar uma panorâmica 

internacional de estudos divulgados sobre alterações registadas em inúmeros 

sistemas de ensino, incluindo o português, e das políticas implementadas para 

melhorar as metodologias e os instrumentos do processo ensino aprendizagem, 

particularmente no ensino básico/secundário, com o recurso às TIC e ao 

contributo das bibliotecas escolares. 

 

No capítulo dois tratamos de conceitos, modelos, normas e projetos de 

INFOLIT/ALFIN, e de TIC como parte deste conceito, em diferentes sistemas 

educativos; no capítulo três expomos a evolução e o estado atual do sistema 

educativo português no ensino não superior, incluindo a organização, 

administração, gestão e avaliação, e no capítulo quatro apresentamos o estado 

da arte relacionado com as bibliotecas, especificamente as bibliotecas escolares 

e o seu papel no processo ensino aprendizagem. 

 

A parte dois consta do capítulo cinco, onde se apresentam os resultados 

da investigação local, no desenvolvimento de estudos de caso em escolas do 

Município de Almada, numa perspectiva de investigação ação. 

 

 As conclusões, capítulo seis, estão estruturadas em confirmação de 

hipóteses, conclusões gerais e propostas de melhoria. 

 

Finalmente, o trabalho é completado com anexos que incluem os modelos 

de questionários aplicados a alunos, professores e coordenadores de bibliotecas 

escolares, e algumas ferramentas de formação. 
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Capítulo 2. 
 

A Literacia da Informação conceito, modelos. A Literacia da Informação no ensino 
básico e secundário: análise internacional. 

 

“The right to learn is an indispensable tool for the survival of humanity.”1 
Conferência Internacional de Educação de Adultos. Paris, 1985 

 

 

 

 

2.1 – Introdução 

 
 Nesta parte teórica, temos como objectivo esclarecer determinados conceitos, 

estudados e definidos ao longo de décadas, nomeadamente “educação básica”, 

“alfabetização” e “literacia”, até chegarmos ao conceito de “Literacia da Informação2”, 

e o papel das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na definição deste 

último conceito, aspectos essenciais para entender as implicações que a literacia da 

Informação pode ter no papel actual das instituições educativas, no processo de 

ensino/aprendizagem e na aprendizagem ao longo da vida (Lifelong learning), 

particularmente com o contributo das bibliotecas escolares.  

 

 A necessidade, manifestada por muitos, de renovação do processo de 

aprendizagem levou a que fossem feitos esforços normativos e começassem a ser 

elaborados “Modelos de Literacia da Informação”, que têm vindo a ser postos em 

prática e a ser avaliados, com o aval e o apoio de muitas instituições e governos, sendo 

de destacar o papel da IFLA e da Unesco.   

                                                
1 “O direito a aprender é uma ferramenta indispensável para a sobrevivência da humanidade”. 
2
 O termo “literacia da informação” é a tradução do termo anglo-saxónico “information literacy”, que 

tem vindo a ser utilizado em muitos dos textos em língua portuguesa, nomeadamente os que constam 
do site da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). 
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A investigação levada a efeito permite-nos apresentar um panorama 

internacional, no que diz respeito ao conceito de “Literacia da Informação” e de 

modelos, normas e projectos desenvolvidos, que entretanto têm vindo a ser aplicados 

em diferentes sistemas educativos.  

 

 

2.2. Educação básica  
  

A Educação Básica, na qual a literacia é um instrumento chave, foi reconhecida 

como um direito humano, há mais de cinquenta anos, na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (1948).  

 

 Nesta perspectiva, os organismos internacionais têm-se esforçado para 

promover a “educação básica” de todo o cidadão, como uma necessidade e um direito 

3, quer seja “criança, jovem ou adulto” 4 .  

 

A Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA) é uma 

conferência intergovernamental, que conta com representantes da maioria dos 193 

países membros da Organização das Nações Unidas. Tem-se realizado a cada 12 ou 13 

anos, tratando questões de educação de adultos, conforme a própria designação da 

conferência indica, ainda que a problemática relativa à educação das crianças e dos 

jovens também tenha vindo a ser tratada, numa lógica do desenvolvimento 

construtivista. 

 

A I Conferência realizou-se em Elsinore (Dinamarca, 1949) e as seguintes em 

Montreal (Canadá, 1960), Tóquio (Japão, 1972), Paris (França, 1985), Hamburgo  

 

                                                
3 PÉREZ PULIDO, M; HERRERA MORILLAS, J. L. Teoría y nuevos escenarios de la biblioteconomía. Buenos 
Aires: Alfagrama, 2006. 2ª ed.. Cap. VI, pp. 219-239. 
4
 World Declaration on Education for All. World Conference on Education for All, Jomtien, Thailand, 1990. 

Paris: Unesco, 1994, 3ª ed., p. 7. [Em linha] <http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_E.PDF>. 
[Acedido em 2009-06-05]. 

http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_E.PDF
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(Alemanha, 1997) e Belém do Pará (Brasil, 2009)5. Destas conferências resultaram a 

elaboração de documentos orientadores e a execução de iniciativas para promover e 

pôr em prática as políticas definidas e as decisões tomadas. 

 

No que respeita às duas últimas Conferências, a de Hamburgo e a de Belém, os 

documentos finais ganharam protagonismo e importância e, tanto a Declaração de 

Hamburgo como o Marco de Ação de Belém foram publicados e divulgados 

separadamente dos relatórios das conferências, conforme consta do documento 

elaborado sobre a retrospectiva dos sessenta anos da CONFITEA.6 

 

No preâmbulo da Declaração Universal de Educação para Todos, relembrava-se 

que a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) afirmava o direito de todos 

à educação, “everyone has a right to education7”, nos termos do seu número um do 

artigo 26º, e que passamos a citar: 

“Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo 

menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é 

obrigatório. O ensino técnico e profissional deve [sic] ser generalizado; o acesso aos 

estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu 

mérito.” 8 

 

Na conferência de Elsinore (Dinamarca, 1949), foi estudada a questão da 

elevada taxa de analfabetismo no mundo e propostas soluções para a mesma. A 

reiterada constatação de problemas nos sistemas educativos, a nível internacional,  

 

                                                
5
Instituto da Unesco para Aprendizagem ao Longo da Vida (UIL) (Coord.). Sexta Conferência 

Internacional de Educação de Adultos, Belém do Pará, Brasil, 19 – 22 Maio 2009. [Em linha]  
< http://www.unesco.org/uil/en/UILPDF/nesico/confintea/confintea_portuges_lowres.pdf.> [Acedido 
em 2009-08-05].  
6 IRELAND,T., D; SPEZIA, C. H., (Orgs.). Educação de adultos em retrospectiva: 60 anos de CONFITEA. 
Brasilia:  Ministério da Educação,  2014. [Em linha] 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540por.pdf>  [Acedido em 2015-08-17]. 
7Instituto da UNESCO para Aprendizagem ao Longo da Vida (UIL) (Coord.) … op. cit. p. 5.   
8
Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948). Em: Infopédia. Porto: Porto Ed., 2003-2009. Artigo 

26º. Em linha  
<http://www.infopedia.pt/$declaracao-universal-dos-direitos-do-homem,2>. [Acedido em 2009-08-03] 

http://www.unesco.org/uil/en/UILPDF/nesico/confintea/confintea_portuges_lowres.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230540por.pdf
http://www.infopedia.pt/$declaracao-universal-dos-direitos-do-homem,2
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apesar dos esforços realizados, e o reconhecimento de que a educação básica era de 

“vital importância” para o progresso social, levou a que na Conferência Internacional 

de Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia, em 1990, tivessem sido delineadas 

estratégias e definidas orientações úteis, por consenso, recomendando-se que os 

“governos, organizações internacionais, educadores (…) desenhassem e realizassem 

políticas e estratégias para implementar a educação básica9”, proporcionando a 

educação primária universal e eliminando a iliteracia10 dos adultos, ainda que os 

programas e modelos devessem respeitar as diferenças existentes em cada país ou 

região, nomeadamente diferenças culturais, étnicas, religiosas. 

 

 A propósito do respeito pelas diferenças, ocorre-nos citar McGarry (1993) 

quando afirmou que “ser letrado nas Honduras não é o mesmo que ser letrado em 

Hampstead, London NW3”, para justificar a relatividade do conceito de literacia.  

  

Tendo em conta estas preocupações e as suas conclusões, foi redigida a World 

Declaration on Education for All: Meeting Basic Learning Needs11 que, no seu artigo 1º, 

começava por afirmar o imperativo de proporcionar, a qualquer indivíduo (criança, 

jovem ou adulto), as condições para encontrar as suas necessidades básicas de 

aprendizagem, necessidades que frequentemente apelidamos de educação básica, a 

seguir transcritas:   

“ Estas necessidades compreendem tanto as ferramentas essenciais da 

aprendizagem (tais como literacia, expressão oral, numeracia e resolução de 

problemas) como o conteúdo da aprendizagem básica (tal como conhecimento, 

competências, valores e atitudes) necessários para os seres humanos serem capazes de 

sobreviver, melhorar todas as suas capacidades, viver e trabalhar com dignidade,  

                                                
9
World Declaration on Education for All… op. cit. p. 2. 

10 Iliteracia é um conceito muito utilizado nos anos 1980, em especial nos países mais desenvolvidos, 
para qualificar as dificuldades de muitos adultos, mesmo os que têm vários anos de escolarização, nos 
domínios da leitura, da escrita e do cálculo. Esta realidade torna-os iletrados, porque demonstram 
imensas dificuldades na utilização de material em vários suportes na vida do dia-a-dia, vendo diminuídas 
as suas capacidades de participação na vida social, no exercício da cidadania, no acesso ao mercado de 
trabalho.  
11 Declaração Universal da Educação para Todos: Encontrar as Necessidades Básicas de Aprendizagem. 
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participar plenamente no progresso, melhorar a qualidade das suas vidas, tomar 

decisões informadas e continuar a aprender. (…)”12. 

 

Os documentos orientadores elaborados após as várias conferências sobre 

educação, incluindo a declaração que acabámos de citar, têm a particularidade de 

referir todos os cidadãos em todas as fases da vida, pelo que as linhas gerais definidas 

têm obviamente como objectivo essencial criar condições para permitir a cada 

indivíduo ser capaz de identificar as suas necessidades de aprendizagem e construir os 

seus próprios saberes ao longo da vida.  

 

Na Declaração de Hamburgo (1997), no seguimento da realização da V 

Conferência sobre Educação de Adultos, insistiu-se na defesa do princípio de educação 

básica para todos, significando isto que as pessoas, independentemente da sua idade, 

tinham o direito à oportunidade de realizar o seu “potencial”, para “desenvolver 

habilidades, enriquecer os seus conhecimentos e melhorar as suas qualificações 

técnicas e profissionais13 (…) “, num processo contínuo de aprendizagem. Os objectivos 

da educação tanto dos jovens como dos adultos seriam o desenvolvimento “da 

autonomia e do sentido da responsabilidade das pessoas e das comunidades, de modo 

a reforçar a capacidade para lidar com as transformações”14 e os desafios constantes 

da sociedade. 

 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 1990, foi reafirmada no 

Fórum Mundial sobre Educação para Todos, celebrado em Dakar (Senegal), em 2000, 

insistindo no compromisso assumido, ao longo dos anos 1990, de apoio à educação 

básica de qualidade a todo e qualquer indivíduo até 2015, ou seja:  

 

                                                
12 World Conference on Education for All: Meeting Basic Learning Needs. Final Report. 5-9 March 199,. 
Jomtien, Thailand. [Em linha] <http://unesdoc.unesco.org/images/000975/097551e.pdf.> [Acedido em 
2009-08-03] 
13 The Hamburg declaration: The agenda for the future, 1997. Fifth International Conference on Adult 
Education ,14 - 18 July 1997, Hamburg. pp. 1-3. [Em linha] 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001161/116114eo.pdf>. [Acedido em 2009-08-06] 
14 Ibidem. 

http://unesdoc.unesco.org/images/000975/097551e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001161/116114eo.pdf
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 “ o direito humano de se beneficiar de uma educação que satisfaça suas 

necessidades básicas de aprendizagem, no melhor e mais pleno sentido do termo, e 

que inclua aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser. É uma educação que se 

destina a captar os talentos e o potencial de cada pessoa e desenvolver a 

personalidade dos educandos para que possam melhorar suas vidas e transformar sua 

sociedade.”15  

 

Verificámos que um dos pontos comuns salientados em Hamburgo (1990) e em 

Dakar (2000) foi a necessidade de dar a oportunidade a cada um de “realizar o seu 

potencial”, o que nos leva a concluir que só é possível atingir esse objectivo quando 

sejam criadas condições de acesso aos meios para o atingir em situações 

diversificadas, diferidas no tempo: (1) - educação formal (no/s sistema/s formal/mais 

de educação; (2) - educação não formal (aprendizagem na actividade profissional) e (3) 

- educação informal, eventualmente. Quando foi declarada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 2001, a Década da Literacia das Nações Unidas (2003-2012), 

insistiu-se que o acesso a uma aprendizagem de qualidade tinha como base uma noção 

mais alargada de literacia como fundamento para a aprendizagem ao longo da vida. 

“Isto inclui as sinergias entre (…)” aqueles três tipos de educação e “a criação de 

ambientes letrados”.16  

 

Tanto Vigotsky como Piaget utilizaram os termos “potencial”/”potencialmente”, 

quando abordaram as questões relacionadas com o desenvolvimento psicológico da 

criança e a aprendizagem, e as suas teorias tiveram influência em muita da literatura 

que tem sido publicada sobre as questões e os métodos de ensino/aprendizagem. A 

teoria construtivista subjacente acaba por nos remeter para a ideia da construção do 

conhecimento ao longo da vida, recusando a ideia redutora de que a partir de certa 

altura o Homem não evolui. 

                                                
15 Educação para todos: O compromisso de Dakar. Inclui o Marco regional de acção de Santo Domingo, 
2001. Em: Fórum Mundial de Educação. Trad. OLIVEIRA, L.. L.  REIS, 2001. p. 8.  [Em linha] 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.pdf>. [Acedido em 2009-08-05]. 
16

 Unesco. Institute for Lifelong Learning. United Nations Literacy Decade. 2005 -2006. [Em linha] 
<http://www.unesco.org/uil/en/focus/unliteracy.htm>. [Acedido em 2010-01-02]. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.pdf
http://www.unesco.org/uil/en/focus/unliteracy.htm
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Vigotsky referiu-se ao nível de desenvolvimento potencial da criança, que é 

determinado pela orientação de um adulto ou de colegas mais capazes, e esse nível de 

desenvolvimento é conseguido a partir daquilo que ele designa por nível de 

desenvolvimento real, que é determinado pela capacidade da criança para resolver 

problemas de modo independente, antes da ação do outro17. Na sua ótica, os 

instrumentos do meio social (pais, educadores….) funcionam como mediadores e 

estruturadores na aprendizagem e no desenvolvimento; o meio social influencia o 

desenvolvimento tornando o sujeito activo e interactivo, num movimento do exterior 

para o interior. 

 

Piaget tinha uma perspectiva diferente ao considerar que o desenvolvimento 

cultural é condicionado pelo que existe potencialmente no desenvolvimento natural, 

em que o papel do sujeito é mais activo, subordinando a aprendizagem ao 

desenvolvimento, aliás, do interior para o exterior, em oposição a Vigotsky. No 

entanto, estas duas visões complementam-se em determinados aspectos. A 

construção do conhecimento faz-se em ambas por um processo endógeno, 

“assimilando” ou “internalizando” [interiorizando] ”18.  

 

Daí que, quando falamos do enfoque construtivista da aprendizagem, do 

aprender a aprender, referimo-nos aos conhecimentos prévios que possuímos que 

permitem a aprendizagem activa e reflexiva, e a avaliação final dos resultados, num 

processo contínuo. 

 

Tanto os estudos na área da Psicologia como a evolução da ciência e do 

desenvolvimento acelerado das novas tecnologias (NT), desenvolvimento intimamente 

ligado ao conceito de literacia da informação, como veremos mais adiante, são 

factores que influenciaram as alterações à noção de educação básica, sendo que a  

                                                
17 VYGOTSKY, L. Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1978. 
18

 LOURENÇO, O. Piaget e Vygostky: muitas semelhança, uma diferença crucial. Em: Miranda, G.; Bahia, 
S. Psicologia da Educação. Lisboa: Relógio d’Agua, 2005. 
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mesma, hoje em dia, implica não só saber ler, escrever, contar, mas também 

ter/adquirir habilidades/destrezas19 para aceder à informação existente nos 

variadíssimos suportes e transformá-la em conhecimento, num processo contínuo ao 

longo da vida, permitindo a aquisição de competências para responder aos desafios da 

sociedade da informação que se quer inclusiva. 

 

2.3 – Alfabetização/ Alfabetizações  

  

 O conceito de educação básica está relacionado com o conceito de 

alfabetização/alfabetizações, sendo que estas supõem as acções que levam à aquisição 

da outra. 

 

 Constatamos que em várias obras de referência portuguesas, o conceito de 

alfabetização é definido como: “ensinar a ler e escrever20”, mas tal como a educação 

básica, o conceito de alfabetização tem sofrido alterações na sua definição ao longo da 

história dos povos, sempre condicionado pelas realidades sociais de cada época. 

 

          Herrero21 tratou este tema, começando por se referir a Bloomfield,  por este 

considerar a escrita não como linguagem “mas sim uma forma de fixar a linguagem por 

meio de signos visíveis”. Deste ponto de vista, a alfabetização limitava-se ao 

“prolongamento de experiências prévias no desenvolvimento da linguagem”, visão 

ultrapassada à luz de estudos posteriores.  

 

 Com o surgimento de trabalhos de investigação, na segunda metade do século 

XX, desde Vigotsky, atrás citado, até aos de Heath, o conceito de alfabetização foi 

alterado, já que o objectivo da mesma passou “a ser a aquisição dum conjunto  

                                                
19 Utilizamos indistintamente os termos, mas a palavra “habilidade” tem a ver com uma 
capacidade/talento inatos, enquanto o termo “destreza” é essencialmente uma habilidade adquirida 
por treino/aprendizagem. 
20 TAVARES, A.; COELHO, A. T. Dicionário Actual da língua portuguesa: Ensinos básico e secundário. 
Porto, 2002, Ed. ASA.  
21

HERRERO, V.P. Sentido actual do conceito de alfabetização. 2ª ed. Colecção – Cadernos de Formação 
nº2. Título – Alfabetização. Porto: Sociedades Portuguesa de Ciências da Educação, 1997.   
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totalmente novo de instrumentos que permitem aplicar a linguagem na solução de 

problemas e na comunicação”22.  

 

 Vigotsky abordou a evolução cultural humana relativa ao desenvolvimento 

cultural da criança. Partindo da análise dos novos tipos de códigos, meios e sistemas 

de comunicação existentes em cada cultura e da sua interiorização, surgiriam 

construções diferentes da mente humana e, consequentemente, novas teorias de 

aprendizagem. 

 

 Autores como Havelock, Goody, Olson, Cole, etc. chegaram a conclusões 

próximas das de Vigotsky, mas sem o suporte da chamada “psicologia do 

desenvolvimento/educação”. Os trabalhos levados a cabo tratavam da construção da 

oralidade, da alfabetização, das diferentes “tecnologias da inteligência” geradas pelos 

sistemas de comunicação de cada cultura. Concluíram que aquilo que nos muda são os 

meios e não os conteúdos, ideia sintetizada por Marshal McLuahn ao afirmar: “o meio 

é a mensagem”23. 

 

Para Vigotsky e McLuhan o computador, considerado até agora como o avanço 

tecnológico mais significativo para o tratamento da informação, determinava um 

modo de pensar e de ser inteligente, mas a necessidade de utilizar um maior grau de 

clareza na linguagem do que o exigido na linguagem da conversa do quotidiano, 

obrigava a que tivéssemos as competências básicas da leitura e da escrita para 

trabalhar com o computador.  

 

As conclusões dos estudos elaborados por vários autores, incluindo as 

explanadas por Herrero e ora apresentadas em síntese, levaram a que as mais variadas 

instituições a nível internacional tivessem elaborado documentos orientadores para a 

implementação de políticas, modelos, programas e projetos educativos na maioria dos 

países, nos quais constam os conceitos de educação básica e de alfabetização. 

                                                
22

 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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Retomando a definição inicial de alfabetização, de um dicionário, como sendo 

ensinar a ler e a escrever, veremos como este conceito se mantém atual, mas 

incompleto. À luz do que já se afirmava em Jomtien (1990), em Hamburgo (1997) e em 

Dakar (2000), a alfabetização é muito mais que isso, se atentarmos no que é 

necessário para atualmente adquirir a educação básica. Segundo a Unesco, toda a 

pessoa “que não consegue perceber o que lê e o que escreve” é considerada 

“analfabeta”; “aquela que não pode realizar actividades para o efetivo funcionamento 

na sua vida quotidiana na comunidade” é considerada “analfabeta funcional” 24 . 

 

Tendo em conta a constatação da importância da alfabetização para promover 

o desenvolvimento sustentável, a comunidade internacional tem-se organizado para 

continuar a criar as condições de erradicação do analfabetismo. Assim, têm sido 

promovidas e apoiadas ações, sob os auspícios das Nações Unidas/Unesco, realizando 

várias cimeiras, conferências (algumas já referidas) e fóruns internacionais, para 

debater as questões da aprendizagem. Um dos fios condutores é o trabalho de 

concetualização e de propostas de aplicação prática dos conceitos às necessidades de 

alfabetização das pessoas, rumo à sociedade da informação e do conhecimento, numa 

perspectiva democrática de acesso universal dos cidadãos à aprendizagem ao longo da 

vida, já mencionada.  

 

Do relatório final da IV Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(Paris, 1985) faz parte integrante a Declaração da Conferência sobre o direito a 

aprender [leia-se: o direito a ser alfabetizado], onde se afirma a sua importância “como 

ferramenta para a sobrevivência da humanidade25” e onde se define nos seguintes 

termos: 

 “O direito de todos a aprender é:/o direito a ler e a escrever; /o direito a 

questionar e a analisar; /o direito a imaginar e a criar; /o direito a escrever sobre o seu  

 

                                                
24

 PÉREZ PULIDO, M; HERRERA MORILLAS, J. L. Teoría y nuevos escenarios… op. cit.,Cap. VI, pp. 219-220. 
25

 Fourth International Conference on Adult Education. Final report. Paris: Unesco, 1985, p.67. 
[Em linha] <http://www.unesco.org/education/pdf/251_13.pdf.> [Acedido em 2009-08-06]. 

http://www.unesco.org/education/pdf/251_13.pdf
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próprio mundo e a escrever a sua história; /o direito a ter acesso aos recursos 

educativos; /o direito a desenvolver competências tanto individuais como colectivas.”26 

 

Da análise dos resultados registados desde as anteriores conferências, concluiu-

se existir um grande progresso, mas tanto a escala e a complexidade dos problemas, 

como a falta de habilidades/destrezas para os indivíduos e os grupos encontrarem 

soluções apropriadas, levou a constatar-se que os problemas de analfabetismo 

continuavam a ser graves. Desse facto resultou a repetição do apelo para todos os 

países fazerem um esforço “determinado”, com o intuito de desenvolverem atividades 

intensivas e específicas para a educação de adultos que permitissem individual e 

colectivamente acederem aos recursos culturais, científicos e tecnológicos necessários 

ao tipo de desenvolvimento “cujos objectivos, necessidades e métodos práticos eles 

próprios escolhessem.” 27. Para ajudar a comunidade internacional a atingir os 

objetivos a que se propunham, a Unesco continuou a promover iniciativas para 

sensibilizar os governos, nomeadamente declarando: o Ano Internacional da 

Alfabetização (1990); O Dia Internacional da Alfabetização (8 de Setembro de 2002), a 

Década das Nações Unidas da Educação para a Alfabetização (2003-2012); a Década 

das Nações Unidas para a Literacia (2003-2012).  

 

Um dos argumentos para a liderança da Unesco, no processo de criação da 

década da literacia, prendeu-se essencialmente com o facto de a comunidade 

internacional reconhecer que “a promoção da literacia é do interesse de todos, num 

esforço para a paz, o respeito e o intercâmbio num mundo globalizado28”, expressando 

a vontade coletiva de promover um ambiente letrado para todos. Além disso, foram 

três as razões que levaram à promoção da Década da Literacia: (1) – existir, a nível 

global, um número inaceitável de pessoas iletradas, “um em cada cinco adultos não  

 

                                                
26 Ibidem, p.65 
27

 Ibidem, p.66 
28

Unesco. United Nations Literacy Decade (2003-2012). [Em linha] 
<http://www.unesco.org/en/literacy/un-literacy-decade/.> [Acedido em 2009-08-02]  

http://www.unesco.org/en/literacy/un-literacy-decade/
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sabe ler nem escrever”29; (2) – ser a literacia considerada uma das ferramentas chave 

na aquisição da educação básica e um direito humano reconhecido há mais de 50 

anos, mas constantemente violado e (3) – ter ficado provado que os esforços feitos se 

consideravam inadequados, tanto a níveis nacionais como internacionais. 

 

Como resposta a estes problemas, com o slogan “Literacia como Liberdade”, foi 

decidido que os alvos destas acões seriam os mais pobres e os grupos sociais mais 

marginais, incluindo as mulheres, para reduzir a pobreza. Os projetos e planos da 

Década da Literacia das Nações Unidas tiveram como preocupação uma visão 

atualizada de literacia como segue: 

“As políticas e programas de literacia exigem hoje em dia que se vá para além 

do ponto de vista limitado de literacia30 que dominou o passado. A literacia para todos 

requer uma visão renovada de literacia (…) “. “Para sobreviver no mundo globalizado, 

tornou-se necessário para todos aprender novas formas de literacia e desenvolver a 

capacidade de localizar, avaliar e usar efectivamente a informação numa diversidade 

de formas.”31 

 

A propósito da referência ao conceito de literacia, é um facto que o de 

alfabetização tem sido revisto nas cimeiras da Unesco, e hoje em dia assistimos ao 

aparecimento de novos termos e à definição de novos conceitos, caso de “literacia 

funcional” e “literacia social” . Sobre esta matéria, podemos citar Bawden32, que 

empregou a expressão “skill based literacies” (literacias básicas em destrezas), ou seja, 

o processo de aquisição de habilidades e competências em consonância com a 

crescente necessidade de adaptação à complexidade e profusão da informação, aos 

suportes utilizados e ainda ao desenvolvimento da tecnologia. Por exemplo, aos  

                                                
29

 Unesco. Why the Literacy Decade [Em linha] <http://www.unesco.org/en/literacy/why-the-literacy-
decade/> [Acedido em 2009.08.02]. 
30 Os termos literacia, tal como as expressões que incluam este termo, serão abordados no próximo 
item, para esclarecer os conceitos e os âmbitos dos mesmos. 
31 Ibidem..    
32

 BAWDEN, D. Information and digital literacies: A review of concepts. Journal of Documentation, 
2001,vol. 57, n. º 2, pp. 218-259. [Em linha] <http://dlist.sir.arizona.edu/895/01/bawden.pdf>. [Acedido 
em 2009-03-23] 

http://www.unesco.org/en/literacy/why-the-literacy-decade/
http://www.unesco.org/en/literacy/why-the-literacy-decade/
http://dlist.sir.arizona.edu/895/01/bawden.pdf
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conceitos de “literacia da informação” (“alfabetización informacional” em espanhol, 

“maîtrise d’information” em francês ou “information literacy”, expressão anglo-

saxónica) e “literacia digital”, entre outros, surgiram termos relacionados, 

nomeadamente: “literacia informática”, “literacia bibliotecária”, “literacia em redes”, 

“literacia da Internet”, (…) “hiperliteracia” (…), “literacia em média”… 33 . 

 

Tal como a Unesco, a Europa não ficou alheia às questões da Educação e 

declarou 1996 Ano Europeu da Aprendizagem ao Longo da Vida (European Year of 

Lifelong Learning). Este conceito foi trabalhado a partir de variadas declarações e 

iniciativas, e em 1995 foram apresentadas no Livro Branco da Comissão, Ensino e 

aprendizagem: Rumo à sociedade da aprendizagem (Teaching and learning: Towards 

the learning society). Com base na argumentação descrita, foi elaborado um 

Memorandum, em Outubro de 2000. Neste documento considerava-se “a educação ao 

longo da vida não só como o modo de atingir a prosperidade económica, mas também 

a cidadania activa”.”34.  

 

O conceito de aprendizagem ao longo da vida é pois muito mais abrangente do 

que o de alfabetização para atingir a educação básica, porque se refere a todos os 

grupos etários de toda a população, incluindo o período pós reforma, em que devemos 

continuar a ser cidadãos de pleno direito. 

 

Mais recentemente, CATTS e LAU35  afirmaram que para se ser alfabetizado em 

informação é necessário que as pessoas detenham não só capacidades em INFOLIT 

(acrónimo de “Information Literacy”), mas também em TIC (Tecnologia da Informação 

e Comunicação), que permitam obter um conjunto de capacidades e competências na 

resolução de problemas.  

 

                                                
33 Ibidem.. 
34EURYDICE CEDEFOP. National actions to implement Lifelong Learning in Europe. 2001, p. 11. [Em linha] 
<http://infoeuropa.eurocid.pt/>  [Acedido em 2009-09-05].  
35

 CATTS, R.; LAU, J. Towards Information Literacy Indicators.Paris: Unesco, 2008. [Em linha] 
http://hdl.handle.net/10421/3141[Acedido em 2010-07-02] 

http://infoeuropa.eurocid.pt/
http://hdl.handle.net/10421/3141%5bAcedido
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Como podemos constatar, na evolução do conceito de alfabetização 

começaram a ser introduzidos e descodificados termos como literacy (literacia), 

lifelong learning (aprendizagem ao longo da vida) e Information literacy (literacia da 

informação), em resposta às mudanças cada vez mais rápidas de paradigmas, 

provocadas pelos avanços científicos e tecnológicos. Esta realidade pressupõe a 

aquisição de novos conhecimentos, novas competências que se coadunem com as 

novas exigências, levando-nos a entender que o conceito de alfabetização se vai 

alterando, na justa medida em que terá de ser adaptado às transformações e às 

necessidades da sociedade.  

 

2.4 – Literacia 
 
     Literacy: Reading the word and the world",36   
                                                                                            Freire e Macedo (1987) 

 
 
 

Começamos por citar o título de um livro por dois motivos: (1) porque um dos 

autores é Paulo Freire, figura importante pelo papel desempenhado na erradicação do 

analfabetismo, e a quem foi reconhecido esse mérito, nomeadamente quando, na 

Conferência de Hamburgo (1997), foi tomada a iniciativa de promover, em sua honra, 

a década da literacia, a iniciar em 1998; (2) por nos parecer que esse título dá uma 

imagem da grande amplitude do conceito atual de literacia e a importância da 

“palavra” como instrumento/conteúdo da interpretação do “mundo”, provavelmente 

para sermos capazes de viver/”sobreviver” na comunidade, tendo em conta o mundo 

atual globalizado.   

 

Inicialmente, literacia foi principalmente associada às competências de leitura e 

escrita, que hoje em dia é às vezes designada literacia básica, mas o sentido do termo 

literacia e os vários conceitos utilizados para o descrever têm tido diferentes 

significados atribuídos ao longo do tempo, tentando responder às exigências de  

 

                                                
36 FREIRE, P.; MACEDO, D.. Literacy: Reading the word and the world . Bergin & Garvey Paperback, 1987.  
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aprendizagem e como resposta à necessidade de desenvolvimento das sociedades, tal 

como se tem passado com os conceitos de “educação básica” e de “alfabetização”. 

 

Segundo LYMAN o conceito de literacia seria “a habilidade de compreender 

matérias, ler criticamente, usar materiais complexos e aprender por si mesmo”37. O 

conceito foi alargado por Scribner e Cole quando às competências de leitura e escrita 

associaram a ideia de as mesmas serem utilizadas na resolução de situações e tarefas 

da vida quotidiana. A “‘literacia não é simplesmente saber ler e escrever um texto em 

particular, mas aplicar este conhecimento para propósitos específicos em contextos de 

uso específico”. 

 

A literacia tem a ver com um “bem” inestimável individual, social e económico, 

largamente reconhecido, quando pessoas anteriormente analfabetas a associam com 

o poder, liberdade e luz“ as pessoas que não sabem ler, muitas vezes sentem-se sós e 

incapazes de se relacionar38. Igualmente há instituições a evidenciar a importância 

desta competência ao afirmar que “níveis de literacia elevados são hoje associados à 

empregabilidade e à cidadania”39. 

 

Da pesquisa elaborada, o termo literacia só surgiu em obras de referência 

portuguesas a partir dos finais dos anos 1990, caso do Dicionário actual de Língua 

Portuguesa40, que o define como a “capacidade para ler e entender o que se leu e para 

realizar cálculos elementares”, não explicitando conceitos como a capacidade de 

escrita, a componente de aprendizagem ou a sua aplicação na resolução de problemas. 

 

 

                                                
37

 LYMAN, H. Literacy education as library community service. LibraryTrends, vol. 28, n.º 2, pp. 193-217, 
1979. 
38 Para aprofundar esta matéria ver CALIXTO, J. A. Literacia da informação: Um desafio para as 
bibliotecas, Op. cit.  
39 Organization for Economic Cooperation and Development. Learning to change: ICT in schools. París, 
2001. 
40

 TAVARES, A.; COELHO, A. T.. Dicionário Actual da língua portuguesa: Ensinos Básico e Secundário…op. 
cit. 
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Este conceito também foi utilizado em Portugal, no Estudo nacional de literacia 

em que afirmou ser: 

“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) 41. 

 

Relativamente ao que Scribner e Cole disseram sobre a aplicação do 

conhecimento da leitura e da escrita “para propósitos específicos”, evocamos o termo 

mais abrangente de literacia funcional, originalmente introduzido pela Unesco, onde 

se afirmava que uma pessoa funcionalmente letrada era a que podia participar em 

todas as actividades em que era exigida a literacia para o efetivo funcionamento no 

grupo e na comunidade e também para a capacitar para o uso da leitura, da escrita e 

do cálculo no seu desenvolvimento e no da comunidade.  

 

A par do termo literacia funcional, a Unesco também usou a expressão literacia 

social, relacionada com a necessidade de apoio à aquisição do domínio da palavra 

escrita em língua materna e a integração das pessoas no seu meio cultural, social e 

político e ainda a aprendizagem de línguas para a comunicação nacional ou 

internacional 42. 

 

O âmbito do conceito de literacia tem continuado a ser alargado, na sequência 

das transformações provocadas pelo desenvolvimento científico, a emergência das 

novas tecnologias da informação e consequente surgimento e expansão de novos 

média, realidade que levou à vulgarização do uso de variadíssimos termos interligados 

com literacia. Especialmente a partir da década de 1970, surgiram expressões, algumas 

já mencionadas, como literacia bibliotecária, literacia dos média, literacia  

 

 

                                                
41

Ver em: CALIXTO, J. A., Literacia da informação: Um desafio para as bibliotecas… op. cit.,  p. 3. 
42

Fourth International Conference on Adult Education. Final report. …op.cit. 
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informática…, decerto uma das razões para cada vez mais autores utilizarem o termo 

no plural“ 43. 

 

Quando abordámos o conceito de educação básica, citámos a referência à 

importância da literacia, como uma das ferramentas essenciais de aprendizagem, feita 

no relatório final da Conferência Internacional de Educação para Todos. Também 

falámos na atualização do conceito de literacia abordado na proposta e no plano para 

a Década da Literacia da Nações Unidas (United Nations Literacy Decade), 2003-2012, 

como uma necessidade de sobrevivência num mundo globalizado: “ (…) tornando-se 

necessário para todos aprender novas formas de literacia e desenvolver a habilidade 

para localizar, avaliar e usar efetivamente a informação de variadas formas” 44. 

 

De facto, desde a sua fundação, em 1946, a Unesco tem desenvolvido esforços 

para que a literacia faça parte das grandes preocupações nacionais, regionais e 

internacionais, impulsionando programas com o objectivo de criar um “mundo 

letrado” e promover a literacia para todos. 45  Defende que a literacia é um direito e 

uma ferramenta para o desenvolvimento social e humano, considerando-a como o 

cerne da “Educação para Todos”, e os “skills46” em literacia são o suporte para uma 

educação básica de boa qualidade.47  

 

 A importância que tem sido dada a esta matéria levou a Assembleia-Geral das 

Nações Unidas a declarar 1990 o “Ano Internacional da Literacia”, como já fizemos 

notar, e o Instituto da Unesco para a Aprendizagem ao Longo da Vida tem coordenado, 

desde 2005, uma estrutura criada para a implementação da Década da Literacia das 

Nações Unidas (2003-2012) e designada “Iniciativa da Literacia para o 

Empoderamento” – Literacy Initiative for Empowerment (LIFE). Esta iniciativa teve  

                                                
43  Ver em: CALIXTO, J. A., Literacia da informação: Um desafio para as bibliotecas… op. cit. p. 3. 
44Unesco. United Nations Literacy Decade...op. cit.. 
45 Unesco. Literacy. [Em linha]< http://www.unesco.org/en/literacy>/ . [Acedido em 2009-08-02] 
46

 “Skills” (habilidades,/destrezas//capacidades aprendidas//adquiridas – tradução nossa) 
47

Unesco. Why is literacy important. [Em linha]<http://www.unesco.org/en/literacy/literacy-
important/>. [Acedido em 2009-08-02].  

http://www.unesco.org/en/literacy%3e/
http://www.unesco.org/en/literacy/literacy-important/
http://www.unesco.org/en/literacy/literacy-important/
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como finalidade atingir as metas da “Educação para Todos” – Education for All (EFA) – 

até 2015, ou seja, abranger pelo menos 50% da população mundial, e com particular 

enfoque na literacia dos adultos e das crianças com abandono escolar.  

 

Cabe aqui um parêntesis para tratar a expressão “Aprendizagem ao Longo da 

Vida”, tradução do termo anglo-saxónico Lifelong Learning, em que o conceito de 

literacia e a sua aplicação prática ao longo da vida, sem excluir qualquer grupo etário, 

fez parte das preocupações da Unesco nas diversas conferências promovidas e nas 

acções implementadas para atingir as metas e objetivos definidos. 

 

As conclusões da Conferência de Tóquio (1972); o relatório da Comissão 

Internacional sobre o Desenvolvimento da Educação, presidida por Edgar Faure, 

Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow  e a Recomendação da 

Unesco sobre o Desenvolvimento da Educação de Adultos, especificando “o papel vital 

da educação de adultos ‘como fazendo parte da educação e aprendizagem ao longo da 

vida. ‘”48, foram das mais importantes abordagens e consequente publicação de 

documentos que definiram o conceito de “Aprendizagem ao Longo da Vida”. 

 

Com a adopção da Recomendação sobre o Desenvolvimento da Educação de 

Adultos (Nairobi, 1976), a Unesco teve como objetivo defender o desenvolvimento da 

Educação de Adultos como um prolongamento de atividades de literacia. Foi 

reconhecida a necessidade de fomentar a aprendizagem “pós-literacia”, para 

consolidar o conhecimento recentemente adquirido, prevendo a possibilidade de esta 

aprendizagem ser feita tanto na educação formal como em contexto não formal, sem o 

que todo o esforço de investimento, tanto material como humano, na aquisição da 

literacia básica, podia ser posto em causa e até mesmo ser desperdiçado, se não 

houvesse esta formação continuada. 

                                                
48 The Hamburg declaration: The agenda for the future. Fifth International Conference on Adult 
Education. Hamburg, 1997 . [Em linha]     
<http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001161/116114eo.pdf>. [Acedido em 2009-08-06].   
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001161/116114eo.pdf
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Instou-se os países a adotar um conceito de “literacia civilizacional”, com o 

objetivo de aumentar o nível de cultura e de educação, para permitir que cada 

indivíduo consiga adquirir as habilidades/destrezas básicas de leitura, escrita e 

aritmética e para participar no desenvolvimento da sociedade e na renovação das 

estruturas, de modo a ter um incentivo social e cultural para continuar a estudar e 

melhorar a qualidade de vida.  

 

Em 1997, a Comissão Internacional de Educação para o Século XXI, presidida 

por Jacques Delors, afirmou: 

“’ O conceito de aprendizagem durante toda a vida é a chave que dá acesso ao 

século XXI. Vai para além das distinções entre a educação inicial e a contínua. Associa-

se a um outro conceito, o de sociedade da aprendizagem, em que tudo permite a 

aprendizagem e a realização do potencial de cada um.”  

 

O relatório da Comissão Learning: The treasure within (aprendizagem: o 

tesouro “interior”) referiu a importância daquilo que considerou os quatro pilares da 

educação: “aprender a saber, aprender a fazer, aprender a viver em comunidade e 

aprender a ser “49 (este último abordado no relatório da Comissão presidida por Edgar 

Faure, já citado).  

 

Na declaração de Hamburgo defendeu-se o aprofundamento da aprendizagem 

dos adultos na profissão, em casa e na comunidade, tendo em consideração as 

mudanças constantes no mundo e a necessidade de “criar novas realidades em cada 

etapa da vida”. 

 

O processo de intenções, a nível internacional, e os programas implementados 

para a redução da iliteracia “levaram a um aumento do interesse no significado de  

 

 

                                                
49 The Hamburg declaration: The agenda for the future...op. cit. pp.10/11 
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literacia numa sociedade rica em informação ”50, e verificámos a apropriação, pela 

Unesco, de alguns dos significados e dos conceitos entretanto surgidos e já indicados. 

 

O alargamento do âmbito do conceito de literacia tem sido abordado por 

numerosos autores. Bawden 51, no texto em que fez uma revisão da literatura sobre 

esta matéria e a descrição e revisão dos conceitos de literacia da informação e de 

literacia digital, começou por abordar a definição do conceito básico de literacia, que 

consta do Chambers English Dictionary: (1) “Literacia – a condição de ser letrado”, ou 

seja, “instruído”; capaz de ler e escrever; tendo competência em ou com; (2) “do latim 

litteratus, derivado de littera, que significa letra – uma pessoa instruída era por esse 

motivo letrada” ”52 – [para nós, sinónimo de alfabetizada]. Estas definições sugerem 

três conceitos de literacia: “a simples habilidade para ler e escrever; ter alguma 

destreza ou competência; um meio de aprendizagem.”53  

 

Constatamos a relatividade do conceito de literacia, quando a própria Unesco 

defende o respeito pelas diferenças culturais, étnicas e religiosas na elaboração dos 

programas e dos modelos educacionais em cada região ou país e quando considerou o 

conceito de literacia plural e dinâmico e que nenhuma definição era definitiva. Na 

sequência destas afirmações, foi citada a definição apresentada no relatório de um 

encontro de peritos, a qual refletia uma grande abrangência e a importância dada ao 

contexto de utilização, nos termos que passamos a transcrever: 

“Literacia é a habilidade para identificar, compreender, interpretar, criar, 

comunicar e computar, utilizando materiais impressos e escritos associados a vários 

contextos. A literacia envolve uma aprendizagem contínua na capacitação dos  

 

 

                                                
50 BEHRENS, S. A. Conceptual analysis and historical overview of information literacy. College and 
Research Libraries,vol. 55, n. 4, pp.309-322. 
51 BAWDEN, D. Information and digital literacies: A review of concepts … op. cit. 
52 Ibidem, p. 3. i “Literacy: the condition of being literate”. “Literate: learned; able to read and write; 
having a competence in or with; ii “from the Latin litteratus, derived from littera, meaning letter - a 
literate person was therefore lettered. 
53 Ibidem, p. 2. 
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indivíduos para alcançar as suas metas, desenvolver os seus conhecimentos e potencial 

e participar plenamente na comunidade e na sociedade mais alargada”.54  

 

O objetivo de termos sublinhado o vocábulo “potencial” tem a ver com o facto 

de reflectirmos e expormos a nossa interpretação da sua utilização reiterada em vários 

documentos.  

 

A investigação actual, na área do estudo do desenvolvimento humano, chegou 

a algumas conclusões consensuais. Uma delas tem a ver com a convicção de que tanto 

o que no Homem é inato como o aprendido se influenciam mutuamente para permitir 

o aumento da inteligência. Por isso, quando se fala em potencial, estamos 

normalmente a falar do que é possível fazer com as capacidades e competências que 

vamos adquirindo, que nos permitem chegar mais longe e alcançar o nosso potencial, 

ou seja, com o conhecimento real que detemos, em determinada etapa da nossa vida, 

é possível melhorar, mas é necessário termos as condições para isso. 

 

 Quando a Unesco aborda esta questão não o faz de forma isolada, mas 

apelando para que a sociedade contribua para ajudar cada indivíduo a aprender a 

aprender, criando suportes para o efeito (ensino formal, ensino em contexto, 

aprendizagem informal), mas responsabilizando também cada um de nós 

individualmente na construção do nosso saber, do nosso potencial. 

 

2.5. O conceito de literacia da informação, termos equivalentes ou sinónimos e 

outros conceitos de literacia relacionados com o conceito de literacia da informação  

  

 Foi nosso propósito abordar o conceito de “Literacia da Informação”, tradução 

literal em português do termo anglo-saxónico “Information Literacy”, também citado  

                                                
54

 Unesco. Sector de educação. Divisão para a coordenação das prioridades das Nações Unidas em 
educação. The global literacy challenge: A profile of youth and adult literacy at the mid-point of the 
United Nations Literacy Decade 2003 – 2012, p. 18.  [Em linha] 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163170e.pdf>. [Acedido em 2009-08-02 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163170e.pdf
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ao longo do texto pelo acrónimo INFOLIT ou ALFIN, e fazer referência a termos e 

acrónimos sinónimos ou equivalentes, que têm surgido na literatura internacional, 

nomeadamente Alfabetización Informacional, Alfabetización en Información, 

Alfabetización Informativa (frequentemente referidas pelo acrónimo ALFIN), Literacia 

informacional (acrónimo LITINFO), Maîtrise d’Information, Information Competence, 

Digital Competence e Competencia Informacional. 

 

 O nosso objectivo é o de dar uma breve panorâmica do seu surgimento; 

mencionar os campos em que tem sido utilizada, mas focando mais detalhadamente a 

incidência na Educação; referir autores que se debruçaram sobre o tema, mas 

privilegiando a literatura dos anos 1990 até à actualidade; centrar a atenção em 

diferentes conceitos que têm sido definidos a nível internacional e relacionados com o 

termo literacy e a expressão Information Literacy, por parte de autores individuais, 

instituições ou países. 

 

            Segundo Pérez Pulido e Herrera Morillas55 e considerando os diferentes 

textos a que acedemos, os peritos internacionais ainda se debatem com a questão do 

termo inicial, a tradução correcta em outras línguas e a sua 

interpretação/concetualização, sem que em alguns países se tenha chegado a uma 

conclusão definitiva. 

 

A problemática dos diferentes termos adoptados, quer pelas instituições 

internacionais quer pelos diferentes países, será explicada ao longo do texto, 

particularmente quando falarmos dos modelos, programas e projectos de aplicação 

dos conceitos.  

   

Este tema foi tratado por inúmeros autores, principalmente por bibliotecários e 

profissionais da informação. Nos anos 1970 surgiram publicações em que as  

 

                                                
55 PÉREZ PULIDO, M; HERRERA MORILLAS, J. L. op.cit., Cap. VI, p. 222. 
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actividades para ensinar a utilização da informação eram a principal preocupação dos 

bibliotecários nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia 56. 

 

 Mais recentemente, não são apenas os países atrás mencionados a preocupar-

se com a temática e a publicar literatura. Exemplos disso são a China, Alemanha, 

México, Escandinávia, Singapura, África do Sul, América do Sul, Espanha e outros57.  

 

Também a nível da Europa há cada vez mais publicações, quer nos países da 

União individualmente, para além da Espanha, quer na União Europeia como 

Instituição. Mesmo assim, é de sublinhar que “a maioria das publicações é oriunda dos 

países industrializados de expressão inglesa, principalmente dos Estados Unidos e da 

Austrália”. 58  

 

No que concerne ao setor da educação e ao grau de ensino a que dizem 

respeito, na base de uma periodicidade anual, [informação de 2002], 60% destes 

documentos tratam da literacia da informação nas bibliotecas universitárias e apenas 

20% nas bibliotecas escolares59. 

 

A discrepância de publicações no que respeita às bibliotecas escolares em 

comparação com as universitárias é evidente. Se considerarmos a grande quantidade e 

a diversidade de públicos que existem nas bibliotecas escolares, essa discrepância 

torna-se mais notória. 

 

Em Portugal, embora existam em execução projectos de literacia da informação 

em muitas bibliotecas escolares, principalmente com adoção ou adaptação de  

                                                
56

 RADER, H.. Information Literacy 1973-2002: A Selected Literature Review. Library Trends, Vol. 51, N.º 
2, Fall 2002, p. 242. [Em linha] 
<http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/8464/librarytrendsv51i2i_opt.pdf?sequence=1>
. [Acedido em 2010-06-17]. 
57 Ibidem, p.24. 
58

 VIRKUS, S. Information literacy in Europe: a literature review. Information Research, op. cit. p.1.  
59

 RADER, H. Information Literacy 1973-2002... op. cit. p.242. 
 

http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/8464/librarytrendsv51i2i_opt.pdf?sequence=1
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modelos importados, a investigação das evidências de boas práticas ainda é 

manifestamente insuficiente. 

 

O termo Information Literacy tem sido utilizado no mundo educativo e 

documental anglo-saxónico, abarcando um conjunto de procedimentos, conceitos e 

valores necessários à resolução de problemas que tinham a ver com a pesquisa, 

selecção, organização, análise e comunicação da informação. 

 

Com o advento das novas tecnologias, a ideia de literacia da informação 

começou a ser considerada “crucial” para o século XXI e, hoje em dia, já se fala na 

necessidade de as bibliotecas e centros de documentação não se preocuparem apenas 

com o ensino formal da literacia da informação, como tradicionais centros públicos de 

conhecimento, mas também com o ensino informal, relativamente aos aspetos 

destacados de todas as actividades da organização humana e numa perspetiva de 

aprendizagem ao longo da vida. 

 

Nos últimos anos a Unesco implementou um projecto, através da Secção de 

Literacia da Informação da IFLA, para dar uma visão do que estava a funcionar a nível 

mundial.  

 

Em 2007, foi divulgada a segunda versão de Information Literacy: An 

international state-of-the-art report, que tratava de cinco assuntos alargados: 

“recursos na educação; publicações sobre o assunto; organizações, tais como 

associações e outros grupos profissionais; programas de formação; e comunicação de 

eventos, caso de conferências e encontros” 60. 

 

 

                                                
60  LAU, J. (Coord.) . Information literacy: An international state-of-the art report.  2º projecto. Boca del 

Rio, Vera Cruz, México: Information literacy section/IFLA, 2007. [Em linha] 

<http://www.uv.mx/usbi_ver/unesco>. [Acedido em 2010-11-21]. 

http://www.uv.mx/usbi_ver/unesco
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A INFOLIT tem sido umas vezes encarada como uma entre outras literacias, mas 

frequentemente também mencionada como uma literacia global, associada às práticas 

da informação e ao pensamento crítico no ambiente das TIC61, defendendo-se ser um 

conceito que incorpora outras literacias e destrezas/capacidades básicas para formar 

pessoas competentes numa sociedade cada vez mais exigente. 

 

 De acordo com vários autores, nomeadamente Kuhlthau em 1987 e Bawden 

em 2001, pensa-se que o termo information literacy começou por ser utilizado por 

Paul Zurkowski, em 1974, no relatório The information service environment: 

Relationships and priorities 62, que elaborou para a Comissão Nacional de Bibliotecas e 

Ciências da Informação dos Estados Unidos da América. A sua perspectiva estava 

focalizada no sector privado e defendeu a ideia de que era possível atingir nos Estados 

Unidos a meta da “literacia da informação”, em dez anos, prevendo a transformação 

dos serviços das bibliotecas tradicionais em serviços do sector privado, mais 

inovadores, que disponibilizariam a informação.63  

 

 Assim, a “literacia da informação” estava associada ao uso efectivo da 

informação na resolução de problemas no meio profissional: 

 “Pessoas treinadas na aplicação de recursos de informação no seu trabalho 

podem chamar-se letradas em informação. Aprenderam técnicas e destrezas, 

[habilidades adquiridas64], para utilização da vasta gama de ferramentas de  

 

                                                

61BRUCE, C.S. Information literacy as a catalyst for educational change: a background paper. White 
Paper prepared for Unesco, the U.S. Natcy, for use at the Information Literacy Meeting of Experts. 
Prague, The Czech Republic, 2002. [Em linha] 
<http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/bruce-fullpaper.pdf>.[Acedido em 2003-01-10] 

62 ZURKOWSKY, P. The information service environment: relationships and priorities (Report ED 100391). 
Washington DC : National Commission on Libraries and Information Science, 1974.  
63 BAWDEN, D. Information and digital literacias: Review of concepts. Journal of Documentation, 

2001,op. Cit., p. 11. 

64
 Os termos “destrezas”, “capacidades” ou “habilidades adquiridas” serão utilizadas neste texto como 

sinónimos e traduzidos a partir do termo skills. 

Information%20literacy%20as%20a%20catalyst%20for%20educational%20change:%20a%20background%20paper.%20White%20Paper%20prepared%20for%20UNESCO,%20the%20U.S.%20Natcy,%20for%20use%20at%20the%20Information%20Literacy%20Meeting%20of%20Experts.%20Prague,%20The%20Czech%20Republic
Information%20literacy%20as%20a%20catalyst%20for%20educational%20change:%20a%20background%20paper.%20White%20Paper%20prepared%20for%20UNESCO,%20the%20U.S.%20Natcy,%20for%20use%20at%20the%20Information%20Literacy%20Meeting%20of%20Experts.%20Prague,%20The%20Czech%20Republic
Information%20literacy%20as%20a%20catalyst%20for%20educational%20change:%20a%20background%20paper.%20White%20Paper%20prepared%20for%20UNESCO,%20the%20U.S.%20Natcy,%20for%20use%20at%20the%20Information%20Literacy%20Meeting%20of%20Experts.%20Prague,%20The%20Czech%20Republic
http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/bruce-fullpaper.pdf
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informação, assim como de fontes de informação primárias, adaptando as soluções 

informativas aos seus problemas” 65. 

 

Já em 1976 era dada relevância ao uso do termo como a resolução de 

problemas ao afirmar-se: “Ser letrado em informação exige um novo conjunto de 

destrezas. Estas incluem como localizar e usar a informação necessária à resolução do 

problema e à tomada de decisão de forma eficiente e efetiva”66. 

 

Autores como BEHRENS67 , KUHLTHAU, DOYLE, RIDGEWAY  o RADER 68 fizeram 

a revisão da utilização desta expressão, essencialmente numa perspectiva relacionada 

com as ideias de reforma educativa, particularmente nos EUA. 

 

 O conceito de Literacia da Informação foi muitas vezes definido mais em 

termos da pessoa letrada e não tanto da literacia da informação em si69, privilegiando 

deste modo o enfoque individual.  

 

Assim, CARBO observou que em 1974 Zurkowsky utilizou a expressão 

“’information literates’”, [letrados em informação], para mencionar as pessoas 

“treinadas na aplicação de fontes de informação no seu trabalho’” 70  Vários autores,  

                                                

65BAWDEN, D. Information and digital literacias...op. cit. p.9. 

66
 BURCHINAL, L. The Communications Revolution: America’s third century challenge’, in The Future of 

Organising Knowledge. Texas A &M University Library, 1976. Citado por BAWDEN, D. Information and 
digital literacias... op. cit. pp.10-11. 
67 BEHRENS fez a revisão dos conceitos de literacia da informação das duas décadas anteriores ao texto 
de 1994, debruçando-se sobre as diferentes definições e a série de destrezas e conhecimento exigidos 
na literacia da informação. 
Ver BEHRENS, S. A. Conceptual analysis and historical overview of information literacy, 1994. College 
and Research Libraries, 55 (4), 309-322.  
68KUHLTHAU (1987), DOYLE (1994), RIDGEWAY (1990) y RADER (1991). Ver em: BAWDEN, D. Information 
and digital literacias…, op. cit. p.9.  
69  WEBBER, S.; JOHNSTON, B. Information Literacy: definitions and models.2003. [Em linha]     
<http://dis.shef.ac.uk/literacy/definitions.htm>. [Acedido em 2010-03-11]. 

70
 CARBO, T.  Mediacy: knowledge and skills to navigate the information superhighway. Em: Infoethics 

Conference, Monte Carlo, Monaco, 10-12 March 1997. Paris: Unesco. Citado por WEBBER, S;, 

http://dis.shef.ac.uk/literacy/definitions.htm
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desde 1989 têm citado a definição de “pessoa letrada” da Associação Americana de 

Bibliotecas (ALA). 

 

KUHLTHAU interrogou-se sobre o que era realmente ser letrado numa 

sociedade da informação e, em resposta à sua própria questão, definiu o conceito de 

literacia da informação como uma expansão da literacia tradicional, ao dizer que “a 

literacia da informação está intimamente ligada à literacia funcional. Envolve a 

habilidade para ler e utilizar a informação essencial à vida do dia-a-dia.” 71 

   

  A ALA declarou: 

 “Para ser letrado em informação, a pessoa deve ser capaz de reconhecer 

quando necessita de informação e ter a habilidade para localizar, avaliar e usar 

efectivamente a informação de que necessita”72 

 

 Numa perspectiva mais abrangente, como base para a aprendizagem ao longo 

da vida, explicou que é letrado em informação o indivíduo que é “capaz de: 

 Determinar a quantidade de informação necessária 

 Aceder efectivamente e eficientemente à informação necessária 

 Avaliar criticamente a informação e as fontes 

 Incorporar a informação seleccionada em conhecimento próprio de base 

 Utilizar a informação efectivamente para realizar um objectivo proposto 

 
 

 

                                                                                                                                          
JOHNSTON, B. Information Literacy:definitions and models.2003. [Actualização de 2006-09-03, 2º §]. [Em 
linha] <http://dis.shef.ac.uk/literacy/definitions.htm>. [Acedido em 2010-03-11] 

71 KUHLTHAU, C. Information skills for an information society. (Report ED, 297740). ERIC - Clearinghouse 
on Educational Resources. Syracuse NY, 1987. Citado por: BAWDEN, D. Information and digital literacies: 
a review of concepts… op. cit, p.19. 

72 American Library Association. Presidential Committee on Information literacy: Final Report.            
Chicago:ALA,1989.[Em linha] 
<http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm#ildef>. 
[Acedido em 2009 e em 2010-08-17] 

http://dis.shef.ac.uk/literacy/definitions.htm
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm#ildef
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 Compreender as questões económicas, legais e sociais ligadas à 

utilização da informação, e aceder e utilizar a informação eticamente e 

legalmente” 73.  

 

DOYLE74 definiu uma pessoa letrada como aquela que:  

 

 “Reconhece a necessidade de informação; 

  Reconhece que a informação correcta e completa é a base para a 

tomada de decisão inteligente;  

  Identifica potenciais fontes de informação; 

  Desenvolve estratégias de pesquisa; 

  Acede a fontes de informação, incluindo a partir do computador e de 

outras tecnologias; 

  Avalia a informação; 

  Organiza a informação para a sua aplicação prática; 

  Integra a nova informação numa área de conhecimento existente; 

  Usa a informação com pensamento crítico e solução de problemas.”  

  

 

 

LENOX e WALKER75 descreveram a literacia da informação qualificando a 

pessoa letrada em informação como a que possui destrezas [“skills”] analíticas e 

críticas, “para formular questões de investigação e avaliar resultados, e as destrezas 

para procurar e aceder a uma variedade de tipos de informação para encontrar a 

informação de que necessita”.  

 

BRUCE apresentou sete “características chave” de uma pessoa letrada, como 

sendo a que: 

                                                
73

Ibidem. 
74

 WEBBER, S.; JOHNSTON, B. Information literacy: definitions and models...op. cit.  
75 Ibidem. 
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 Se empenha na aprendizagem independente e auto-dirigida 

 Utiliza processos de informação 

 Utiliza uma variedade de tecnologias da informação e de sistemas 

 Interiorizou valores que promovem o uso da informação 

 Tem um bom conhecimento do mundo da informação 

 Aborda a informação criticamente 

 Tem um estilo pessoal de informação que facilita a sua interacção com o 

mundo da informação.   

 

FORD  e RIDGEWAY  fizeram notar a alteração do significado inicial de literacia 

da informação nos anos 70, para responder à reforma educativa em curso nos EUA e 

às preocupações internacionais. Tratava-se de um processo, na medida em que as 

pessoas letradas eram definidas como “aquelas que aprenderam a aprender porque 

sabem como o conhecimento está organizado, como encontrar a informação e como 

usar a informação para que outros possam aprender com eles ” 76. 

 

O Conselho do Chartered Institute of Library Professionals (CILIP), no Reino 

Unido, aprovou em Dezembro de 2004 a definição de literacia da informação, a ser 

utilizada pelos membros do CILIP, nos termos que passamos a citar: “A literacia da 

informação é saber quando e por que razão necessitamos da informação, onde 

encontrá-la e como avaliá-la, usá-la e comunicá-la de forma ética” 77. Especificou 

ainda: 

“são necessárias várias destrezas (ou competências) para se ser letrado em 

informação, requerendo a compreensão: 

 

 

                                                
76  Ver BAWDEN, D. Information and digital literacias... op. cit, p.11. 
77 UK's Chartered Institute of Library and Information Professionals. Information Literacy. 2004. [Em 
linha]<http://www.cilip.org.uk/professionalguidance/informationliteracy/definition/>. [Acedido em 
2010-07-25] e Information literacy: definition [Em linha] <http://www.cilip.org.uk/get-
involved/advocacy/information-literacy/Pages/definition.aspx> [Acedido em 2011-12-16]. 

http://www.cilip.org.uk/professionalguidance/informationliteracy/definition/
http://www.cilip.org.uk/get-involved/advocacy/information-literacy/Pages/definition.aspx
http://www.cilip.org.uk/get-involved/advocacy/information-literacy/Pages/definition.aspx
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 Da necessidade da informação 

 Dos recursos disponíveis 

 Como encontrar a informação 

 Da necessidade de avaliar resultados 

 Como trabalhar com ou explorar resultados [análise] 

  Ética e responsabilidade na utilização   

 Como comunicar ou partilhar as conclusões  

  Como gerir as conclusões”78  

 

 WEBBER e JOHNSTON explicaram o termo Literacia da Informação como “a 

adopção do procedimento apropriado para identificar, através de qualquer canal ou 

meio, informação bem adaptada às necessidades de informação, conduzindo à 

utilização criteriosa e ética da informação na sociedade” 79. 

 

O tratamento do conceito de Literacia da Informação realizado pela ALA, pelo 

CILIP e pelos vários autores atrás citados, tem vários aspectos em comum, aliás como 

outros autores ainda não citados aqui e instituições como a IFLA e a Unesco. Assim, 

podemos verificar que, em síntese, a pessoa considerada letrada é aquela que é capaz 

de: 

 

 Reconhecer a necessidade de informação; 

 Ter a capacidade para localizar a informação de que necessita; 

 Ter a destreza para avaliar criticamente a informação; 

 Saber utilizar a informação na resolução de problemas; 

 Ter competência para comunicar efectivamente a informação; 

  Utilizar a informação de forma ética. 

                                                
78

  Ibidem. 
79

  WEBBER, S.; JOHNSTON, B. Information literacy: definitions and models… op. cit, 12º §.  
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Ficamos com a ideia que o modelo de partida para trabalhar o conceito em 

apreço, implícita ou explicitamente, foi a proposta da ALA de 1989. Apenas são 

acrescentados alguns aspectos de maior abrangência do conceito ou dos meio 

utilizados, como por exemplo: (1) a competência para aceder a “informação correcta e 

completa” (…) para a tomada de decisão inteligente [recorrendo] a fontes de 

informação, incluindo a partir do computador e de outras tecnologias”.; (2) (…) possuir 

“destrezas analíticas e críticas ‘para formular questões de investigação ’”; (3) ter 

destrezas que permitam (…)“saber como partilhar e gerir as conclusões”; (4) ser capaz 

de “identificar, através de qualquer canal ou meio, [a] informação” (…). 

 

Esta abordagem de pessoa letrada deu origem a que alguns considerassem que 

a palavra “literacia” podia ser recusada pelos estudantes, por possível conotação 

negativa com uma pessoa considerada “iletrada”, ideia contrariada: (1) por BAWDEN, 

ao constatar, na sua revisão da literatura sobre o tema, que o termo information 

literacy é a expressão mais utilizada para descrever o conceito, particularmente a 

partir dos anos 1990; (2) por WEBBER e JOHNSTON, ao afirmarem não ter verificado no 

seu trabalho essa preocupação dos estudantes e o facto de a UNESCO ter adotado o 

termo na Declaração de Praga e na Proclamação de Alexandria, tendo-os levado a crer 

que o termo information literacy parece impor-se como a expressão internacional para 

descrever este conceito80.  

 

  Apesar do que foi defendido, não é pacífico que a utilização de termos como 

“iletrado” ou “iliteracia” não possa ser conotada negativamente e ferir 

susceptibilidades. A Unesco teve essa preocupação quando, por exemplo, justificou a 

sua utilização para indicar a ausência de competência em literacia, mas 

salvaguardando que esse facto não implicava qualquer conotação pejorativa às vezes 

associada 81.  

                                                
80

 Ibidem. 
81

 The global literacy challenge: a profile of youth and adult literacy at the mid-point of the United 
Nations Literacy Decade 2003-2012, Ed. Mark Richmond, Clinton Robinson, Margarete Sachs-Israel. 
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Também em Espanha surgiu esta questão. Gómez Hernández, que traduziu a 

expressão information literacy por alfabetización informacional, disse preferir que esta 

expressão fosse utilizada entre a comunidade profissional, porque ao cidadão comum 

espanhol a palavra “alfabetización” soava estranha e era assimilada como saber ler e 

escrever. Sugeriu que quando se tratasse de actividades com os “destinatários finais” 

se referisse de uma forma mais concreta a “cursos, tutoriais ou sessões”, de acordo 

com o ensino de “conceitos, procedimentos ou habilidades”, [para evitar] “o aparente 

tom paternalista ou pejorativo do termo em castelhano, que implica reconhecer-se 

‘analfabeto’, [aqui sinónimo de iletrado], a quem segue programas de ‘alfabetización” 

82.   

 

No entanto, continua a existir abundante literatura a abordar o conceito de 

literacia da informação numa visão de competências individuais, com especial relevo 

para a bibliografia de expressão anglo-saxónica. 

 

Numa conceção mais alargada, conferindo-lhe o estatuto de uma ciência 

humana, e abordando a literacia da informação já não explicitando a competência 

individual mas o conceito em si, Shapiro e Hughes definiram-na como sendo: 

“uma [SIC] nova ciência humana que se estende desde o conhecimento de como 

usar os computadores e aceder à informação para uma reflexão crítica da natureza da 

informação em si, a sua infra-estrutura técnica, e o contexto e impacto social, cultural 

e mesmo filosófico83 ”.  

 

Para além das abordagens apresentadas, o significado da expressão literacia da 

informação ou de outras sinónimas ou equivalentes foi evoluindo e, tanto a nível 

europeu como internacional, existe uma grande profusão de monografias e artigos  

 

                                                                                                                                          
2008, p. 18. [Em linha]< http://unesdoc.unesco.org/images/0016/00, que implica 1631/163170e.pdf.> 
[Acedido em 2009-08-02]. 
82

GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. Alfabetización informacional: cuestiones básicas…op. cit,p. 44. 
83 WEBBER, S.; JOHNSTON, B. Information literacy: definitions and models… op. cit. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/00,%20que%20implica%201631/163170e.pdf
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sobre este conceito e textos em que se faz uma revisão exaustiva das diferentes 

opiniões. 

 

Aquilo que tradicionalmente constituía uma parte da definição do conceito de 

literacia era a competência em língua materna, a qual continua a ser um pilar para a 

aquisição de outras literacias, incluindo a literacia da informação, como segue: (1) a 

“necessidade de utilizar um maior grau de clareza na linguagem do que o exigido na 

linguagem da conversa do quotidiano obriga a que tenhamos as competências básicas 

da leitura e da escrita para trabalhar com o computador”84 ; (2) o domínio competente 

da língua é sistematicamente referido e, em conjunto com a aritmética, é considerado 

como fazendo parte das destrezas chave “para vastas áreas do conhecimento e da 

aprendizagem interdisciplinar”85.  

 

Também o conjunto de novas destrezas básicas, identificadas e referenciadas 

na cimeira de Lisboa, permitirão a “proficiência em tecnologia da informação, línguas 

estrangeiras, cultura tecnológica, empreendedorismo e destrezas sociais” 86. 

 

Atualmente, a conclusão mais ou menos consensual é o facto de o termo 

literacia da informação englobar os conceitos de outras literacias. BAWDEN fez a 

descrição e a revisão dos conceitos de “literacia da informação” e de “literacia digital”, 

partindo do levantamento e análise de literatura sobre a matéria e esclarecendo as 

ligações com conceitos relacionados.  

 

Considerou que, atualmente, o conceito de literacia era mais alargado, não se 

limitando à habilidade para ler e escrever, passando a incluir novas formas de literacia, 

a que chamou “Skill-based literacies”87 [“literacias básicas em destrezas”], tendo em  

                                                
84 HERRERO, V. P. Sentido actual do conceito de alfabetização…op. cit. p. 17. 
85

 COMISSÃO EUROPEIA. National actions to implement lifelong learning in Europe. Cedefop, Eurydice, 
2001, p. 15. [Em linha]<http://infoeuropa.eurocid.pt/>. [Acedido em 2009-09-05] 
86 Ibidem. 

87 BAWDEN, D.  Information and digital literacias...op. cit , p.5. 

http://infoeuropa.eurocid.pt/
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conta a necessidade de desenvolver conceitos para lidar com a crescente 

complexidade da informação e o desenvolvimento das tecnologias. 

 

Citando e corroborando a ideia de vários autores, abordou os conceitos de 

literacia bibliotecária [library literacy], literacia dos média [media literacy]) e literacia 

informática [computer literacy]), entre outros, baseados em grande parte em destrezas 

específicas, mas com um âmbito mais alargado, conduzindo aos conceitos mais gerais 

“como é o caso da literacia da informação e a literacia digital, baseadas no 

conhecimento, percepções e atitudes, mas apoiadas em literacias básicas em destrezas 

mais simples.” 88.  

 

RADER 89 também mencionou o facto de a INFOLIT ser um conceito mais 

alargado e não alternativo ou em competição com o conceito “instrução bibliográfica”, 

considerando-o como “ ‘parte de uma evolução até chegar à literacia da informação’. 

De igual modo, CURRAN considerou a INFOLIT como um ‘conceito mais holístico que a 

instrução bibliográfica’, implicando o aumento de papéis dos profissionais das 

bibliotecas e dos centros de documentação, preconizando a implementação de 

actividades de educação informal para beneficiar a inclusão social através do processo 

de aprendizagem ao longo da vida. 

  

RADER e COONS 90, encarando os dois termos mencionados como distintos, 

esclareceram: 

 “a [SIC] instrução bibliográfica é mais frequentemente uma resposta a uma 

situação específica, ao passo que a literacia da informação contribui para a 

aprendizagem ao longo da vida através da educação das pessoas para utilizarem e 

avaliarem efectivamente a informação”.. 

                                                
88 Ibidem… op. cit, p.1. 

89 RADER, H.  Bibliographic instruction or information literacy. College and Research Libraries News, vol. 
51,  n. º 1,  1991.  
90

 RADER H.;  COONS, W. Information literacy: one response to the new decade, in The evolving 
educational mission of the library, Chicago: ALA, 1992, pp 118-128.  
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Outros autores, nomeadamente o holandês Boekhorst e os noruegueses 

Audunson e Nordlie, citados por VIRKUS91, dão também uma visão ampla de literacia 

da informação. 

 

 Na opinião de BOEKHORST92, todas as definições e descrições de literacia da 

informação surgidas ao longo dos anos se podem sintetizar em três conceitos: 

 “O conceito de TIC: A literacia da informação refere-se à competência de 

utilização de TIC para descobrir e difundir informação. 

 O conceito de meios e fontes: a literacia da informação refere-se à 

competência para encontrar e utilizar a informação de forma 

independente ou com a ajuda de intermediários. 

 O conceito de processo de informação: a literacia da informação refere-

se ao processo de reconhecimento das necessidades de informação, 

recuperação, avaliação, utilização e disseminação da informação para 

adquirir ou aumentar o conhecimento. Este conceito inclui os dois 

conceitos anteriores (TIC e meios e fontes) e as pessoas consideradas 

dentro do sistema de informação quando recuperam, avaliam, 

processam e difundem informação para tomar decisões para sobreviver, 

para se auto-actualizar e desenvolver” 93. 

 

Concluímos que se trata de um processo contínuo, estando implícito o conceito 

de Aprendizagem ao Longo da Vida. O próprio autor refere um “esforço ao longo da 

vida” para nos tornarmos letrados em informação, processo que deve iniciar-se na 

“escola primária” e fazer parte da formação formal em todas as etapas da educação. 

 

 

 

                                                
91

 VIRKUS, S. Information literacy in Europe: a literature review...op.cit. 

92
 BOEKHORST, A. Becoming information literate in the Netherlands.Library Review,2003, vol. 52, n. 7 

93 VIRKUS, S. Information literacy in Europe: a literature review...op. cit.,  pp. 14-15. 
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AUDUNSON e NORDLY94 distinguiram três categorias principais de literacia da 

informação: 

 Capacidades técnicas, a que pode chamar-se literacia informática: 

 Capacidades intelectuais, que têm a ver com o conceito de literacia 

tradicional; 

 Competência comunicativa, que tem a ver com as capacidades 

técnicas e intelectuais, mas que vai para além disso. 

 

Os mesmos autores apontaram para a distinção de vários níveis de 

competência, do mais básico até ao mais profundo, e consideram a literacia da 

informação como a soma de diferentes literacias.   

 

 Na Rússia, também tem sido tratada a temática da informação, mas 

introduzindo o termo “cultura” em várias aceções. Entre outros, Gendina95 falou dos 

termos “cultura da informação” (“information culture”) e “cultura da informação 

individual” (“person’s information culture”), utilizados naquele país como conceitos 

mais amplos do que o de literacia da informação, combinando as “vantagens da teoria 

e prática internacionais com as tradições da cultura e educação nacional (…)”·. 

 

Assim, a “cultura da informação individual” é uma das componentes da cultura 

geral individual e “além das habilidades para aceder, avaliar e usar a informação inclui 

uma componente motivacional e uma perspectiva de informação. Está intimamente 

ligada à esfera da cultura, direccionada contra o confronto na sociedade da 

informação de duas culturas opostas: a tecnocrática e a humanitária96”. 

 

 

                                                
94 AUDUNSON, R.;NORDLIE,R. Information literacy: the case or non case of Norway?. Library Review, 
vol.52, n.7, 2003, pp.319-325. [Em linha] http://www.emeraldinsight/0024-2535.htm[Acedido [Acedido 
em 2008-11-22]. 
95 GENDINA, N. Information literacy in Russia. Problems of formation literacy and information culture of 
children and youth: a view from Russia. [Em linha] http://www.ifla.org/files/information-
literacy/Natalia_Gendina-report_0.pdf [Acedido em 2010-06-04]. 
96 VIRKUS, S. Information literacy in Europe: a literature review…op. cit. p. 6. 

http://www.emeraldinsight/0024-2535.htm%5bAcedido
http://www.ifla.org/files/information-literacy/Natalia_Gendina-report_0.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/Natalia_Gendina-report_0.pdf
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Ainda que os anos 1970 tenham a ver com o grande desenvolvimento das 

novas tecnologias e o surgimento do termo information literacy e a sua aplicação na 

educação, incluindo a formação de adultos, é a partir dos anos 1990 que o termo 

adquire maior consistência e se concretizam e apoiam mais projectos a nível 

internacional. 

  

Em 1989, a Comissão Presidencial sobre Literacia da Informação da ALA 

publicou um relatório final onde definiu as quatro componentes da literacia da 

informação que já mencionámos: “a capacidade de cada um reconhecer a necessidade 

de informação e de a localizar, avaliar e utilizar efectivamente” 97. Como resposta às 

recomendações do relatório, foi fundado nesse mesmo ano o National Forum on 

Information Literacy (NFIL). Este fórum teve o contributo de um número significativo 

de organizações educativas, empresariais e governamentais, que trabalharam no 

sentido da tomada de consciência, tanto nacional como internacional, para a 

necessidade da literacia da informação, encorajando as actividades que levassem à sua 

aquisição e promovendo programas próprios com a mesma finalidade. 

 

Entretanto, o termo Information Literacy foi adoptado pela Unesco e por vários 

organismos internacionais, com o intuito de o utilizar no contexto da educação e 

alargá-lo a toda a sociedade, definindo o conceito com base na literatura existente e 

divulgando modelos de aplicação e apoiando projectos.  

 

Em 2002, Christine Susan Bruce preparou um Livro Branco para a Unesco, para 

a Comissão Nacional de Bibliotecas e Ciência da Informação dos Estados Unidos e para 

o Fórum Nacional sobre a Literacia da Informação (NFIL), destinado à sua utilização na 

Reunião de Peritos em Literacia da Informação, em Praga.  

                                                

97 Association of College & Research Libraries. Presidential Committee on Information Literacy: Final 
Report. Washington, D.C, 1989. [Em linha] 
<http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm> [Acedido em 
2009-11-19] 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm
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Este texto era essencialmente uma revisão sobre exemplos e modelos 

[normas/indicadores] associados à literacia da informação nos sectores educacionais. 

O conceito de Literacia da Informação foi considerado como “a extensão natural do 

conceito de literacia”98 e o ensino da literacia da informação como o impulsionador da 

actual sociedade da informação, na sociedade da aprendizagem do futuro99.  

 

Em nosso entender, também na abordagem de BRUCE está implícita a 

aprendizagem ao longo da vida e a definição do conceito é alargada e mais abrangente 

quando é feita a ponte entre o conceito de literacia e o de literacia da informação. 

 

Na sequência de reuniões preparatórias e de documentos como o supracitado, 

na Reunião de Peritos em Literacia da Informação, realizada de 20 a 23 de Setembro 

de 2003, em Praga, República Checa, foi redigida a Declaração de Praga na qual 

constavam os princípios básicos para se adquirir a Literacia da Informação, rumo à 

Sociedade da Informação do séc. XXI, “chave para o desenvolvimento social, cultural e 

económico das nações, comunidades, instituições e indivíduos”100. Retomando, no 

essencial, a definição das componentes da literacia da informação da ALA, 

especificando-a com mais pormenor e numa perspectiva também ideológica, foi 

declarado:  

“A literacia da informação abarca o conhecimento das próprias necessidades e 

problemas com a informação e a capacidade para identificar, localizar, avaliar, 

organizar e criar, utilizar e comunicar com eficácia a informação para enfrentar os 

problemas ou questões levantadas; é um pré-requisito para a participação eficaz na 

Sociedade da Informação; e faz parte do direito humano básico para a aprendizagem 

ao longo da vida”101. 

 

                                                
98 BRUCE, C. Information Literacy as a Catalyst for Educational Change: A Background Paper...op. cit. 
99 Ibidem, p. 1. 
100The Prague declaration: Towards an Information Literate Society. [Em linha]: 
<http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=19636&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. 
[Acedido em 2010-03-12] 
101Ibidem. p., 1.  

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=19636&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


Capítulo 2. A Literacia da Informação conceito, modelos. A literacia da informação no 
ensino básico e secundario: análise internacional. 
_______________________________________________________________________ 

86 

 

 

 

A declaração que temos vindo a referir abordou ainda a questão de ser 

necessário os governos desenvolverem programas para promover a literacia da 

informação, permitindo o acesso à informação segundo as necessidades de cada um e 

evitando a exclusão digital. Além disso, sugeriu que a comunidade internacional 

tomasse em consideração a possibilidade de a literacia da informação ser incluída na 

Década da Alfabetização das Nações Unidas (2003-2012), por ser considerada 

importante no programa Educação para Todos (EFA – Education for All) e como 

contributo “fundamental para alcançar as Metas das Nações Unidas de 

Desenvolvimento para o Milénio e o respeito pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.”102 

 

Em 2005, foi redigida a Proclamação de Alexandria103 sobre a Literacia da 

Informação e a Aprendizagem ao Longo da Vida, no seguimento do Colóquio de Alto 

Nível com o mesmo título, como consequência da constatação da importância da 

INFOLIT no desenvolvimento económico e social, tanto a nível internacional como 

nacional e em vários contextos: INFOLIT para o desenvolvimento nacional; INFOLIT 

para a saúde e o bem-estar; INFOLIT e a sociedade civil; normas de INFOLIT no sector 

educativo; INFOLIT para a actividade laboral e económica. 

 

Daquele documento constava uma definição muito idêntica de literacia da 

informação e as mesmas recomendações da Declaração de Praga, mas acrescentou-se 

a necessidade de programar a aprendizagem ao longo da vida (questão anteriormente 

abordada em várias cimeiras e conferências internacionais, incluindo a de Praga), por 

se reconhecer que a literacia da informação e a aprendizagem ao longo da vida eram 

“elementos chave para o desenvolvimento das competências genéricas que devem ser 

requisito para a acreditação de todos os programas educativos e de formação.”104  

 

                                                
102Ibidem. 
103 Declaración de Alejandría sobre la alfabetización informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Unesco, 2005) [Em linha] <http://ifla.queenslibrary.org/III/wsis/BeaconInfSoc-es.htm>l.> [Acedido em 
2009-05-03] .(Consultadas versões também em inglês e português do Brasil) 
104 Ibidem 

http://ifla.queenslibrary.org/III/wsis/BeaconInfSoc-es.htm%3el
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Concluía-se que esta alteração de estratégia seria essencial para o 

desenvolvimento da Sociedade da Informação. 

 

Em conformidade com estas preocupações, foi explicitado que “a literacia da 

informação: 

 Inclui as competências para reconhecer as necessidades de informação e 

para localizar, avaliar, aplicar e criar informação em contextos sociais e 

culturais; 

 É crucial para as vantagens competitivas dos indivíduos, das empresas 

(principalmente as pequenas e médias), das regiões e das nações; 

 Fornece a chave para o acesso, utilização e criação efectiva de 

conteúdos no apoio ao desenvolvimento económico, à educação, à 

saúde e aos serviços e a todos os outros aspectos das sociedades 

contemporâneas e, dessa forma, fornece uma base vital para atingir as 

metas da Declaração do Milénio e da Cimeira Mundial da Sociedade da 

Informação; e  

 Vai para além das actuais tecnologias, abrangendo a aprendizagem, o 

pensamento crítico e as capacidades de interpretação, percorrendo as 

barreiras profissionais, habilitando os indivíduos e as comunidades.”105 

 

O Programa de Informação para Todos (IFAP), da Unesco, adoptou a definição 

de INFOLIT resultante da Proclamação de Alexandria de 2005, que em síntese é “a 

capacidade das pessoas para:  

Reconhecer as suas necessidades de informação,  

Localizar e avaliar a qualidade da informação,  

Armazenar e recuperar a informação,  

Fazer uso eficaz e ético da informação  

Aplicar a informação para criar e comunicar conhecimento.106”  

                                                
105 Ibidem. 
106

 CATTS, R.; LAU, J. Hacia unos indicadores de Alfabetización Informacional: Marco conceptual 
elaborado por Ralph Catts y Jesús Lau con una lista de posibles indicadores internacionales para el 
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As pessoas utilizam a INFOLIT na resolução de problemas [e também] “as 

competências comunicativas como parte de um conjunto integrado de competências 

de que os adultos necessitam para serem eficazes em todos os aspectos da vida”. Daí 

resulta que na sociedade do conhecimento é essencial o acesso à informação e a 

capacidade para utilizar as TIC, sendo que a INFOLIT é “uma capacidade distinta e um 

aspecto integral das competências dos adultos.”107  

 

Para além das acções de apoio ao desenvolvimento das competências em 

literacia da informação e à definição do conceito, já enunciadas, a Unesco promoveu 

outras iniciativas para divulgação e facilidade de comunicação da temática, 

nomeadamente com a criação do acrónimo INFOLIT, para designar a Information 

Literacy, e a produção de um logótipo como símbolo internacional da mesma, onde 

está implícita a sua definição (Figura 2.1), e tem apelado à utilização do logótipo nos 

trabalhos relacionados com esta temática. 

 

 

Fig. 2.1 Logotipo de INFOLIT 

Fonte: IFLA/Unesco                         

 

 Para o desenho do logótipo, a IFLA/Unesco realizou um concurso internacional, 

ganho pelo designer gráfico Cubano Edgar Luy Pérez. O objectivo desta iniciativa foi o  

                                                                                                                                          
suministro y el acceso a la información, y las competencias relacionadas, establecida por el Instituto de 
Estadística de la Unesco. Madrid: Ministerio da Cultura, 2009, p.8..Trad. MORENO PASCUAL, L.   
107 Ibidem. 
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de melhorar a comunicação entre aqueles que desenvolviam projectos de literacia da 

informação, a sua comunidade e a sociedade em geral, em todo o mundo. 

(IFLA/Unesco). 

 

 Segundo as próprias palavras do autor, o logótipo é uma metáfora visual 

representando aqueles que “têm as ferramentas cognitivas para aceder à informação 

com agilidade, assim como o desejo de partilhar esta capacidade” 108 conseguindo 

transmitir a ideia do que é a competência humana para pesquisar e aceder à 

informação, não apenas em termos tradicionais, mas também com o recurso às 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). O livro aberto simboliza o estudo e 

o círculo simboliza o conhecimento e a informação, que actualmente estão mais 

acessíveis em todo o mundo, através da informática, mostrando com isto que o seu 

objetivo social é comunicar.  

 

Daquilo que foi dito sobre a simbologia da imagem, retivemos a ideia de que é 

uma visão plural do conceito de Literacia da Informação. Plural no sentido em que 

estão envolvidas a competência cognitiva para pesquisar e aceder à informação 

necessária para a sua transformação em conhecimento e comunicação do mesmo e, 

simultaneamente, as competências na utilização de TIC.  

 

Na mesma linha de orientação, BALANSKAT et. al em 2006, citados por CATTS e 

LAU109, afirmaram que para os benefícios da sociedade da informação serem uma 

realidade, seria necessário compreender e divulgar o alargamento do âmbito da 

INFOLIT. 

A corroborar esta visão mais ampla, CATTS e LAU disseram que a competência 

em INFOLIT tinha a ver com uma “totalidade”: (1) “a recepção e a transmissão de 

informação utilizando as TICs” [“como requisitos prévios”] (…); (2) o processo de  

 

 

                                                
108

 PERÉZ, E. InfoLit Global.  [Em linha] <http://www.infolitglobal.info/en/>. [Acedido em 2010-07-24]. 
109 CATTS, R.; LAU, J. Hacia unos indicadores de Alfabetización Informacional…op.cit. 

http://www.infolitglobal.info/en/
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transformação da informação para criar novo conhecimento; (3) a transmissão desta 

nova informação.”110 

 

Na sequência das abordagens desta temática, inúmeros países adotaram a 

expressão information literacy ou traduziram literalmente a mesma ou criaram termos 

equivalentes, para tentar definir os vários termos e conceitos.  

  
 Temos mencionado um número significativo de termos relacionados com o 

conceito de literacia da informação, que achamos por bem esclarecer o significado de 

alguns deles, por entretanto terem sido definidos com algum rigor. 

 

 Em primeiro lugar citamos os termos “Computer Literacy” e “Media Literacy”  

[“literacia informática” e “literacia dos média”], definidos por Horton111, como segue:  

 

 1 - A literacia informática inclui “o conhecimento e destrezas necessários para 

compreender as tecnologias da informação e comunicação (TIC), incluindo hardware,              

software, sistemas, redes (redes locais e Internet), e todos os outros componentes dos 

sistemas de computador e telecomunicações” 112 .  

2 – A literacia dos Média inclui “o conhecimento e destrezas necessários para 

compreender todos os meios e formatos em que os dados, informação e 

conhecimento são criados, guardados, comunicados e apresentados, ou seja, 

jornais e periódicos impressos, revistas, rádio, canais de televisão, cabo, CD-

ROM, DVD, telemóveis, formatos de texto PDF e formato JPEG para fotos e 

gráficos”.113  

  

 

                                                
110Ibidem.  
111 Ver em: LAU, J. Guidelines on information literacy for lifelong learning. Final draft. IFLA:  
Information Literacy Section, 2006. [Em linha] <http://www.ifla.org/files/information-
literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf> [Acedido em 2012-05-22] 
112

 Tradução nossa.  
113 Tradução nossa. 

http://www.ifla.org/files/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf
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Outro desses conceitos é o de “Fluência em Informação Digital” (DIF) definido 

como: “a habilidade para encontrar, avaliar e utilizar a informação digital 

efectivamente, eficientemente e eticamente. ” (…)114 

 

 Acresce ainda que a DIF inclui conhecer a diferença entre a informação digital e 

a informação impressa; ter as destrezas para utilizar ferramentas especializadas na 

pesquisa de informação digital e implementar as regras necessárias a este meio 

envolvente. 

 

            A definição surgiu na sequência de um projecto desenvolvido na Escola Superior 

de Matemática e Ciência do Illinois, (USA), para a concepção de um modelo no campo 

da literacia da informação online, projecto que citaremos no próximo item. 

 

2.6. Modelos de literacia da informação 

 
 

O verdadeiro desafio na questão da literacia da informação não é tanto o termo 

e a sua definição, mas o como criar uma sociedade letrada em informação.   

 

O processo para atingir esta meta necessita ser construído etapa a etapa e é 

comumente aceite que o sector da educação desempenha um papel crucial na 

implementação de práticas que facilitem os percursos individuais e de transformação 

da “sociedade da informação” na “sociedade da aprendizagem”. 

 

Algumas dúvidas e indefinições dos termos ou expressões concetuais, que a 

literatura sobre esta matéria veicula frequentemente como sinónimos ou equivalentes 

ou mesmo partes de um conceito mais abrangente, são questões a ponderar, mas 

nada que a contextualização e a metalinguagem não possam esclarecer, assim o  

                                                

114
 21st Century information Fluency. Digital Information Fluency Model. [Em linha] 

<http://21cif.com/resources/difcore/index.html>. [Acedido em 2012-03-12]. 

http://21cif.com/resources/difcore/index.html
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esperamos. E nesse sentido, tentaremos apresentar o panorama das iniciativas e 

concretizações para o ensino aprendizagem da literacia da informação, no sector da 

educação.    

 

Internacionalmente foram definidos “modelos”, “normas”, “indicadores”, 

“resultados (outcomes) de aprendizagem” a alcançar e também postos em prática 

projectos e programas nos diferentes níveis de ensino, que funcionam como linhas 

orientadoras ou testemunho de evidências para desenvolver a competência em 

literacia da informação e, concomitantemente, transmitir a importância da INFOLIT na 

avaliação e desenho curricular, no desenvolvimento dos profissionais e na avaliação 

dos estudantes. 

 

A teorização e a prática têm tido diferentes desenvolvimentos no cenário 

mundial, no ensino superior e/ou no ensino não superior, mas o nosso foco será a 

descrição de modelos de INFOLIT no ensino não superior. 

 

Falaremos principalmente de modelos que influenciaram as boas práticas a 

nível internacional ou estão relacionados entre si ou ainda que fizeram parte da nossa 

experiência e aplicação em estudos de investigação/acção.  

 

2.6.1. Modelos de literacia da informação no ensino não superior  

 

2.6.1.1 – Marland model (1981)  
 

 

O surgimento do modelo Marland teve a ver com uma investigação realizada 

por um grupo de trabalho organizado pelo Departamento de Desenvolvimento e 

Investigação da Biblioteca Britânica, conjuntamente com o então existente Conselho 

de Escolas, para a criação de orientações práticas aos professores no desenvolvimento 

de destrezas da informação (INFOLIT) (information skills).   
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A parte do relatório relativa às destrezas da informação no currículo do 

secundário foi enviada a todas as escolas daquele grau de ensino no Reino Unido e 

nele se referiam as dificuldades para ensinar os alunos como aprender e ao facto de 

muitos deles ainda não saberem utilizar todos os recursos de aprendizagem 

disponíveis nas escolas.  

 

Este modelo foi desenhado para prover a necessidade de sermos capazes de “ 

‘encontrar o que necessitamos, avaliar criticamente as ideias e os factos que nos são 

apresentados, [sic] e fazermos uso das nossas conclusões’ 115 “, “aprendendo a 

aprender”. Assim sendo, Marland descreveu nove questões que os alunos poderiam 

colocar a si próprios para delinear tarefas a realizar na escola e as mesmas passaram a 

constituir um currículo escolar de destrezas em informação, com indicações para os 

professores e os bibliotecários poderem identificar as destrezas correspondentes a 

cada questão (Fig. 2.2). 

 

Perguntas 
 

[Detrezas relacionadas] 
 

1. O que é que eu preciso fazer? 
 

Formula e analisa a necessidade 

2. Onde é que eu posso ir? 
 

Identifica e especifica as fontes prováveis 
 

3. Como é que acedo à informação?  
 

Identifica e localiza recursos específicos 

4. Que recursos utilizarei? 
 

Examina, selecciona e rejeita recursos 
específicos 

5.Como usarei os recursos? 
 

Interroga os recursos  
 

6. Do que é que devo fazer registo? 
 

Regista e organiza a informação 
 

7. Consegui a informação de que necessito? 
 

Interpreta, analisa, sintetiza e avalia a 
informação 

                                                
115

 Marland, M. Information Skills in the secondary curriculum: the recommendations of a working group 
sponsored by the British Library and the Schools Council. London: Methuen Educational for the School 
Council. (Schools Council Curriculum Bulletin 9), 1981. Citado por VIRKUS, S. Information literacy in 
Europe: a literature review…op. cit. 
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8. Como é que vou apresentá-la? 
 

Apresenta, comunica 
 

9. O que é que eu consegui? 
 

Avalia 

 

Fig. 2.2 Modelo de Marland (1981) 

Fonte: CALIXTO, J., 2001: 6; VIRKUS, S., 2003. 

 

2.6.1.2 – THE Big six information skills model (Big6) (Eisenberg e 
Berkowitz, 1988)  
 

O modelo Big6 foi desenvolvido por Michael Eisenberg e Robert Berkowitz e 

publicado pela primeira vez em 1988. Começou por ser dirigido a estudantes desde o 

jardim-de-infância até ao décimo segundo “nível” (K-12), com o intuito de apoiar a 

aquisição de destrezas de pesquisa, de resolução de problemas de informação e de 

metacognição, através da cooperação de especialistas em média das bibliotecas 

escolares e de professores curriculares. Entretanto constituiu-se como a marca 

comercial Isenberg & Berkowitz e hoje em dia é também adaptado e utilizado por 

instituições do ensino superior e programas de formação de adultos.  

 
 

Amplamente disseminado nos Estados Unidos tem sido objeto de uma 

dinâmica a todos os títulos exemplar, através de publicações, produtos e acções de 

formação publicitados e alguns disponibilizados gratuitamente em linha, caso por 

exemplo de um vídeo com a explicação pormenorizada da aplicação do modelo116.  

 

Com o Big6 ensinam-se destrezas em informação e em tecnologias, integrando 

a pesquisa de informação e ao mesmo tempo a utilização de ferramentas tecnológicas  

“num processo sistemático para encontrar, utilizar, adaptar e avaliar a informação 

para necessidades e tarefas específicas117, em seis etapas com duas subetapas cada 

(Fig 2.3). 

 

                                                
116 Ver em: http://www.big6.com/ 
117

 EISENBERG, M.  Big6 skills overview. 2001. [Em linha) <http://www.big6.com/2001/11/19/a-
big6%E2%84%A2-skills-overview/>. [Acedido em 2012-02-01]. 
 

http://www.big6.com/
http://www.big6.com/2001/11/19/a-big6%E2%84%A2-skills-overview/
http://www.big6.com/2001/11/19/a-big6%E2%84%A2-skills-overview/
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Fig.2.3 Modelo Big6 (Eisenberg e Berkowitz, 1988) 

Fonte: EISENBERG, M. Big6 skills overview. 2001. 

 

 

2.6.1.3 – KUHLTHAU Model, USA. (1991). Information Search Process 
(ISP).  

 

 O modelo criado por Carol Kuhlthau tem sido abundantemente citado por ter 

criado novos entendimentos e aspectos iterativos e emocionais na pesquisa de 

informação, com enfoque nos serviços de informação, mas mais amplamente nas 

escolas, aplicando à prática quotidiana das bibliotecas as suas construções teóricas e 

os resultados dos seus estudos, o que ajudou à compreensão da importância da 

transformação da informação em conhecimento.  

                                                
118 EISENBERG, M. Big6 skills overview. 2001 ... op. cit 

 1. Definição da tarefa:  

1.1 Define o problema de informação  

1.2 Identifica a informação necessária 

2. Estratégias de pesquisa de informação: 

2.1 Determina todas as fontes possíveis 

2.2 Selecciona as melhores fontes  

3. Localização e acesso                                

3.1 Localiza fontes de informação (intelectualmente e fisicamente)  

3.2 Encontra informação dentro das fontes 

4. Uso da Informação  

4.1 Absorve (entusiasma-se) (ex. lê, ouve, vê, toca)  

4.2 Extrai informação relevante  

5. Síntese  

5.1. Organiza a partir de múltiplas fontes 

5.2. Apresenta a informação   

6. Avaliação  

6.1 Avalia o produto (efectividade)  

6.2 Avalia o processo (eficiência) ” 118 
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 A progressão deste modelo e o seu desenvolvimento foram tornados públicos 

através de monografias e artigos publicados, o primeiro dos quais em 1985 com os 

resultados de um estudo intitulado A process approach to library skills instruction [“Um 

processo de abordagem à instrução de destrezas na Biblioteca”].  Com a publicação em 

1993 de Seeking meaning: A process approach to library and information services 

[“Procura de significado: Um processo de abordagem para a biblioteca e os serviços de 

informação”], Carol Kuhlthau apresentou a estrutura teórica que resultou da série de 

estudos que tinha realizado no Processo de Pesquisa de Informação dos utilizadores. 

Em 2004 deu à estampa a segunda edição deste texto que incorporava a investigação e 

estudos originais que foram a base do modelo ISP, mas acrescentando novos aspectos 

que entretanto tinham sido estudados, para se perceber a procura de significado 

através da informação119.                                           

 A questão central deste modelo é a noção de que a ”incerteza”, quer cognitiva 

quer afectiva, aumenta ou diminui durante as fases precoces do processo de pesquisa 

e, ainda que considerada natural e essencial na construção do conhecimento pessoal, 

a incerteza e também a confusão podem influenciar aspectos importantes na 

capacidade crítica do indivíduo até porque é pacífico considerar-se que o aumento 

expononencial de informação disponível dificulta muitas vezes a tarefa de 

investigação. 

   

 Na teorização do processo de pesquisa de informação (ISP), Kuhlthau criou um 

modelo de seis etapas apoiando-se na sua experiência empírica de duas décadas de 

investigação, naquilo que ela denominou “a experiência holística” no ISP, na 

perspectiva dos utilizadores. 

 

  O modelo identifica três domínios comuns a cada etapa da experiência: afetivo 

(sentimentos), cognitivo (pensamentos) e físico (acções). A cada um destes domínios  

                                                
119

 KUHLTHAU,C. Model of Information search process. Universidade de Rutgers (USA). [Em linha] 
<http://comminfo.rutgers.edu/ Kuhlthau/information_search_process.htm> [Acedido em 2012-03-02]. 

http://comminfo.rutgers.edu/%20Kuhlthau/information_search_process.htm
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correspondem tarefas que permitem percorrer as etapas de pesquisa, a saber: 

iniciação, seleção, explicação, formulação, colecção e apresentação. O ISP “revela a 

pesqisa de informação como um processo de construção influenciado pela teoria da 

construção pessoal de Kelly.” 120 

 

 Kuhlthau inseriu no modelo o conceito de “zone of intervention” [“zona de 

intervenção”], socorrendo-se daquilo que considerou como similar à noção de 

“proximal developement “ [“desenvolvimento proximal”], tratada por Vygotsky na 

abordagem do conceito de identificação de uma área ou zona em que a intervenção de 

ajuda ao estudante seria mais útil. Para Vygotsky, esta zona era a distância entre o 

nível de desenvolvimento do aluno numa fase em que consegue de forma autónoma 

resolver os problemas e o nível potencial, de capacidade de resolução de problemas, 

mas com a orientação de profissionais ou em colaboração com pares mais capazes. 

Este conceito permitiria compreender a intervenção no processo construtivo de outra 

pessoa.  

 

Ao introduzir no modelo o conceito de “zona de intervenção”, a autora definiu-

a como o/s momento/s de ajuda profissional aos utilizadores para estes progredirem 

na pesquisa, e em que o profissional devia identificar o tipo de mediação ou instrução 

necessários.  

 

 Foram definidas cinco zonas de intervenção e a cada uma correspondia um 

nível de mediação: Z1 = (processo de referência = p.r.) organizer (organizador); Z2 = (p. 

r.) locator (localizador); Z3 = (p. r.) identifier (identificador); Z4 = (p. r.) advisor 

(assessor); e Z5 = (p. r.) counselor (conselheiro). A formação apoiada do utilizador 

começaria no “organizador” e terminaria no “conselheiro”121 

 

 

                                                
120

 Ibidem. 
121

 GONZALEZ TERUEL, A. Los studios de necesidades y usos de la información: fundamentos y 
perspectivas actuales.Gijón:Trea, 2005. 
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Carol Collier Kuhlthau  Information Search Process  Rutgers University

Model of the Information Search Process

Tasks       Initiation       Selection   Exploration   Formulation   Collection   Presentation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→

Feelings uncertainly     optimism     confusion       clarity sense of       satisfaction or
(affective) frustration direction/      disappointment

doubt confidence

Thoughts vague-------------------------------------→focused
(cognitive) -----------------------------------------------→

increased interest

Actions seeking relevant information----------------------------→seeking pertinent information
(physical) exploring documenting

 

Fig. 2.4 Modelo do Processo de Pesquisa de Informação (ISP) (kuhlthau) versão 2012 
 
Fonte: Universidade de Rutgers (USA). [Em linha]: http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/information_search_process.htm. 
Actualização de Janeiro de 2012. 
 

 
 

Como podemos observar no diagrama sobre o modelo actualizado online em 

Janeiro de 2012 (Fig. 2.4), é possível visualizar de forma clara as várias etapas e a 

progressão do processo de pesquisa até uma zona que nós diríamos de 

“conforto”/confiança (sense of direction/confidence), para fazer a avaliação (última 

etapa), demonstrando o estudante a percepção do cumprimento da tarefa que 

corresponde à evolução das suas competências. Para uma melhor compreensão 

traduzimos para português o original de 2004 (Fig. 2.5), citado pela autora e também 

disponível online. 

 

http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/information_search_process.htm
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[Etapas·]122 Iniciação Selecção Exploração Formulação Colecção Apresentação Avaliação 

 
Sentimentos 

(Afectivo) 

 

Incerteza Optimismo Confusão 
Frustração 

Dúvida 

Clareza Sentido de 
orientação/ 
Confiança 

Satifação ou 
desapontamento 

Percepção de 
cumprimento 

 
Pensamentos 

(Cognitivo) 
Vago 

 
Pensamento claro 

 
Aumento da 
percepção 

 
Aumento de interesse 

 
Acções 
(Físico) 

pesquisa Investigação 
Relevante 

Pesquisa de 
informação 

Documentação 
Pertinente 

Informação 

 

 
Fig. 2.5 Modelo do Processo de Pesquisa de Informação (ISP) (Kuhlthau) versão  2004 

 
Fonte:  KUHLTHAU, C. “Information search process”. Actualização de Janeiro de 2012. Universidade de Rutgers (USA) [Em linha]: 

http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/information_search_process.htm. [tradução nossa do texto] 

 

Além dos desenvolvimentos do projecto nos anos 1980 e 1990, Kuhlthau, 

Heinström e Todd123 concluíram que o ISP continua a ser um modelo útil para explicar 

o comportamento dos estudantes no processo de pesquisa de informação. 

Estas conclusões resultaram de uma revisão de literatura sobre pesquisas 

recentes na utilização do modelo em vários cenários e de um estudo qualitativo e 

quantitativo, num universo de 574 alunos, ao longo de um processo de pesquisa da 

responsabilidade dos autores. 

 

2.6.1.4 – PLUS Model (Herring, 1996) 

 

 John Herring124 desenvolveu o modelo PLUS, outro dos modelos de literacia da 

informação por etapas, com o objectivo de proporcionar aos estudantes uma  

                                                
122

  Esclarecimento nosso.  
123

 KUHLTHAU, C.; HEINSTRÖNM;TODD, R. The information search process’revisited: is the model still 
useful?. 2008. [Em linha] <http://informationr.net/ir/13-4/paper355.html> [Acedido em 2012-03-02] 

http://comminfo.rutgers.edu/~kuhlthau/information_search_process.htm
http://informationr.net/ir/13-4/paper355.html
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ferramenta que agregasse elementos chave de modelos anteriores, mas 

acrescentando a ênfase à capacidade de discernimento dos alunos e à auto-avaliação, 

para mellhorar a aprendizagem. 

  

A sigla do modelo PLUS representa os quatro temas das diferentes etapas – 

Propósito, Localização, Utilização e Auto-avaliação (Self-evaluation em inglês) – que 

têm a ver com o processo de aquisição de destrezas/habilidades em informação. Do 

modelo fazem parte não só os temas como também a listagem de destrezas a 

desenvolver, como podemos observar de seguida (Fig. 2.6).  

 

 

 

Proposta 
 

 Destrezas cognitivas na identificação de conhecimento pré 

existente 

 Destrezas de raciocínio tais como “tempestade/turbilhão de 

ideias” ou conceito  

 Destrezas na identificação de recursos de informação 

 

 

 

Localização 

 

 Destrezas de localização tais como habilidade para encontrar 

informação em catálogos de bibliotecas, livros, jornais, CD-

ROMs e recursos de informação em linha 

 Destrezas de selecção no acesso a recursos de informação 

relevantes 

 Destrezas em Tecnologias da Informação na utilização de 

fontes como por exemplo a Internet. 

 

 

 

 

 

 Destrezas de leitura incluindo a habilidade para retirar e 

examinar cuidadosamente recursos de informação para encontrar 

informação ou ideias relevantes 

 Destrezas de interacção, incluindo a habilidade para 

                                                                                                                                          
124

 HERRING, J. Teaching information skills in schools. London: Library Association, 1996; HERRING, J. 
Exploiting the internet as an information resource. London: Library Association, 1999; HERRING, J. The 
internet and information skills. London: Facet Publising, 2004. 
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Utilização 

 

compreender o que está a ser lido, visto ou ouvido para 

relacionar isso com o conhecimento existente. 

 Destrezas de selecção incluindo a habilidade para seleccionar a 

informação apropriada e rejeitar informação no contexto do 

propósito identificado para a utilização de um recurso de 

informação em particular 

 Destrezas de avaliação incluindo a habilidade para avaliar 

informação e ideias em relação a aspectos como a actualidade 

da informação ou das ideias, o autor e alguma possível 

tendência no texto. 

 Destrezas de registo incluindo a habilidade para tomar notas 

de forma sistemática relacionadas com a compreensão e o  

objetivo 

 Destrezas de síntese incluindo a habilidade para agrupar  

 ideias relacionadas, factos e informação acerca de um tópico e 

relacionando isto com o conhecimento existente 

 Destrezas de escrita ou apresentação incluindo a habilidade 

para escrever um ensaio ou relatório ou projecto de forma 

bem estruturada, ordenada logicamente utilizando a 

informação e as ideias obtidas para um bom resultado 

 

 

Auto-Avaliação 

 

 

 Destrezas de auto-avaliação incluindo a habilidade para 

reflectir nos processos envolvidos na escolha do trabalho e 

para identificar áreas de melhoria na utilização efectiva de 

recursos de informação no futuro 

 
Fig. 2.6 Modelo PLUS Herring (1996) 

 
Fonte: “Outline of the PLUS Model”. [Em linha] <http://farrer.csu.edu.au/PLUS/outline.html.> [Acedido em 2012-02-07]. [Tradução 
nossa] 
 

  
 
  

 

http://farrer.csu.edu.au/PLUS/outline.html
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           O mesmo autor tem realizado vários estudos de investigação para análise da 

aplicação do modelo em escolas secundárias. Dois desses estudos foram considerados 

os mais importantes e publicados entre 2000 e 2002125.  

 

A avaliação de resultados desses e de outros estudos mostrou que os alunos 

beneficiam com a utilização de uma abordagem estruturada para planear, organizar e 

reflectir sobre o seu próprio trabalho.  

 

Desde 2004, é possível aceder a um sítio Web com várias páginas, onde é 

disponibilizado um guia de utilização do modelo PLUS para professores e professores 

bibliotecários poderem aplicá-lo facilmente nas escolas, chamando a atenção para o 

facto de o modelo poder ser visto como iterativo e não linear, por permitir aos 

estudantes “regressar a uma fase anterior durante o seu processo de definição, 

pesquisa e utilização da informação126.” Esta página foi desenhada com base no 

capítulo seis do livro The Internet and information skills.  

Além do guia referido no parágrafo anterior, as outras páginas a partir da 

primeira do sítio Web permitem o contacto com um conjunto de informação sobre o 

desenho, implementação e evolução do modelo e ainda da bibliografia.127   

 

                                                

125 HERRING, J. Theory into practice - using the PLUS model to teach information skills and support the 
curriculum in a secondary school. Em: Howe, E. (ed.) Do you read me? Fourth International Forum on 
Research in School Librarianship. Malmo, Sweden, 2000. [Em linha]  
<http://farrer.csu.edu.au/PLUS/outline.html>[Acedido em 2012-03-01]; HERRING,J.;TARTER,A.; NAYLOR, 
S. An evaluation of the PLUS model to develop pupils' information skills in a secondary school.  School 
Libraries Worldwide 8 (1) January 2002, pp. 1-24. [Em linha] 
<http://farrer.csu.edu.au/PLUS/outline.html>[Acedido em 2012-03-01]. 

126 HERRING, J. James Herring's PLUS Model: Purpose Location Use Self-evaluation. [Em linha] 
<http://farrer.csu.edu.au/PLUS/>. [Acedido em 2012-02-08]. 
126

 HERRING, J. The Internet and information skills: a guide for teachers and school librarians. London: 
Facet Publishing, 2004. [Em linha] <http://farrer.csu.edu.au/PLUS>/ [Acedido em 2011-01-26] 
 

http://farrer.csu.edu.au/PLUS/outline.html
http://farrer.csu.edu.au/PLUS/outline.html
http://farrer.csu.edu.au/PLUS/
http://farrer.csu.edu.au/PLUS%3e/
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Também é possível aceder a uma versão da tabela editada em The Internet and 

information skills: a guide for teachers and school librarians (HERRING, 2004), que 

consta do mapeamento dos temas e destrezas do modelo PLUS e das questões dos 

estudantes, na aplicação do modelo.128 

 
 
2.6.1.5 – Modelo de FÉLIX BENITO (1996) 

 

Este modelo é baseado no programa HEBORI (Habilidades e Estratégias para 

Pesquisar, Organizar e Racionalizar a Informação), programa descrito pelo autor na sua 

Tese de Doutoramento, em 1996129.  

 

Trata-se de um modelo de desenvolvimento da literacia da informação, 

(“Alfbetización en Información”), concebido numa perspectiva transversal e 

abrangente. O mesmo Implica a colaboração entre docentes e bibliotecários no 

processo de desenvolvimento das habilidades de informação, utilizando temas 

didácticos do curriculum dos alunos, no caso vertente adaptados ao curriculum 

espanhol do Ensino Primário e Secundário, e conciliando a planificação das actividades 

da biblioteca com o projecto curricular do “Centro”.  

 

Ao contrário de outros modelos que se centram nas etapas de pesquisa para 

resolver as questões de informação, aqui o enfoque é dado às fases que é necessário 

percorrer no processo de aprendizagem para aprender a informar-se, mas implicando 

tanto o treino dos processos cognitivos como a aprendizagem dos conteúdos 

documentais.  

                                                
128

 The PLUS Model and student questions. [Em linha] 
<http://farrer.csu.edu.au/PLUS/student_questions.html.> [ Acedido em 2012-02-08]. 
 
129 BENITO MORALES, F. Nuevas necesidades, nuevas habilidades: Fundamentos de la alfabetización en 
información. Em: GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. A. (Coord.). Estratégias e Modelos para enseñar a usar la 
información: Guía para docentes, bibliotecarios, y archiveros. Murcia: KR, 2000. Capítulo I, pp. 45-52.  
 
 

http://farrer.csu.edu.au/PLUS/student_questions.html
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           O modelo é constituído por cinco módulos, que correspondem a cinco fases de 

aprendizagem significativas, e sâo: (1) módulo crítico-transformacional; (2) módulo 

cognitivo-linguístico; (3) módulo documental-tecnológico; (4) módulo estratégico-

investigador; (5) Módulo criativo-transferencial (Fig. 2.7). 

 

MÓDULO CRÍTICO-TRANSFORMACIONAL 
 

FINALIDADES 

A. 
 
 
 
 
B. 
 
 
 
 
 
C. 
 
  
 
 
 
           

Reflectir sobre os desafios da sociedade actual em três circunstâncias 
interdependentes (ocupação/produção, comportamento/comunicação e 
conhecimento/aprendizagem) para sensibilizar os alunos da importância de ser 
autónomo no acesso à informação. 
 
Potenciar uma interacção positiva de colaboração e amizade entre os alunos, e 
adaptar (se não estiverem), entre docentes e alunos, os espaços necessários para o 
desenvolvimento de habilidades de informação no centro escolar: no departamento 
de documentação, na aula de informática, na biblioteca escolar e no espaço 
informativo da aula. 
 
Explicar o programa (implementado em uma ou várias áreas curriculares), motivar 
para a sua realização, e convencer os alunos de que as novas aprendizagens irão ser-
lhes úteis para melhorar o seu rendimento académico e cognitivo. 
[As alíneas D, E e Fdo texto em espanhol, a que acedemos, não foram incluídas, 
porque eram a repetição ipsis verbis das alíneas respectivamente A, B e C] 

 
 

TEMAS DIDÁCTICOS 

 

 

MÓDULO COGNITIVO-LINGUÍSTICO 
 

FINALIDADES 

A. 
 

 
B. 
 
 

 

Reflectir sobre os passos necessários para conseguir uma boa aprendizagem, e 
promover atitudes positivas face às actividades académicas. 
 
Consciencializar os alunos das suas possibilidades intelectuais e das suas capacidades 
para melhorar algumas das suas deficiências na aquisição, compreensão e 
comunicação da informação. 
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C. 
 

 
 

D. 
 
 

E. 
 

 

Treinar e melhorar as habilidades básicas (observação, comparação, ordenação, 
classificação e orientação espácio-temporal), e as habilidades de clarificação e 
compreensão da informação (análises de ideias e argumentos). 
 
Aprender técnicas de aprendizagem para a aquisição de informação, que permitam 
seleccioná-la, organizá-la e controlar cada uma das diferentes fases de um trabalho 
intelectual. 

 
Adquirir estratégias para melhorar a compreensão de textos expositivos. 

 
 

TEMAS DIDÁCTICOS 

 

2.1 
- 
- 
> 
 
 
 

2.2 
- 
 

- 
 

> 
 
 

2.3 
- 
 

- 
 

- 
- 
 

> 
 
 

2.4 
- 
 

- 
 
 
 

Queremos aprender e sentimo-nos capazes 
Compreender e descrever como se realiza uma boa aprendizagem. 
Reconhecer e utilizar distintos tipos de conhecimentos. 
Reflectir, dialogar e comparar opiniões sobre as atitudes e expectativas que incidem no 
desenvolvimento das tarefas de aprendizagem, promovendo uma auto-imagem realista 
e positiva. 
 
 
Pensemos sobre o nosso próprio pensamento. 
Compreender e valorizar a importância de desenvolver os diferentes aspectos da 
inteligência. 
Elaborar o próprio perfil de habilidades e interesses, no contexto da sociedade da 
informação. 
Estimular os alunos para que sejam reflexivos e críticos nas suas tomadas de decisão, 
dialoguem internamente e tratem de actuar de um modo científico. 
 
 
Actuemos para melhorar o nosso rendimento intelectual. 
Realizar tarefas em que se desenvolvam a atenção, a observação e a orientação 
espácio-temporal. 
Realizar tarefas em que se desenvolvam a comparação, a ordenação e a classificação. 
Realizar tarefas em que se desenvolvam o raciocínio indutivo e dedutivo. 
Adquirir modelos para auto-avaliar as suas actividades e estratégias de pensamento. 
Motivar os alunos para que questionem e justifiquem os seus raciocínios, e controlem e 
avaliem o seu próprio pensamento. 
 
 
 
 
Como tornar mais eficaz a nossa aprendizagem? 
Desenvolver técnicas de aprendizagem para a selecção de informação (como 
sublinhado, resumo, esquema e ideia principal). 
Desenvolver técnicas de aprendizagem para a organização de informação (como rede 
semântica, mapa conceptual e conhecimento como desenho (Perkins, 1995) [sic] 
Desenvolver técnicas de aprendizagem para a auto-regulação no acesso à informação 
(como planificação de tarefas, tomada de decisões e avaliação de objectivos). 
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- 
> 

 
 
 
2.5 

 
 

- 
 

> 
 

2.6 
 
 

- 
 

> 
 
 
 

2.7 
 

- 
- 
- 
> 

 
 

> 
 
 
 
 
 

Adquirir modelos para a auto-avaliação das suas técnicas de aprendizagem. 
Reflectir sobre a importância de organizar e aceder à informação na sociedade actual. 
 
 
 
 
 
Joguemos com as palavras. 
Analisar as palavras: origem, acepção, denotação, conotação, primitiva/derivadas, 
simples/compostas, sufixos/prefixos, siglas e acrónimos. 
Relacionar as palavras: sinónimos, antónimos, campos semânticos, classificações 
verbais, analogias e metáforas. 
Valorizar e apreciar a importância de ser preciso ao usar conceitos e vocabulário. 
 
 
Joguemos com a linguagem. 
Analisar as nossas ideias: definições, relações parte/todo, semelhanças/diferenças, 
causa/efeito, fins/meios, formas/funções, vantagens/desvantagens, ambiguidades e 
inferências. 
Analisar os nossos argumentos: proposições lógicas, uso de quantificadores, contra-
exemplos e contradições, pontos de vista diferentes, etc… 
Valorizar e apreciar a importância de compreender e manejar a língua com rigor para 
expressar as nossas opiniões e raciocínios. 
 
 
Melhoremos a compreensão de textos expositivos. 
Tomar consciência das próprias dificuldades de compreensão leitora. 
Reconhecer as ideias principais e a temática de um texto. 
Identificar as diferentes estruturas textuais expositivas. 
Representar mediante esquemas as ideias principais. 
Adquirir estratégias para supervisionar a própria compreensão leitora. 
Motivar os alunos para que controlem e supervisionem os processos de compreensão 
leitora, resolvendo de forma autónoma as dificuldades que se lhes apresentam. 
Reflectir sobre a importância de compreender o que se lê e de utilizar a informação dos 
textos. 

 
 

MÓDULO DOCUMENTAL-TECNOLÓGICO 
 

FINALIDADES 
A. Introduzir os alunos no mundo da informação, primeiro mediante o estudo e avaliação 

do seu desenvolvimento histórico e tecnológico, dos seus contextos de conservação e 
difusão, e da sua influência na vida sócio-cultural; e depois mediante o modelo e a 
prática guiada de procedimentos documentais. 
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TEMAS DIDÁCTICOS 

3.1 
- 
 

- 
 
 

- 
> 

 
3.2 

- 
 

- 
- 

 
 

- 
- 
> 

 
3.3 

- 
 

- 
 

- 
> 

 
3.4 

- 
 

- 
- 

 
 
 

3.5 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
> 

 
Exploremos as bibliotecas: 
Reconhecer, descrever e orientar-se em diversos espaços de informação (bibliotecas, 
hemerotecas, arquivos, etc…) 
Reconhecer, avaliar e apreciar os espaços, os instrumentos e as técnicas principais, 
que na história se utilizaram para conservar e difundir o conhecimento científico. 

Adquirir e usar com precisão uma terminologia básica informativo-documental. 
Adquirir hábitos de comportamento adequados nos espaços de informação. 
 
 
Descubramos os documentos: 
Reconhecer, utilizar e localizar fontes de informação práticas (horários, anúncios 
classificados, convocatórias, etc…) 
Reconhecer, utilizar e localizar dados em publicações periódicas. 
Reconhecer, utilizar e localizar dados em diferentes publicações impressas de carácter 
informativo (dicionários, enciclopédias, etc…) e desenvolver uma atitude crítica na 
selecção de textos. 
Reconhecer, compreender e referir bibliografias. 
Rever e comparar publicações impressas em distintas épocas históricas. 
Adquirir hábitos de utilização adequados aos documentos. 
 
 
Utilizemos as novas tecnologias: 
Utilizar o computador como ferramenta de acesso à informação electrónica, utilizando 
diversos recursos e estratégias para localizar informação na Internet. 
Utilizar o computador como ferramenta para a edição e apresentação de documentos 
e trabalhos. 
Utilizar o computador como ferramenta de comunicação. 
Valorizar as possibilidades do computador como ferramenta de aprendizagem. 
 
 
Conheçamos os profissionais da comunicação. 
Reconhecer as diferentes profissões, e os seus correspondentes estudos de formação, 
relacionadas com o mundo da informação e da documentação. 
Reconhecer as diversas actividades de gestão que se realizam nas bibliotecas, arquivos 
e centros de documentação. 
Valorizar e apreciar o trabalho dos profissionais da informação e documentação. 
 
 
 
Analisemos os recursos documentais. 
Reconhecer, compreender e utilizar as descrições bibliográficas. 
Reconhecer, compreender e utilizar catálogos diversos. 
Reconhecer, compreender e utilizar diferentes classificações e indexações que se 
utilizam para planificar a ordenação de documentos. 
Reconhecer, compreender e utilizar resumos (abstractos). 
Reconhecer, compreender e utilizar bases de dados simples. 
Participar na gestão da biblioteca escolar. 
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Valorizar e avaliar a importância de conhecer e utilizar os recursos documentais para 
um eficaz acesso à informação.     

 

 
 

MÓDULO ESTRATÉGICO-INVESTIGADOR 
 

FINALIDADES 

A. 
 
 
 
 

Realizar projectos cooperativos de trabalho e desenvolver actividades instrutivas para 
a pesquisa e a utilização da informação, adaptando diferentes comportamentos 
estratégicos, representados nos seguintes papéis profissionais: filósofo, professor, 
explorador, detective, jornalista, cientista e inventor. 

 

 

TEMAS DIDÁCTICOS 

4.1 
- 
 

- 
- 
 

- 
 

4.2 
- 
 
 

- 
 

- 
 
 

4.3 
- 
- 

 
 

4.4 
- 
- 

 

 
Vejamos a vida de outra maneira: sejamos filósofos. 
Dialogar e comparar ideias e raciocínios de nós próprios, referidos a conceitos 
filosóficos tradicionais, pesquisando informação sobre os mesmos. 
Realizar e comentar leituras, referidas a situações pessoais problemáticas. 
Antecipar, prognosticar e estimar as consequências em diversas situações hipotéticas. 
Pôr-se no lugar do outro e debater os seus pontos de vista. 
 
 
Aprendamos a ensinar: sejamos professores. 
Elaborar um dossier documental planificado como projecto cooperativo de trabalho, 
cujo tema se refira a problemas e preocupações dos jovens, para expor na aula. 
Elaborar uma selecção bibliográfica referida a conteúdos das áreas curriculares, para 
melhorar a aprendizagem dos mesmos. 
Realizar uma exposição oral sobre um tema de interesse, depois de consultar diversas 
fontes de informação. 
 
 
 
Vivamos aventuras: sejamos exploradores. 
Realizar, por grupos, actividades e jogos no meio rural, em que os alunos desenvolvam 
processos de solução de problemas e tomada de decisões. 
Realizar uma investigação do meio ambiente. 
 
Descubramos a verdade: sejamos detectives: 
Ler e comentar livros/ver e analisar filmes de mistério e intriga. 
Realizar por grupo no seu bairro ou povoação, actividades e jogos programados. 
 



Capítulo 2. A Literacia da Informação conceito, modelos. A literacia da informação no 
ensino básico e secundario: análise internacional. 
_______________________________________________________________________ 

109 

 

 

 
4.5 

- 
 
 

4.6 
- 
 

- 
 
 

4.7 
- 
- 

 
4.8 

- 
- 

 
 
> 

 
> 

 
> 
> 

 
> 
> 
> 

 
 
 
 
 
 

 
 
Construamos notícias: sejamos jornalistas: 
Ver e comentar documentários realizados por jornalistas. 
Procurar dados, organizá-los e apresentá-los, da própria família. 
 
Melhoremos o nosso meio envolvente: sejamos políticos: 

Realizar um debate, depois de uma procura de informação, sobre os problemas 
de um bairro, povoação ou província. 
Organizar por grupos, governos imaginários para a proposta e debate de 
soluções para os problemas escolares, sociais e ambientais. 
 
Realizemos experiências: sejamos cientistas: 
Visitar e descrever algum parque temático próximo da localidade. 
Realizar experiências no laboratório, seguindo o método científico. 
 
 
Façamos coisas novas: sejamos inventores: 
Construir, seguindo instruções, um objecto ou máquina. 
Desenvolver em equipa, um invento que seja útil no trabalho escolar ou na vida diária. 
Os conteúdos atitudinais, referidos a todos os temas didácticos, são os seguintes: 
Inculcar o esforço pela actualização permanente e a colaboração com o grupo em 
actividades de acesso à informação. 
Motivar os alunos para aumentar informação, procurar dados complementares e 
verificar as respostas. 
Motivar os alunos para que criem conhecimento crítico e criativo. 
Motivar os alunos para que avaliem argumentos contraditórios através do diálogo e da 
discussão. 
Motivar os alunos para que utilizem fontes fiáveis e procurem alternativas. 
Desenvolver nos alunos o sentimento de auto-eficácia. 
Reflectir sobre a importância de desenvolver um pensamento estratégico e criativo. 

 

 

 

 
 
 

MÓDULO CRIATIVO-TRANSFERENCIAL 

FINALIDADES 
A. Desenhar aplicações documentais de carácter lúdico e académico, utilizando as 

aprendizagens anteriores. 
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TEMAS DIDÁCTICOS 

5.1 
- 
 
- 
> 
 
 

5.2 
- 
 
- 
 
- 
- 
> 
 

5.3 
 
- 
 
- 
> 
 
 
 

5.4 
- 
 

> 
 
 

5.5 
- 
- 
> 
 
 

 
Estudemos os sistemas de organização da localidade. 
Analisar diversos sistemas de organização da localidade: de carácter social (como a 
câmara municipal) e de carácter comercial (como a farmácia). 
Comparar os diferentes sistemas de organização da localidade estudados. 
Reflectir sobre a importância da organização de dados e documentos/produtos para 
viver em comunidade. 
 
Aprendamos a organizar múltiplos dados. 
Melhorar a planificação, organização de dados e apresentação de trabalhos 
escolares. 
Utilizar diferentes alternativas informativo-documentais para resolver tarefas de 
aprendizagem. 
Elaborar catálogos sobre temas das áreas curriculares. 
Desenhar uma base de dados simples, utilizando recursos documentais. 
Estimular um pensamento crítico e criativo. 
 
 
Melhoremos a planificação e organização das nossas tarefas e hábitos quotidianos. 
Realizar uma planificação semanal, indicando os tempos de ócio, trabalho e estudo. 
Ordenar e agrupar os objectos e materiais das suas salas, estabelecendo 
previamente normas de classificação. 
Valorizar e apreciar a organização pessoal como requisito básico para viver em 
grupo. 
 
 
 
 
Façamos novos amigos. 
Relacionar-se por carta ou correio electrónico, com alunos de outras zonas 
geográficas, para intercâmbio de experiências e informação. 
Inculcar nos alunos sentimentos de respeito e amizade para com outros povos e 
culturas. 
 
Contemos a nossa experiência. 
Realizar um jornal de parede com notícias informativo-documentais. 
Elaborar o relato das experiências mais interessantes do programa. 
Estimular a clareza, correcção, ordem e limpeza nos trabalhos 

Fig. 2.7 Modelo de Félix Benito (1996)  

    Fonte: BENITO MORALES, F. pp 45-52
130

. [Tradução nossa]. 
                                    

 
 

                                                
130 BENITO MORALES, F. Nuevas necesidades, nuevas habilidades: Fundamentos de la alfabetización en 
información…op. cit., pp. 45-52.  
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2.6.1.6. Modelo de Paulette Bernhard: Les six étapes d’un projet de recherche 
(1998) 
 

O modelo conhecido como “ As seis etapas de um projecto de pesquisa” inseriu-

se no resultado da investigação realizada por um grupo de especialistas de várias 

escolas, de uma direcção regional e da direcção dos recursos didácticos (ambas órgãos 

do Ministério da Educação), no Quebeque, Canadá. 

 

 O trabalho teve como preocupação desenvolver um modelo que permitisse 

tanto aos especialistas em pedagogia como aos especialistas da documentação e da 

informação trabalharem em parceria para levar os alunos a adquirirem habilidades 

necessárias ao processo de pesquisa.  

 

No segundo capítulo do texto elaborado foram descritas as seis fases de 

pesquisa e tratamento da informação, pondo em evidência as tarefas que competiam 

aos alunos. No mesmo capítulo foi incluído um quadro com listagens de habilidades 

exercitadas pelos alunos em cada uma das seis etapas identificadas, podendo 

observar-se que algumas dessas habilidades eram comuns às várias etapas.  

 

No final do capítulo constava um quadro síntese detalhado deste modelo com a 

nomeação das etapas, a sua descrição, os meios necessários à prossecução da 

pesquisa e as tarefas a realizar pelo aluno. Deste modo é facilitada a compreensão e a 

visualização das ligações entre os diversos intervenientes no processo, como sejam os 

papéis dos professores, da equipa da biblioteca e das tarefas dos alunos. (Fig. 2.8). 
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As seis etapas de um projecto de pesquisa 

Quadro síntese 1 : 

 

ETAPAS DESCRIÇÃO MEIOS TAREFAS DO ALUNO  

- 1 -   
DETERMINAR 

o tema   

 

* Compreender a 
natureza e a 
extensão do tema 
da pesquisa  
* Enunciar o tema 
da pesquisa  

* Os conhecimentos 
pessoais    
* Os pares   
* O pessoal docente 
* O(a) bibliotecário(a) e 
o pessoal da biblioteca  
* As obras de referência   
* Os sinónimos, os 
termos equivalentes   
* As palavras-chave  
* A tomada de notas   
* Os operadores 
Booleanos  

* Estabelecer a hipótese ou 
a questão de pesquisa    
* Especificar as tarefas a 
executar   
* Identificar as habilidades 
a utilizar  
* Escolher a perspectiva de 
tratamento  
* Antecipar as fontes de 
informação    
* Delinear um plano de 
pesquisa   
* Apontar as palavras-
chave  

ETAPAS DESCRIÇÃO MEIOS TAREFAS DO ALUNO  

- 2 -   
UTILIZAR 

as fontes de 
informação 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Identificar os 
documentos em 
diferentes 
suportes  
   
* Identificar as 
fontes de 
informação  

* O catálogo, os 
ficheiros, os índices, os 
repertórios  
* As notas bibliográficas 
e matérias em destaque, 
as bases de dados em 
informática ou 
telemática 
* Os documentos 
escritos, audiovisuais 
informáticos e os 
objectos 
* O sistema de 
classificação decimal de 
Dewey  
* As palavras-chave   
* A tomada de notas 
 *Os operadores 
Booleanos  
 

* Fazer a lista dos 
documentos 
* Reconhecer as diferenças 
e as particularidades de 
cada tipo de documento 
* Utilizar as ferramentas da 
biblioteca : catálodo, 
ficheiros, notas 
bibliográficas, índice, 
repertórios  
* Utilizar a organização do 
saber da biblioteca (sistema 
decimal Dewey) * extrair 
informação de uma base de 
dados    
* Ir procurar os 
documentos nas prateleiras 
   
* Tomar notas   

ETAPAS DESCRIÇÃO MEIOS TAREFAS DO ALUNO  

- 3 -   *Recolher a 
informação 

* A estrutura intelectual 
dos documentos : título, 

* Consultar os documentos  
* Utilizar os pontos de 
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SELECCIONAR 

 os  

documentos 

 

pertinente, de 
todos os formatos, 
em todos os 
documentos                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prefácio, sumário, índice, 
capítulos, glossário, 
esquemas, gráficos, 
quadros, bibliografia  
* A classificação da 
informação, do geral 
para o específico  
* As palavras-chave   
* A tomada de notas   
* Os operadores 
Booleanos   
 
 
 
 
 

acesso à informação dos 
documentos para 
rapidamente localizar os 
documentos pertinentes    
* Utilizar a estrutura 
intelectual do documento  
* Ler rapidamente os 
documentos    
* Recuperar as palavras-
chave da questão de 
pesquisa    
* Classificar os documentos 
seleccionados    
* Tomar notas   

ETAPAS DESCRIÇÃO MEIOS TAREFAS DO ALUNO  

- 4 -   
RETIRAR 

a informação nos 
documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Recolher toda a 
informação 
necessária  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* O género de 
documento    
* Os sítios da informação  
* A transcrição e 
indicação sistemáticas e 
metódicas das fontes de 
referência 
* A leitura de 
reconhecimento rápido 
(identificação do mais 
importante, leitura em 
diagonal)    
* A leitura aprofundada   
* As palavras-chave 
* A tomada de notas   
* Os operadores 
Booleanos  
                    

* Recolher informações em 
várias fontes   
*Extrair informação 
pertinente dos documentos 
   
* Ler rapidamente 
documentos   
* Ler atentamente os 
documentos   
* Estabelecer ligações com 
as palavras-chave da 
questão de pesquisa                  
* Associar a informação às 
palavras-chave  
* Citar as fontes : 
referências e citações   
* Rever o plano de pesquisa  
* Tomar notas: resumir, 
transcrever, parafrasear   

ETAPAS DESCRIÇÃO MEIOS TAREFAS DO ALUNO  

- 5 -   
TRATAR  

a informação 

 

* Submeter a 
informação 
coligida a 
operações 
intelectuais   
* Estabelecer 
relações entre as 
informações 

* A notação  
* As referências 
* A classificação : dos 
factos, das ideias, das 
opiniões  
* Os critérios  
* A grelha de análise ou 
de síntese  

* Seleccionar a informação 
pertinente  
* Reagrupar os elementos 
de informação por 
palavras-chaves 
* Reagrupar os elementos 
de informação em ideias 
principais e secundárias  
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coligidas    
* Interpretar as 
informações. 
 

* As palavras-chave 
* O plano de tratamento  
* Os operadores 
Booleanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Distinguir os factos das 
opiniões 
* Responder à questão de 
pesquisa 
* Validar o plano de 
pesquisa 
* Distinguir as informações 
que se destacam da 
introdução, do 
desenvolvimento, da 
conclusão. 
 
  

ETAPAS DESCRIÇÃO MEIOS TAREFAS DO ALUNO  

- 6 -   
COMUNICAR 

a informação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*exprimir uma 
opinião 
documentada 
sobre o tema de 
pesquisa  
 
* Responder à 
questão de 
pesquisa  
   
* Informar dos 
resultados da 
pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
              

* As notas tomadas   
* Os comentários    
* As fontes e referências 
* Os documentos ou 
partes de documentos   
* As informações 
seleccionadas  
* Os modelos de 
comunicação   
* As palavras-chaves   
* O plano de 
comunicações                                   
 
 
 
 
 
 
 

*Estabelecer um plano de 
comunicação   
* Organizar a informação 
de forma lógica   
* Apresentar uma 
comunicação com fontes e 
referências   
* Formular um ponto de 
vista pessoal   
* Ter em conta regras de 
apresentação   
* Fornecer uma lista 
bibliográfica   
* Comunicar de forma 
original: redigir um texto, 
realisar um documento 
vídeo, realizar uma 
apresentação gráfica, 
realizar uma apresentação 
informática 
 

 
Fig. 2.8 Modelo de Paulette Bernhard (1998) 

 
Fonte : BERNHARD, P. ; GUERTIN, H. Tableau synthèse 1 : Les étapes d’un projet de recherche. »

131
. [Tradução nossa].  

 
 

                                                
131 BERNHARD, P ;, GUERTIN, H. Tableau synthèse 1 : Les étapes d’un projet de recherche.  1998. La 
recherche d'information à l'école secondaire : L’enseignant et le bibliothécaire, partenaires de l’élève. 
1998.  [Em linha] <http://pages.infinit.net/formanet/cs/tabl1.html>. [Acedido em 2012-02-17] 
 

http://pages.infinit.net/formanet/cs/tabl1.html
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2.6.1.7 – “Proof of the power” (AASL)  

 

 O modelo “Information Power” foi adoptado pela American Association of 

School Librarians (AASL) que, através da investigação de mais de seis décadas, 

relacionada com o impacto dos programas de média adotados pelas bibliotecas 

escolares, concluiu que um bom programa tem um papel importante no sucesso 

académico132.  

 Baseados neste modelo, em 2000, vários investigadores ligados ao serviço de 

pesquisa bibliotecária da Biblioteca Estadual do Colorado e da Universidade do Estado 

de Denver, incluindo Curry Lance, realizaram quatro estudos para mostrarem a 

evidência do impacto dos programas de média das bibliotecas escolares no êxito dos 

alunos das escolas públicas dos EUA. 

 

Sobre esta matéria, Curry Lance apresentou conclusões de quinze estudos 

feitos por investigadores – catorze nos EUA e um no Ontário – explicitando as 

condições de êxito da BE na melhoria dos resultados dos alunos, que apresentamos 

em síntese: 

- Bibliotecários com competências certificadas e treino. 

- Apoio dos directores e dos professores, essencial. 

- Acesso flexível e escalonado aos serviços da biblioteca. 

- Pessoal de apoio suficiente que liberte o bibliotecário das tarefas de rotina e 

possibilite a sua participação em encontros… 

- Bibliotecário como professor de estudantes, que facilite o desenvolvimento 

das competências em literacia da informação, no conteúdo de todas as áreas, e que 

apoie os professores sempre que há inovações. 

-- Bibliotecário que “adopte” as tecnologias.  

                                                
132

 LANCE, C. Proof of the power: Quality library media programs affect academic achievement. Colorado 
State Library and University of Denver, 2001, [Em linha] 
<http://www.infotoday.com/MMSchools/sep01/lance.htm.> [Acedido em 2012-02-05]. 
 
 

http://www.infotoday.com/MMSchools/sep01/lance.htm
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2.6.1.8 – Guided Inquiry  

 

No modelo “Guided Inquiry”, o estudante lida com diferentes fontes de 

informação e ideias, para descobrir por sua vez outras ideias, construir novos sentidos, 

desenvolver a sua própria visão e perspectiva das coisas133.  

 

O resultado é a aquisição de novo conhecimento, apoiado pela biblioteca 

escolar como agente dinâmico da aprendizagem, que implementa experiências de 

pesquisa para atrair o interesse e a atenção do aluno e motiva-o para a aprendizagem 

contínua.   

 

Esta abordagem é baseada em estudos qualitativos e quantitativos realizados 

entre 1983 e 1989 por Carol Kuhlthau e no Processo de Pesquisa de Informação (ISP), 

modelo teorizado pela mesma autora e já explicitado no ponto 2.6.1.3, que tem em 

conta a perceção de aspectos afetivos, cognitivos e físicos na pesquisa de informação, 

e cria a chamada “zona de intervenção” para os agentes educativos detetarem esses 

momentos e implementarem estratégias de resolução dos pontos 

críticos/necessidades de orientação dos alunos durante a pesquisa. 

 

Para a implementação deste modelo e dos seus princípios-chave, Ross Todd 

esclareceu que este modelo tem em conta os resultados de outros estudos de 

investigação em bibliotecas escolares e teorias sobre a aprendizagem de autores como 

Dewey, Kelly, Brunner, Piaget, Vygotsky, Lance e Loertscher, para entender: (1) como 

aprende o aluno e constrói novo conhecimento a partir da informação; (2) como é que 

os bibliotecários escolares e os professores disciplinares podem fortalecer o poder de 

aprendizagem do estudante e (3) como é que as abordagens do desenvolvimento das 

literacias da informação e crítica, através da “pesquisa guiada”, e a aprendizagem  

 

 

                                                
133

 TODD, R. Guided inquiry: A Framework for meaningfull research in the school library. CISS/BAD, 40 
slides Powerpoint. 
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construtivista levam ao conhecimento e entendimento mais aprofundados. 

 

São rejeitados os aspectos negativos observados nas várias investigações como 

o cortar/colar da informação a que se acede, a pouca transformação dessa 

informação, o foco na elaboração de um produto em vez da demonstração de um 

conhecimento e discernimento mais profundos.  

 

Pelo contrário, o modelo trabalha na “transformação de ideias”, processo 

levado a cabo por bibliotecários escolares e professores curriculares no reforço 

efectivo do poder de aprendizagem dos alunos, na citada abordagem construtivista 

(por etapas e orientada), sem descurar os apectos relativos aos princípios e valores, no 

desenvolvimento da literacia da informação e de outras literacias críticas.  

 

Podemos abreviar dizendo que se recusa a abordagem “transporte de texto” 

para adoptar a de “transformação de ideias”.  “A biblioteca não é apenas um lugar de 

informação mas um espaço de conhecimento” (…); “a biblioteca não é apenas 

informativa, mas formativa”134. Ver Modelo de Biblioteca Escolar como Agente 

Dinâmico de Aprendizagem, apresentada de seguida (Fig.2.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
134

 TEPE, A.; GEITGEY,G. Student learning through Ohio School Libraries: The Ohio Research Study. 2004. 
CISSL/BAD, 38 slides Powerpoint. 
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Fig. 2.9 Modelo de Biblioteca Escolar como agente dinâmico de aprendizagem 

                  Fonte TODD, R.The ABC of collaboration: Actions, Challenges and barriers. Slide Powerpoint 2.     

 

 

 

2.7. A literacia da informação no Ensino Básico no âmbito internacional  

 

O desenvolvimento da literacia da informação e as políticas levadas a cabo para 

a sua implementação têm sido assimétricas nos diversos países e regiões do mundo e 

ainda estão por divulgar muitas iniciativas empreendidas em diferentes países, 

conforme esclareceu Sirje Virkus em 2003135, argumentando que não existem versões  

em inglês de documentos em línguas nacionais. Mais recentemente, em 2008, um  

 

                                                

135 VIRKUS, S. Information literacy in Europe: a literature review, 2003. [Em linha]  

<http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html#ril00#ril00>. [Acedido em 2009-03-23] 
 

http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html#ril00#ril00


Capítulo 2. A Literacia da Informação conceito, modelos. A literacia da informação no 
ensino básico e secundario: análise internacional. 
_______________________________________________________________________ 

119 

 

 

 

relatório sobre o estado da questão a nível internacional também refere a falta de 

dados relativos a alguns países136.  

 

Considerando os objectivos deste trabalho, iremos debruçarmo-nos 

preferencialmente sobre: (1) os exemplos que parecem ter contribuído em maior grau 

no avanço teórico e prático da questão, a nível mundial; (2) o principal enfoque no 

sector da educação; (3) a “proximidade” regional (Europa), que no caso dos países da 

União Europeia permite a existência de esforços conjuntos facilitadores de sinergias. 

 

Independentemente das nossas escolhas, gostaríamos de divulgar as 

possibilidades de aceder online a uma enorme quantidade de informação sobre o 

tema, de que faremos eco, através de instituições de âmbito alargado como a 

International Association of School Librarianship (IASL), Instituto Ibero-americano de 

TIC e Educação (IBERTIC), International Federation of Library Associations (IFLA), 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Culture Organization (Unesco), 

European Union/União Europeia (EU/UE), Organisation for Economic Co-operation and 

Development/Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OECD/OCDE), mas dando especial relevo à IFLA que, com o apoio da Unesco, criou 

uma base de dados para registo de materiais de literacia da Informação de diferentes 

partes do mundo e que está constantemente a ser atualizada137. 

 

2.7.1. Literacia da Informação nos USA e Canadá  

 

Na Figura 2.10, abaixo citada, divulgada no National Fórum on Information 

Literacy, em 2012, podemos visualizar a síntese do que foi considerado necessário para  

 

 

                                                
136 LAU, J. Information Literacy: an international state-of-the-art. 2º Anteprojecto. UNESCO, 2007. Em 
linha] <www.uv.mx/usbi_ver/unesco>. [Acedido em 2010-11-21].  
137

 International Federation of Llibrary Association. Directoria Fontes Internacionais de Literacia da 
Informação. [Em linha] <http://www.infolitglobal.net/directory/en>. [Acedido em 2012-06-12] 
 

http://www.uv.mx/usbi_ver/unesco
http://www.infolitglobal.net/directory/en
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“construir” o suporte para a aquisição da literacia da informação, de um ponto de vista 

abrangente. 

 

A construção deste edifício começa pelas metas a atingir na educação básica e 

secundária, de modo a formar estudantes independentes e auto suficientes na 

aprendizagem ao longo da vida, para terem sucesso nos “desafios da competitividade 

do ensino pós secundário e/ou das oportunidades de emprego”138 e implica a 

aprendizagem de destrezas [skills] em várias literacias, mas também a capacidade de 

leitura e pensamento críticos e o respeito por princícios éticos.  

 

 

Fig. 2.10 O edificio da Literacia da Informação 

Fonte: National Fórum on Information Literacy (NFIL), 2012.
139

 

 

                                                
138 National Fórum on Information Literacy. Information literacy skills.[Em linha] 
<http://infolit.org/information-literacy-projects-and-programs/[Acedido em 2011-12-23] 
139

 National Fórum on Information Literacy. [Em linha] <http://infolit.org/information-literacy-projects-
and-programs/>. [Acedido em 2012-07-06] 
 

http://infolit.org/information-literacy-projects-and-programs/
http://infolit.org/information-literacy-projects-and-programs/
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 No início dos anos 1970, as actividades relacionadas com a literacia da 

informação, tanto nos Estados Unidos da América como no Canadá, estiveram ligadas 

particularmente às iniciativas e à criação de programas de instrução da biblioteca, 

ainda que com origens mais antigas. O projeto LOEX (Library Orientation Exchange), 

uma explicação para os materiais de instrução, criado pela Universidade do Michigan 

Oriental em 1970/71, e a conferência relacionada com o LOEX, estiveram na origem de 

um grupo idêntico no Canadá, em 1972: Oficina sobre a Instrução [Educação] na 

Utilização da Biblioteca [Workshop on Instruction in Library Use]. 

 

A partir daí, os Bibliotecários conseguiram pressionar a formação de grupos de 

interesses, no seio das suas organizações profissionais, e em 1977 foi criada a Library 

Instruction Round Table (LIRT), dentro da Associação Americana de Bibliotecas (ALA) e 

da Associação das Universidades e Bibliotecas de Investigação (ACRL), formando a 

Secção de Instrução Bibliográfica (BIS), nome que foi alterado no mesmo ano para 

Secção de Instrução (IS). A área de Instrução [Educação] da Biblioteca ficou 

concentrada na profissão e nos anos 1980 muitas bibliotecas universitárias elaboraram 

o seu próprio programa de instrução140.  

  
 Em 1983, com a publicação nos USA de Uma Nação em risco (A nation at risk), 

iniciou-se o desenvolvimento da literacia da informação na educação dos primeiros 

níveis de ensino até ao secundário (K-12).  

 

 Em 1986, surgiu Educating students to think: The role of the school library 

media program [“Educar estudantes para pensar: O papel do programa dos media da 

biblioteca escolar”], onde se descrevia em linhas gerais o papel da biblioteca e dos 

recursos de informação no ensino K-12141.  

 

                                                
140 GOFF,L.J. United States and Canada Information State-of-the-art. Em: LAU, J. (coord). Information 
Literacy: An International state-of-the-Art. 2007, cap. IX, pp. 135-156. [Em linha] 
<http://www.uv.mx/usbi_ver/unesco[Acedido>[Acedido em 2011-01-01] 
141

 PLOTNICK, E. Information Literacy. 1999. [Em linha] < http://www.ericdigests.org/1999-
4/information.htm>. [Acedido em 2011-01-08]. 

http://www.uv.mx/usbi_ver/unesco%5bAcedido
http://www.ericdigests.org/1999-4/information.htm
http://www.ericdigests.org/1999-4/information.htm
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Com a publicação em 1987 de Information skills for an information society: A 

review of research [“Destrezas da Informação para uma sociedade da informação: 

Uma revisão da investigação”], Carolyne Kaulthau incluía as destrezas bibliotecárias e 

informáticas na definição de literacia da informação.   

 

A Associação Americana dos Bibliotecários Escolares (AASL) editou em 1988 

Information power: Guidelines for school library media programs [“O poder da 

informação: Orientações para os programas de média das bibliotecas escolares”] e em 

1998 publicou Information power: Building partnerships for learning [“O poder da 

Informação: Construir parcerias para aprender”], onde se defendia que a missão do 

programa da média da biblioteca escolar era “’assegurar que os estudantes e o pessoal 

de apoio sejam [sic] utilizadores efectivos das ideias e da informação’” (PLOTINIC, 

1999). 142   

 

Entretanto, também em 1989, foram definidas as quatro componentes da 

literacia da informação num relatório final elaborado pela Comissão Presidencial da 

literacia da Informação (Presidential Committee on Information Literacy: Final Report), 

da Associação Americana das Bibibliotecas (ALA) [componentes anteriormente 

enunciadas]. No mesmo ano, foi criado o Forum Nacional da Literacia da Informação 

(NFIL), em resposta às recomendações do relatório final (ACRL, 2009), e em 1998 foi 

fundado o Instituto para a Literacia da Informação. 

 

 A Associação Americana de Bibliotecas Escolares (AASL) e a Associação para a 

Tecnologia e Comunicações da Educação (AECT) prepararam, em 1998, as Normas da 

literacia da informação para a aprendizagem dos estudantes (Information literacy 

standards for student learning), apresentando detalhadamente as competências para 

os estudantes dos níveis K-12 [equivalente ao jardim-de-infância até ao ensino 

secundário, inclusivé, do ensino em Portugal]. No mesmo ano publicaram um excerto  

                                                

142 PLOTNICK, Eric. Information Literacy...op. cit. 
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do texto que acabámos de citar, com as normas e os indicadores, intitulado Literacy 

standards for student learning: Standards and indicators, donde foi retirado o capítulo 

sobre a filosofia, a missão e as metas das normas de INFOLIT.  

 

As normas, estabeleceram uma estrutura conceptual e amplas orientações para 

descrever uma pessoa letrada em informação e traduzem a importância da infolit para 

a aprendizagem independente e a responsabilidade social. Estão divididas em três 

categorias: literacia da informação, aprendizagem autónoma e responsabilidade social. 

A cada categoria correspondem normas e indicadores que, em conjunto com as 

categorias, descrevem tanto o conteúdo como “o processo relacionado com a 

informação que os alunos têm de dominar para serem considerados letrados em 

informação 143“.  

 

Em Dezembro de 2000, o Departamento de Educação dos Estados Unidos 

incluiu a literacia da informação como uma das cinco metas do plano nacional da 

educação tecnológica. As questões relacionadas com a importância de os estudantes 

serem capazes de aceder e avaliar a informação foram esclarecidas em vários outros 

documentos 144.  

 

Da bibliografia consultada, constatámos que estes documentos têm funcionado 

nos EUA como orientadores de outros documentos, tanto individuais como 

institucionais, para a implementação de normas definidas aos níveis local e regional, 

com o apoio e aval de associações profissionais ligadas a bibliotecas e bibliotecários e 

de órgãos decisores do sector de ensino. Em geral, as normas sobre a literacia da 

informação são transversais a todo o currículo, com as necessárias adaptações aos  

                                                
143 American Association of School Librarians, Association for Educational Communications and 
Technology. Information literacy standards for student learning: Standards and indicators. 1998. [Em 
linha]<http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/aaslarchive/pubsarchive/informationpower/Information
LiteracyStandards_final.pdf>. [Acedido em 2011-01-08] 

144VIRKUS, S. Information literacy in Europe: a literature review…op. cit. Aborda a literacia da 
informação em variados países e citando muitos autores).  

 

   

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/aaslarchive/pubsarchive/informationpower/InformationLiteracyStandards_final.pdf
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/aaslarchive/pubsarchive/informationpower/InformationLiteracyStandards_final.pdf
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diferentes conteúdos e realidades locais, e a biblioteca tem um papel fundamental no 

desenvolvimento das competências dos alunos em INFOLIT, apesar de essa 

importância ainda não ser suficientemente reconhecida por alguns sectores.  

 

Após a publicação destas orientações, há notícia de vários desenvolvimentos 

com a incorporação da literacia da informação no currículo das escolas, com indicação 

de requisitos, recomendações e materiais de instrução. Exemplos disso são os modelos 

de linhas de orientação para as escolas estaduais de Washington [Seatle], “Information 

Skills Curriculum Guide: Process Scope and Sequence” [“Guia curricular de destrezas de 

informação: Objectivo e sequência do método”] e do Oregon, “Library Information 

Skills: Guide for Oregon Schools K-12.”, [“Destrezas de informação em biblioteca: Guia 

para escolas K-12 do Oregon”], entre muitos outros.  

 

Entre Setembro de 1991 e Março de 1992 foi realizado um estudo por peritos 

representantes de organizações ligadas aos negócios, ao governo e à educação, para 

criar uma definição do conceito de literacia da informação e especificar medidas para 

alcançar os resultados pretendidos para atingir a literacia da informação, tendo em 

conta a sua enorme importância. Com base no relatório final foi produzido um resumo 

e apresentado ao National Fórum on Information Literacy (NFIL), para que as suas 

conclusões servissem como recomendações para políticas específicas aos níveis 

nacional, estadual e local e, para facilitar, foram feitas listagens de resultados a atingir 

para cada meta seleccionada de entre as Metas da Educação Nacional definidas pelo 

Departamento de Educação, na reforma educativa de 1990.   

 

As metas atrás mencionadas correspondiam a um número igual de áreas 

educativas a melhorar e serviram de quadro de referência ao estudo. O grupo 

seleccionou três das metas por as considerar relevantes para alcançar resultados 

através da literacia da informação, tendo as mesmas como tema comum a 

aprendizagem ao longo da vida.  
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Em síntese, as metas 1, 3 e 5 referiam: (1) (meta 1) “todas as crianças deviam 

iniciar a escola preparadas para aprender;” (2) (meta 3) “os estudantes da escola 

primária e secundária necessitam aprender a aprender para tomar decisões 

informadas;” e (3) (meta 5 “os adultos devem estar providos com literacia e outras 

destrezas necessárias para o emprego e a cidadania “145  

 

Na prática, estavam a falar dos vários grupos etários ao longo da vida, em que a 

“meta 1” dava ênfase ao pré-escolar (ensino dos aspectos formativo e afetivo do 

desenvolvimento da criança e do valor da informação); a “meta 3” tinha a ver com a 

educação: apontava para a obtenção das destrezas necessárias a uma vida de sucesso; 

a “meta 5” tinha uma aplicação mais alargada das destrezas no emprego e na 

cidadania, ou seja, acabava por abranger na prática grupos etários do sistema de 

ensino público (“general”): K-12 (da infância ao 12º grau) e da vida adulta. 

  

 De uma forma concisa, o conceito de literacia da informação foi definido como 

“a habilidade para aceder, avaliar, e usar a informação de uma variedade de 

fontes”146.  

 

Do documento que temos vindo a citar também constava a enunciação de 

quarenta e cinco medidas, aceites por consenso, e a descrição dos resultados a 

alcançar, para atingir as supracitadas metas. Essas medidas tinham a ver com o papel 

activo a desempenhar pelas comunidades, as famílias, as bibliotecas, os professores, 

os alunos, os departamentos de Educação estaduais, o mundo dos negócios, e os 

cidadãos em geral.  

  
 
 

                                                
145 DOYLE, C. S. Outcome measures for information literacy within the National Education Goals of 1990. 
Final report to National Forum on Information Literacy, Summary of findings, Abstract.  U. S. 
Department. Educational Resources Information Center,1992 .[Em linha] 
<http://eric.ed.gov/PDFS/ED351033.pdf.> [Acedido em 2009-06-15]. 
 
146 Ibidem. 

http://eric.ed.gov/PDFS/ED351033.pdf.%3e
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 Quanto ao ensino superior, A Associação das Universidades e Bibliotecas de 

Investigação, dos Estados Unidos, (ACRL), aprovou e editou em 2000 as “Normas de 

competência em literacia da informação para o ensino superior” (Information literacy 

competency standards for higher education), sancionadas em 1999 pela Associação 

Americana da Educação Superior147 e, em 2004, pelo Conselho das Universidades 

Independentes, tendo sido planeadas para ampla consulta dos educadores e 

profissionais da informação. 

 

A ideia subjacente às normas enunciadas foi a de especificar indicadores que 

definissem a competência de “um estudante letrado em informação148”, com a 

preocupação de articular estas competências com as definidas para os alunos dos 

outros níveis de ensino [K-12], num processo contínuo de desenvolvimento dos 

estudantes de todos os níveis e a sua concretização realizou-se a nível estadual, por 

iniciativa individual de várias faculdades e universidades, que delinearam e adoptaram 

os seus próprios documentos. 

 

No documento que estamos a citar são descritas cinco normas e vinte e dois 

indicadores de desempenho, que por sua vez se desdobram em vários resultados 

espectáveis para avaliar o progresso do estudante. Os resultados enunciados 

funcionam como directrizes para as faculdades, os bibliotecários e todos os 

intervenientes no processo, permitindo orientar a medição do progresso no 

desenvolvimento de competências em literacia da informação dos estudantes de todos 

os níveis do ensino superior. 

 

Reconhece-se que os resultados esperados, definidos no documento em 

apreço, estão relacionados com níveis de desempenho “superiores” ou “inferiores” de  

                                                
147

 Association of College and Research Libraries. Information Literacy Competency Standards for Higher 

Education,2000. [Em linha] <http://www.acrl.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/standards.pdf.> 

[Acedido em 2012-03-01]. 

 
148

 Ibidem. 

 

http://www.acrl.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/standards.pdf
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capacidades de compreensão, baseados na taxonomia de Bloom dos objectivos 

educativos, mas é vivamente aconselhado às instituições que nas experiências de 

aplicação das normas desenvolvam intrumentos de avaliação e estratégias adaptadas à 

realidade contextual. 

 

A estrutura destas normas parte da definição do conceito de literacia da 

informação e da descrição das habilidades/destrezas que um indivíduo necessita 

atingir para ser considerado letrado em informação, e que constam do mesmo 

documento, matéria já explicitada nos itens sobre o conceito de INFOLIT. 

 

As Normas Nacionais da Educação Tecnológica (NETS) têm funcionado desde 

1998 como orientadoras em iniciativas para definir medidas e metas de competências 

a atingir por estudantes, professores e administradores na aplicação das tecnologias 

no ensino 149. 

 

 Num relatório de 1999, o Conselho de Investigação Nacional promoveu o 

conceito de “fluência” em tecnologia da informação”, afirmando que as destrezas em 

tecnologia da informação estavam interligadas e apoiavam o conceito mais abrangente 

de literacia da informação. O mesmo relatório tratou do entendimento que é dado a 

diferenças entre os dois conceitos na educação K-12 e na educação superior.  

 

A Sociedade Internacional para a Tecnologia na Educação (ISTE) tem realizado 

trabalho para o avanço da utilização efectiva da tecnologia no ensino PK-12 (Pré 

infantil - 12º ano) e no ensino de professores. 

 

 Em 2006, o Forum Nacional da Literacia da Informação (NFIL) anunciou a 

formação de um conselho político de líderes educativos e de negócios, cujo objetivo  

                                                
149 International Society for Technology in Education. The standards for learning, leading, and teaching 
in the digital age. 2011. [Em linha] <  http://www.iste.org/standards.aspx,> [Acedido em 2012-04-04]. 
 
 

http://www.iste.org/standards.aspx
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foi determinar modelos [normas/indicadores] para a literacia da tecnologia da 

informação e da comunicação (ICT).  

 

 Relativamente à avaliação do impacto dos programas e projetos de INFOLIT, a 

sua medição foi menos bem-sucedida nas bibliotecas universitárias do que nas 

bibliotecas escolares. Várias investigações levadas a cabo nos EUA, a partir dos anos 

1990, apontaram para uma relação entre a acção das bibliotecas escolares e a 

melhoria das aprendizagens dos alunos, desde que os programas postos em prática 

fossem apoiados por pessoal, recursos e meios financeiros adequados. Teresa Neely 

deu à estampa o livro Information Literacy Assessment Standards-Based Tools and 

Assignments150, donde constava um levantamento de instrumentos de avaliação que 

talvez possam ajudar os bibliotecários na tarefa de verificar quantitativamente e 

qualitativamente o impacto dos programas de literacia da informação nos resultados 

dos alunos.  

 

Instituições americanas com e sem fins lucrativos, algumas já apontadas, têm-

se esforçado para dar resposta aos desafios da informação na educação, com especial 

relevância a partir dos anos 1990. 

 

A actividade da Associação Americana de Bibliotecas (ALA), a Associação das 

Bibliotecas Universitárias e de Investigação (ACRL) ou a Associação Americana dos 

Bibliotecários Escolares (AASL), entre outras, contribuíram definitivamente para a 

criação de normas e indicadores que possibilitaram a implementação de múltiplos 

projectos e programas para o aumento das competências em INFOLIT, a nível nacional. 

 

Diferentes instituições do ensino superior e do ensino não superior 

percorreram diferentes caminhos, mas aplicando, adaptando e actualizando as 

orientações que foram sendo publicadas e também elas actualizadas pelas diferentes 

Associações atrás citadas. 

                                                
150

 NEELY, T. Information Literacy Assessment Standards-Based Tools and Assignments. Citado por GOFF, 
L.J. United States and Canada Information Literacy State-of-the-Art…op. cit. 
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No Estado da Califórnia há vários exemplos significativos de programas de 

INFOLIT nos estabelecimentos do ensino superior, para pôr em prática um programa 

em todo o sistema. 

Em 1995, começou um processo estratégico de planificação das bibliotecas das 

Universidades Estaduais e um grupo de trabalho orientou a implementação de vários 

projectos 151. 

Alguns desses projectos constavam da elaboração de tutoriais com instruções 

baseadas na web; organização de workshops na “faculdade de Verão”, com a 

colaboração dos professores bibliotecários, para reformular as ofertas curriculares, 

esforçando-se por abranger as escolas secundárias e as faculdades da comunidade; 

apoiar a exigência de uma graduação em competência da informação num campus 

online, e a criação de cursos e programas nos níveis não graduado e graduado.  

Atualmente, as atividades incluem “a avaliação dos estudantes em 

competências da informação, a integração de princípios de competência em 

informação nos resultados de aprendizagem dos departamentos académicos e o 

aumento de esforços de promoção e de publicações.”  152. 

 

Podemos ainda citar exemplos de programas e/ou projectos como: 

O “ensino da destreza em informação em todo o currículo”, na Universidade 

Estadual da Califórnia, San Marcos”153; A “literacia da informação para estudantes 

como parte da experiência não graduada “, na Biblioteca da Universidade Estadual da 

Califórnia, Berkely. 154 

 

 

                                                

151
Universidade Estadual da Califórnia. Information Competence Initiativa.. Overview of the Initiative. 

[Em linha] <http://www.calstate.edu/LS/Overview.shtml.> [Acedido em 2012-03-24]. 

152Ibidem. 

153 Ver em: Universidade Estadual da Califórnia, San Marcos. Information literacy program. [Em linha] 
<http://library.csusm.edu/departments/ilp/ >[Acedido em 2012-03-25]. 
154

 Ver em: Universidade Estadual da Califórnia, Berkely. [Em linha] < http://www.lib.berkeley.edu/.> 
[Acedido em 2012-03-25] 

http://www.calstate.edu/LS/Overview.shtml
http://library.csusm.edu/departments/ilp/
http://www.lib.berkeley.edu/
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Nesta última biblioteca, é possível aceder a uma página com ligações a vários 

tutoriais, para aprender a pesquisar e avaliar informação da Internet.155   

  

   No Colorado, o Departamento de Educação (CDE) apoia as escolas k-12 [jardim-

de-infância até ao 12º ano], assumindo a responsabilidade da manutenção de uma 

estrutura para garantir a qualidade do ensino156.  Este departamento desenvolveu um 

modelo de linhas orientadoras de INFOLIT, focado nos alunos “como pesquisadores de 

conhecimento, produtores de qualidade, aprendizes autónomos, grupo de 

colaboradores e utilizadores de informação responsáveis;” 

 

 Na sequência deste trabalho, a estrutura do CDE “estabelece os desempenhos 

esperados, define como será medido e avaliado o desempenho, e organiza a ajuda do 

Estado” (…) às escolas157.  

 

Nas bibliotecas da Universidade Internacional da Florida, os bibliotecários 

desenvolveram um programa de INFOLIT integrado no curriculum, disponibilizando 

tutoriais online, materiais impressos, bases de dados e múltiplas instruções de apoio. 

Esta variedade de instrumentos também inclui vídeos destinados a diferentes públicos 

dos cursos não graduados, graduados e também para apoio à transição entre o ensino 

secundário e o superior.158 

 

 

 

                                                
 
155

 Ver em: Universidade Estadual da Califórnia, Berkely. Tutorial Table of Contents. 2009. [Em linha] 
<http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html> [Acedido em 2012-03-24]. 
 
156

 Ver em: Departamento de Educação do Colorado (CDE). Accountability & Support - a Colorado 
priority.  [Em linha] <http://www.cde.state.co.us/Accountability/index.asp>. [Acedido em 2012-03-24]. 
157 Ibidem. 

158 Ver em: Universidade Internacional da Florida. Tutorials for Independent Learning. {Em linha] 

<http://library.fiu.edu/AboutUs/DepartmentsServices/ReferenceDepartment/LibraryInstructionServices
/LibraryResearchAids/Tutorials.aspx.> [Acedido em 2012-03-26]  
 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html
http://www.cde.state.co.us/Accountability/index.asp
http://library.fiu.edu/AboutUs/DepartmentsServices/ReferenceDepartment/LibraryInstructionServices/LibraryResearchAids/Tutorials.aspx
http://library.fiu.edu/AboutUs/DepartmentsServices/ReferenceDepartment/LibraryInstructionServices/LibraryResearchAids/Tutorials.aspx
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No Kentucky159, bibliotecáros de todos os tipos de bibliotecas desenvolveram e 

disponibilizaram módulos interactivos de aprendizagem de destrezas em informação 

por graus de dificuldade, e têm sido usados como apoio no ensino à distância, quer em 

bibliotecas públicas quer em bibliotecas escolares.   

 

A documentação disponível destina-se especialmente a educadores, 

bibliotecários, crianças, alunos de todos os níveis de escolaridade e ensino de adultos. 

 

Os tutoriais disponibilizados na Web, para aprender a investigar, estão 

estruturados em seis módulos a saber: (1) – fazer investigação: (2) – encontrar livros; 

(3) encontrar artigos; (4) pesquisar na Web; (5) avaliar a informação e (6) citar fontes. 

 

Integrado num projecto global de Literacia da informação, a universidade do 

Massachusetts desenvolveu o projecto “competências em literacia da informação”. 

Presentemente, na biblioteca Claire T. Carney, de Dartmouth, da mesma Universidade, 

encontram-se disponíveis inúmeras ligações que asseguram informação e formação 

em INFOLIT, com tutoriais em suporte vídeo, bases de dados, entre outros.160  

  

A Universidade de Louisville desenvolveu um programa integrado de literacia 

da informação transversal ao currículo e que inclui um módulo para a componente 

geral do ensino. 

 

A página Web que suportava este projeto foi removida, mas no sítio das 

bibliotecas universitárias foi disponibilizada informação online acessível por 

computador ou telemóvel, utilizando conta individualizada, com tutoriais a ensinar 

como pesquisar e informando o tipo de documentos disponíveis, etc. 

                                                
159 Ver em: Biblioteca Virtual do Kentucky. How to do Research. [Em linha] 
<http://www.kyvl.org/html/tutorial/research/sitemap.shtml.> ou em 
<http://www.kyvl.org/html/tutorial/research/.> [Acedido em 2012-03-25].  
 
160

 Ver em: Universidade do Massaschusets. Biblioteca Claire T. Carney. Dartmouth. [Em linha] 
<http://www.lib.umassd.edu/>  [Acedido em 2012-03-25].  

http://www.kyvl.org/html/tutorial/research/sitemap.shtml
http://www.lib.umassd.edu/
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Há formação em INFOLIT nas bibliotecas, com trabalhos de casa para aplicação 

prática da formação ministrada, mas com orientações escritas disponíveis na Internet e 

informação sobre os conteúdos. 

 

É possível aceder a toda a informação a partir da página de entrada (home 

page)161 e depois pesquisar, por departamento ou escola162, sobre guiões de  cursos e 

como é feita a avaliação pela biblioteca, e há também uma ligação para cursos que são 

transversais aos currículos.  

 

Existem igualmente hotlinks para pôr questões/dúvidas: por e-mail; marcação 

de encontros com especialistas das bibliotecas da universidade; telefone e MSN.   

 

A universidade de Washington163, no Estado de Seatle, implementou o 

programa UWired para promover a inovação no ensino e aprendizagem utilizando 

instrumentos tecnológicos, com o objectivo de permitir a “fluência tecnológica” e 

novas formas de os estudantes e a universidade acederem a ferramentas e recursos 

capacitadores da utilização de todos os aspectos da tecnologia da informação.  

 

Entre 1996 e 2001 foram lançados vários projectos para subsidiar formação em 

serviço de educadores do ensino K-12 e para iniciar vários sítios na Web, incluindo o do 

Instituto K-12. 

 

 Em 2000 foi lançado o programa “Parceria da Comunidade Tecnológica 

UWired”, em oito escolas públicas de Seatle. No ano seguinte, este programa alargou-

se a cinquenta escolas. 

                                                
161Universidade de Louisville. Bibliotecas Universitárias. [Em linha] 
<http://louisville.edu/library/.> [Acedido em 2012-03-26]. 

162Ver em: Universidade de Louisville. LIBGUIDES. Course guides & assignments. [Em linha]  
<http://louisville.libguides.com/course_guides.> [Acedido em 2012-03-25]. 
163

 Ver em: Universidade de Washington. About UWired. [Em linha] <www.washington.edu/uwired.> 
[Acedido em 2012-03-25]. 

http://louisville.edu/library/
http://louisville.libguides.com/course_guides
http://www.washington.edu/uwired


Capítulo 2. A Literacia da Informação conceito, modelos. A literacia da informação no 
ensino básico e secundario: análise internacional. 
_______________________________________________________________________ 

133 

 

 

 

No campus da Universidade existe uma página Web das bibliotecas 

universitárias com várias ligações. Uma delas disponibiliza um guia com tutoriais em 

video para aprender a utilizar bibliotecas, a fazer citações, a saber pesquisar em vários 

suportes (bases de dados, Google.), e tem uma secção com guias de resposta a 

perguntas/dificuldades frequentes.164  

  

A Associação das Bibliotecas Académicas do Wisconsin (WAAL) desenvolveu as 

“competências da literacia da informação e critérios” para as instituições universitárias 

deste estado165.  

 

 As competências identificadas têm a ver, no essencial, com o conceito de 

literacia da informação e com as competências necessárias para o estudante ser 

considerado letrado em informação, conceitos definidos pela ACRL. No entanto, 

podemos observar a preocupação de complementá-las com aspectos de pormenor e 

de adaptação ao meio envolvente (leis locais, políticas públicas, processo de 

organização e disseminação da cultura quer erudita quer popular). 

 

 Para apoiar o processo continuado de envolvimento do estudante “na 

aprendizagem e avaliação da informação para que a aprendizagem ao longo da vida 

seja possível”, o Comité de Literacia da WAAL, uma Divisão da Associação das 

Bibliotecas do Wisconsin (WLA), explicitou dez requisitos, desdobrados em várias 

alíneas, como indicadores para o estudante ser considerado letrado em informação, 

com as capacidades abaixo indicadas: 

 

                                                
164 Universidade de Washington. Bibliotecas Universitárias. How do I …? [Em linha] 
<http://guides.lib.washington.edu/howdoi.> [Acedido em 2012-03-25]. 
 

165
Associação das Bibliotecas Académicas do Wisconsin. Information Literacy Competencies and Criteria 

for Academic Libraries in Wisconsin. 1998. [Em linha] <http://www.wla.lib.wi.us/waal/infolit/ilcc.html.> 
[Último acesso em 2012-03-31]. 

http://guides.lib.washington.edu/howdoi
http://www.wla.lib.wi.us/waal/infolit/ilcc.html
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 “1. Identificar e articular as necessidades que requerem soluções de informação. 

 2. Identificar e seleccionar fontes de informação apropriadas. 

 3. Formular e executar com eficiência questões de pesquisa. 

 4. Interpretar e analisar resultados de pesquisa e seleccionar fontes relevantes. 

 5. Avaliar criticamente a informação acedida. 

 7. Organizar, sintetizar, integrar e utilizar a informação- 

 8. Auto-avaliar o processo de pesquisa de informação. 

 9. Compreender a estrutura do ambiente da informação e o processo pelo qual 

é produzida, organizada e disseminada, tanto a informação erudita como popular.  

            10. Compreender a política pública e as questões éticas que afectam o acesso e 

a utilização da informação.” (WAAL Information Literacy Commitee, Falll 1998). 

[Tradução nossa]. 

 

 A Associação das Bibliotecas do Wisconsin (WLA) .166, a que pertence a WAAL, 

representa todos os tipos de bibliotecas, trabalhadores das bibliotecas, 

administradores e “amigos”. Esta instituição apoia e organiza muitas actividades, como 

por exemplo conferências, divulgação de newsletters três vezes por ano… Também 

mantém ligações com associações profissionais do Wisconsin envolvidas nas normas 

da literacia da informação para o ensino k-12. 

 

 Em 2001, a Escola Superior de Matemáticas e Ciência do Illinois, subsidiada 

pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, desenvolveu o “21st Century 

Information Fluency Project (21CIF)”, que consistiu na investigação e formação no 

campo da literacia da informação online. 

 A missão do projecto prendia-se com o apoio a educadores e estudantes na 

habilidade para “localizar, avaliar e utilizar a informação digital mais efectivamente e 

eticamente”167. 

                                                
166Wisconsin Library Association. [Em linha] < http://www.wla.lib.wi.us/waal/wla.html.> 
 [Acedido em 2012-04-06]. 
167

 21st Fluency Century Information Fluency “History and mission. [Em linha] 
<http://21cif.com/aboutus/index.html.> [Acedido em 2012-04-04] 

http://www.wla.lib.wi.us/waal/wla.html
http://21cif.com/aboutus/index.html
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 Em 2009 este projecto transformou-se numa actividade comercial, mas 

continua a ser possível aceder e usufruir dos serviços e produtos disponibilizados 

durante a vigência do trabalho subsidiado, na sua maioria gratuitamente. 

 

 Presentemente, a página web que apoia esta actividade contém a definição de 

“Fluência em Informação Digital” (DIF), constando também a descrição e a 

quantificação percentual dos diferentes níveis de competência a atingir e o Modelo de 

“Fluência da Informação Digital, conforme segue (Fig. 2.11):   

 

 

 

 

Fig. 2.11 Modelo de “Fluência da Informação Digital” 

Fonte: 21st Century information Fluency. “Digital Information Fluency Model”.  
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Podemos observar que é descrito em síntese o processo sequencial de 

investigação /pesquisa para adquirir a fluência digital, conceito equivalente à 

competência em literacia da informação, mas previlegiando o ambiente digital como 

instrumento e conteúdo da aprendizagem, em cinco etapas: [1 – “Que informação 

procurar?”; 2 – “Onde encontrar a informação?”; 3 – “Como conseguir obtê-la?”; 4 – 

“Qual a qualidade da informação?”; 5 – “Como utilizar a informação eticamente? ”]. 

 

 Sobre esta matéria, estão também disponíveis documentos online, no PREZI168 

(software de apresentação em nuvem), incluindo a adição de novos elementos ao 

modelo atrás apresentado, como resultado do trabalho colaborativo com o Centro de 

Talento das Universidades do Noroeste dos Estados Unidos.   

 

 Ainda sobre a implementação da INFOLIT, particularmente nas escolas K-12, a 

Associação Americana dos Bibliotecários Escolares (AASL) realizou várias iniciativas a 

partir da publicação de “Information power, nine information literacy standards for 

student learning in the K-12 schools environment” [“O Poder da informação, nove 

normas de literacia da informação para a aprendizagem dos estudantes no ambiente 

das escolas K-12”. 169 

 

 No Canadá, tal como já mencionado, foi criado em 1972 o primeiro grupo 

ligado à instrução nas bibliotecas com o workshop on instruction in library use [WILU]. 

Entretanto, as normas no ensino superior têm a ver com as da Associação das 

Bibliotecas Universitárias e de Investigação (Association of College and Research 

Libraries - ACRL) dos Estados Unidos da América, embora tenha havido um esforço 

para criar normas próprias. Nos relatórios das universidades e das escolas canadianas  

                                                
168 HEINE, C. Improving 21stcentury information fluency skills: Achieving information fluency. PREZI Inc. 
2012. [Em linha] <http://prezi.com/gqynbsdwfdux/achieving-information-fluency/>. [Acedido em 2012-
04-04]. 
 
169 AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANS. ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL 
COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY.  Information power: The nine information literacy standards for 
student learning information literacy. Citado por LANE, N. Information Literacy: From identifying needs 
to evaluating sources. [Em linha]<http://www.prel.org/products/paced/feb03/pr_information.pdf> 
[Acedido em 2012-04-16]. 

http://prezi.com/gqynbsdwfdux/achieving-information-fluency/
http://www.prel.org/products/paced/feb03/pr_information.pdf
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há evidências da literacia da informação como missão e nos programas e actividades 

da associação das bibliotecas é dada enorme relevância ao tema da INFOLIT.  

 

 Existe o Portal da Literacia da Informação das Bibliotecas de Investigação 

Canadianas (CRLIL), inicialmente criado pela Associação Canadiana de Bibliotecas de 

Investigação [Canadian Association of Research Libraries (CARL)]. Funciona com 

ligações a várias universidades e instituições e assegura informação actualizada por 

Bibliotecários das Universidades do Canadá sobre variadas matérias e iniciativas 

relacionadas com a literacia da informação.170  

  

As metas da literacia da informação também foram adoptadas pelas bibliotecas 

escolares canadianas, mas há provas de falta de apoio e de financiamento, e existe um 

movimento para que se proceda a uma reforma destas bibliotecas e ao reinvestimento 

nas mesmas.  

  

No entanto, a Associação Canadiana de Bibliotecas Escolares (CASL) editou o 

texto Achieving Information Literacy Standards for School Libraries in Canada, com 

indicadores/modelos que permitem o desenvolvimento de destrezas em literacia da 

informação dos alunos. Desde o jardim-de-infância até ao ano da sua graduação 

existem várias iniciativas de apoio às actividades ligadas à INFOLIT. 

 

Neste país, para além das iniciciativas de desenvolvimento da INFOLIT já 

abordadas, de 2003 a 2006 decorreu o “Connecting Canadians project” [“projecto 

Ligando os Canadianos”]. A concretização do mesmo resultou da iniciativa do governo 

federal, com o intuito de permitir o acesso à Internet para matérias relacionadas com a 

literacia da informação nas instruções das bibliotecas públicas. Actualmente esta  

 

 

                                                
170

Canadian Research Libraries Information Literacy). [Em linha] 

<http://apps.medialab.uwindsor.ca/crlil/wiki/UniversityInitiatives>. [Acedido em 2011-12-16] 

http://www.carl-abrc.ca/new/new-e.html
http://apps.medialab.uwindsor.ca/crlil/wiki/UniversityInitiatives
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função é assegurada pelo “The Community Access Program” (CAP), [Programa de 

Acesso da Comunidade]171.  

 

O CAP é administrado pela Industry Canada e, com o apoio dos governos 

federal, provincial e territorial, grupos comunitários, serviços sociais, bibliotecas, 

escolas, grupos de voluntários e comunidade empresarial, é assegurada formação com 

recurso a computadores.  

 

Este apoio está sediado em locais públicos como escolas, bibliotecas e centros 

comunitários, permitindo o acesso a computadores e à Internet àqueles que não 

possuem estes instrumentos em casa ou no local de trabalho. Na página web é 

possível aceder ao CAP YI, programa específico para jovens, que pemite oportunidades 

de emprego para jovens canadianos com idades comprendidas entre os 15 e os 30 

anos.  

 

  Informação mais atualizada remete para vários documentos relacionados com 

guias, instruções e relatórios sobre aquele programa e é possível descarregar inúmeros 

documentos em formato PDF.  

 

2.7.2. Literacia da informação na Austrália e Nova Zelândia   

 

A literacia da informação começou por ser da iniciativa do sector das 

bibliotecas escolares – nos anos 1970, na Austrália, e em meados dos anos 1990, na 

Nova Zelândia.  

Em 1990 foi publicado o relatório Ross, intitulado Library provision in higher 

education institutions AGPS, Canberra. Este relatório surgiu em 1989 e foi o primeiro 

de muitos relatórios dos governos Australianos a mencionar a importância da literacia  

                                                
171 GOFF, L.J. United States and Canada Information Literacy…op.cit. 
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da informação e ‘“O papel das bibliotecas do ensino superior (…)” tal como os 

relatórios do sector do ensino superior. 

A partir de 1992 e durante 10 anos, a Universidade do Sul da Austrália e a 

Associação Australiana das Bibliotecas e Informação (ALIA) realizaram com êxito 

conferências nacionais, de dois em dois anos, sobre literacia da informação.  

Em 1994 a Associação Australiana de Bibliotecas Escolares (ASLA) promulgou a 

sua declaração de política de literacia da informação, declaração que derivou do 

trabalho conjunto com a ALIA durante o ano de 1993172. 

Em 1996 criaram-se grupos de interesses nas questões da literacia da 

informação nas regiões de Auckland e Aoraki/Canterbury, na Nova Zelândia, e foi 

organizado um seminário do “utilizador “ da educação. A temática também esteve em 

destaque em Queenstown, na Conferência anual da Associação Neo-Zelandeza das 

Bibliotecas e Informação (NZLIA).  

Entre 1996 e 2000, a NZILIA identificou questões sobre literacia da informação 

e fez recomendações ao governo nacional relacionadas com o desenvolvimento da 

INFOLIT na Nova Zelândia, no contexto da política nacional da informação. 

Em 1997 foi publicado o livro The seven faces of information literacy [As sete 

faces da literacia da informação], da autoria de Christine Bruce, que apresenta um 

modelo de INFOLIT adaptado ao ensino superior. É uma abordagem teórica e 

fenomenológica na investigação da literacia da informação, que a levou a concluir que 

poderão existir vários “perfis” de pessoa letrada em informação.   

                                                

172 Ver em: Australian School Library Association and Australian Library and Information Association. 

Learning for the future: developing information services in schools. 2ª ed. Carlton South: Curriculum 

Corporation, 2001. 
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O Council of Australian University Librarians (CAUL)173 recorreu à adaptação, 

paráfrase e citação directa da obra editada pela ACRL (Association of College and 

Research Libraries), intitulada Information literacy competency standards for higher 

education, assegurando antecipadamente a permissão da ACRL para utilizar e 

modificar os seus modelos/ [normas], esclarecendo que tinham sido feitas atualizações 

para incorporar entendimentos recentes, locais e internacionais.  

 

O processo de elaboração destas normas/modelos iniciou-se em Setembro de 

2000, durante um workshop iniciado pelo Dr. Alan Bundy e conduzido pela 

Universidade do Sul da Austrália, para o Conselho dos Bibliotecários Universitários 

Australianos (CAUL), em que participaram bibliotecários representantes das 

universidades Australianas e Neo-Zelandesas, dos sectores escolar e técnico e de 

outros sectores da Educação. Nesse workshop foram revistos os modelos/ [normas] de 

Literacia da Informação para o Ensino Superior, aprovados nos EUA, e esboçada a 

primeira edição dos modelos/ [normas] da Austrália e Nova-Zelândia. Em Outubro do 

mesmo ano, o CAUL aprovou a revisão dos modelos dos EUA e editou os Information 

Literacy Standards, em primeiro lugar para o ensino superior, mas chamando à 

atenção da possibilidade de os mesmos serem aplicados noutros sectores da 

educação. 

 

 A diferença mais importante da primeira edição “entre as versões dos EUA e da 

Austrália são o acréscimo de dois modelos. O novo modelo/ [norma] quatro trata da 

habilidade para controlar e manipular a informação. O modelo sete representa a  

 

                                                
173 Council of Australian University  Librarians. Information literacy standards.1ª ed. Camberra: 
University of South Australia, Library Publications, 2001. [Em linha] 
<http://ilp.anu.edu.au/Infolit_standards_2001.html.>[Acedido en 2011-01-01] 
 

http://ilp.anu.edu.au/Infolit_standards_2001.html
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literacia da informação como uma estrutura intelectual que permite o potencial para a 

aprendizagem ao longo da vida”. 174  

No mesmo texto é adoptado o conceito de literacia da informação da ACRL, e 

explicitada a definição de pessoa letrada, como a que “é capaz de 

 Reconhecer a necessidade de informação 

 Determinar a quantidade de informação necessária 

 Aceder eficientemente à informação de que necessita  

 Avaliar a informação e as fontes  

 Incorporar a informação seleccionada nos seus conhecimentos de base 

 Utilizar a informação efectivamente para completar com êxito um 

objectivo 

 Compreender questões económicas, legais, sociais e culturais na 

utilização da informação 

 Aceder e usar a informação eticamente e legalmente 

 Classificar, guardar, manipular e dar nova redacção à informação 

compilada e gerada 

 Reconhecer a literacia da informação como um pré-requisito para a 

aprendizagem ao longo da vida”175 

Visando essencialmente o ensino superior, entre 2001 e 2003 foram elaborados 

vários documentos orientadores, feitas pesquisas e desenvolvidos projectos da 

responsabilidade das várias associações profissionais e instituições, mas também com 

o envolvimento do governo. A importância da literacia da informação e o papel das 

bibliotecas no “ambiente online”, para evitar o fosso digital entre os estudantes, foram 

algumas das questões tratadas. 

 

                                                
174

 Ibidem. 
175 Ibidem. 
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 Em 2003, no relatório da comissão do senado australiano libraries in the online 

environment concluiu-se que “a conectividade e a disponibilidade de conteúdos por si 

só não eram a última resposta para as necessidades da sociedade. A habilidade para 

identificar, localizar, avaliar e usar a informação efectivamente era também vital.” 

(…)176  

 Embora reconhecendo a grande importância do papel das bibliotecas, 

consideraram que para todos os Australianos atingirem a literacia da informação era 

realmente necessário o contributo de outras instituições. 

 

Quando da edição de Information literacy standards, foi solicitado feedback 

sobre como se tencionava utilizar ou como tinham sido utilizados os modelos 

definidos, pedindo também sugestões para a elaboração da segunda edição. Durante o 

ano de 2003, as universidades australianas e neo-zelandesas implementaram 

programas de aplicação/adaptação das normas para se ser letrado em INFOLIT, trinta e 

nove dos quais foram divulgados. Alguns dos programas eram genéricos, mas outros 

eram mais elaborados, onde constavam as metas, os objectivos do programa de 

INFOLIT, os instrumentos de aquisição a utilizar e de avaliação de resultados de 

competências, tendo como termo de comparação os “Modelos” instituído. 

 

Em 2004 foi editado o texto The Australian and New Zealand information 

literacy framework177, tendo sido definidos os conceitos e modelos/ [normas] ligados à 

literacia da informação no ensino superior, abordando também a necessidade do 

desenvolvimento das competências em INFOLIT em alunos de outros níveis de ensino  
                                                
176 Australian and New Zeland Institute for Information Literacy. Council of Australian University 
Librarians. Australian and New Zeland information literacy framework: principles, standars and practice. 
2ª ed. Adelaide: ANZIIL, 2004. [Em linha] http://www.library.unisa.edu.au/learn/infolit/Infolit-2nd-
edition.pdf [Acedido em 2012-01-26] 
177 Australian and New Zeland Institute for Information Literacy. Council of Australian University 
Librarians. Australian and New Zeland information literacy framework…op.cit 

http://www.library.unisa.edu.au/learn/infolit/Infolit-2nd-edition.pdf
http://www.library.unisa.edu.au/learn/infolit/Infolit-2nd-edition.pdf
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com o objectivo de “aprenderem a aprender” e ficarem aptos para a aprendizagem ao 

longo da vida. 

Neste documento enunciaram-se os princípios que serviam de base à estrutura 

da literacia da informação na Austrália e na Nova-Zelândia, relacionados com as 

pessoas letradas em informação; descreveram-se os seis indicadores (standards) que 

serviriam de base à medição e avaliação de resultados de aprendizagem, 

complementando-os com exemplos práticos de aplicação; afirmou-se que esta 

estrutura podia ajudar o ensino da literacia da informação em todos os sectores da 

educação e referiu-se também a importância da INFOLIT como “ pré-requisito “ e 

“essencial possibilitador” da aprendizagem ao longo da vida. 

O fundamental das seis normas como estrutura para apoiar a aquisição, 

compreensão e aplicação da literacia da informação por cada indivíduo serviu para 

identificar e definir a pessoa letrada em informação como a que: 

 “Reconhece a necessidade de informação e determina a natureza e a 

quantidade de que necessita 

 Encontra a informação necessária de forma efectiva e eficiente 

 Avalia criticamente a informação e o processo de pesquisa da 

informação 

 Manuseia a informação coligida ou gerada 

 Recorre a informação anterior e nova para construir novos conceitos ou 

criar novos entendimentos 

 Utiliza a informação com inteligência e reconhece as questões culturais, 

éticas, económicas, legais e sociais que envolvem a utilização da 

informação”178. 

                                                

178 Ibidem. 
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Observamos que, em comparação com a definição de 2001, esta incorpora 

questões mais precisas, mas também mais abrangentes, como é o caso da necessidade 

de “determinar a “natureza” da informação; o seu acesso de “forma efectiva”; a 

“avaliação crítica”, tanto “da informação como do processo de pesquisa”; o manuseio 

e “recurso de informação anterior e nova para construir novos conceitos ou criar novos 

entendimentos”; a utilização da informação “com inteligência” e o reconhecimento das 

“questões culturais”. No entanto, deixa de constar o reconhecimento da “literacia da 

informação como um pré-requisito para a aprendizagem ao longo da vida”. 

 

Nestes dois países, apesar de a literacia da informação fazer parte das 

preocupações de variados sectores e organizações, a produção teórica é 

manifestamente mais visível no ensino superior, que predominantemente tem 

definido conceitos, desenvolvido programas e aprovado modelos.  

 

No que concerne ao ensino não graduado, vários documentos mais 

direccionados para o ensino superior referem a necessidade de existirem adaptações 

para a escolaridade obrigatória e a bibliografia mais visível deste sector da educação é 

oriunda da Associação Australiana das Bibliotecas e da Informação (ALIA) e da 

Associação Australiana das Bibliotecas Escolares (ASLA).  
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Em 1994 propuseram a descrição do conceito de INFOLIT no contexto “de uma 

comunidade escolar letrada em informação179” como segue: 

“Princípio 

A habilidade para processar e utilizar a informação efectivamente é a destreza 

básica de sobrevivência para os que desejam ser estudantes bem-sucedidos no século 

XXI. Estudantes, que são capazes de encontrar, analisar, avaliar e usar eticamente a 

informação para uma dada finalidade numa variedade de formatos são considerados 

letrados em informação. 

Declaração. 

Estudantes letrados em informação são capazes de aceder, processar, 

organizar, criar e apresentar a informação numa série de formas que fazem sentido 

para eles e para toda a construção do conhecimento pessoal. As destrezas em 

informação devem ser incluídas ao longo do currículo escolar e explicitamente 

ensinadas no contexto dos programas de ensino aprendizagem. Os professores 

bibliotecários efectivos são peritos a desenvolver e implementar esta abordagem 

colaborativamente.”  

Em 2009, propuseram a adoção nas bibliotecas escolares do modelo Guided 

Inquiry modelo, acreditando que é uma forma de aprender e ensinar ajudando os 

“estudantes a construir significado, a pensar de forma criativa e a resolver 

problemas”180. 

                                                
179

 Australian Library and Information Association / Australian School Library Association.  Statement on 
information literacy. [Em linha] < http://www.asla.org.au/policy/information.literacy.htm.> [Acedido em 
2011-03-23] 
 

180 Australian Library and Information Association. Australian School Library Asspciation.  Statement on 
guided inquiry and the curriculum. 2009. [Em Linha] 
<http://www.asla.org.au/policy/guided.inquiry.curriculum.htm>. [Acedido em 2010-11-25]. 

http://www.asla.org.au/policy/information.literacy.htm
http://www.asla.org.au/policy/guided.inquiry.curriculum.htm
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Na Austália, a área de influência e de actividade predominante na abordagem 

da INFOLIT concentra-se no sector do ensino não obrigatório, mas há projectos e 

programas desenvolvidos de fácil acesso que podem aproveitar a profissionais do 

ensino obrigatório ou outros públicos. 

 

Além disso, há apoio de várias organizações para a implementação de 

actividades relacionadas com o aumento de competências em INFOLIT dos alunos do 

ensino obrigatório, com especial relevância para aquelas que se relacionam com os 

profissionais das bibliotecas escolares, caso da aplicação do modelo de infolit Guided 

Inquiry.  

  

 Na Universidade de Sydney existe no sítio da biblioteca uma série de 

programas e serviços para desenvolver destrezas de investigação e de informação, 

recorrendo à disponibilização online de tutoriais adaptados ao ritmo pessoal e à oferta 

de cursos de formação e seminários curriculares.   

Através de módulos online é possível aprender a fazer referências, a pesquisar 

vários tipos de documentos (artigos de jornal utilizando bases de dados, recursos 

especializados e não especializados…), aceder a música através do catálogo da 

biblioteca, aprender a identificar revisões de literatura como um dos exercícios para 

aprender a elaborá-las, etc.181 

 Outros recursos estão disponíveis como: o “Centro de Aprendizagem” {The 

learning Center], que assegura uma série de workshops ao longo do ano para o 

desenvolvimento em aprendizagem genérica e em destrezas de comunicação; o 

WRiSE (Write Reports in Science and Engineering), para aprender, em ambiente 

online, a escrever relatórios em diferentes disciplinas; o Clearer Writing, sítio  

                                                                                                                                          
 
181 Ver em: MASTERS, K..; THOMAS, S.; ZOGRAFOS, N. What is a literature review? Universidade de 
Sydney. Biblioteca Universitária. 2010. [Em linha] 
<http://www.library.usyd.edu.au/elearning/print/iResearch_Print_LiteratureReview.pdf.> [Acedido em 
2012-04-11] 

http://www.library.usyd.edu.au/elearning/print/iResearch_Print_LiteratureReview.pdf
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interactivo online para ajudar os estudantes a escrever de forma clara, bem 

estruturada e com parágrafos “coerentes”. 

Tal como acontece em outras universidades, há ligações para pedir ajuda a 

bibliotecários ou a serviços mais especializados, em alguns casos em tempo real. 

 Na página web da Universidade da Tecnologia de Queensland é possível ter 

acesso a um programa de tutoriais. A primeira página encontra-se estruturada em 

vários campos. Um deles trata especificamente do ensino e da aprendizagem (Study 

and Learn) e remete para três ligações: Studywell – aprender a estudar efectivamente; 

Study Smart – tutoriais passo a passo e Study Solutions – apoio individual ao estudo.  

Quanto ao Study Smart é o novo tutorial de destrezas de estudo e de 

investigação, produto de um novo desenvolvimento do programa PILOT: Your 

Information Navigator182, tutorial de literacia da informação online.   

 

 Outro aspecto importante é a possibilidade de ligar a páginas das diferentes 

faculdades da Universidade de Queensland, para aprender a pesquisar por assuntos 

curriculares e que facilitam a aprendizagem da INFOLIT de forma transversal.183 

 A Universidade Nacional Australiana (ANU) implementou o Programa de 

Literacia da Informação (ILP) para apoiar os estudantes nas quatro componentes do 

conceito de literacia da informação definido em 1998 pela ALA. 

                                                
182 O programa “Pilot: Your Information Navigator” foi implementado na Universidade de Queensland, 
Austrália, gerido a partir de 1995 e depois coordenado, a partir de 2005, por Judith Peacock. Este 
tutorial de infolit online foi o resultado da adaptação autorizada da estrutura conceptual, conteúdo e 
código de fonte, da versão original da Universidade Estadual da Califórnia. “O programa Pilot: Your 
Information Navigator foi adaptado ou utilizado em parte por universidades da Austrália, Canadá, 
Estados Unos da América, Reino Unido. Ver em: Queensland University.[Em linha] 
https://pilot.library.qut.edu.au/.  [Acedido em 2012-04-17]. 
183

 Ver em:< http://www.studywell.library.qut.edu.au/>. 

https://pilot.library.qut.edu.au/
http://www.studywell.library.qut.edu.au/
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Assegura workshops em “Destrezas de Computador” aos estudantes não 

graduados, utilizando metodologias que incluem formação em sala de aula, formação 

interactiva e guiões de apoio em linha. 

Os cursos disponíveis constam de um programa de formação em tecnologia da 

informação, destrezas em informação e ferramentas de elaboração de notas 

bibliográficas. 

O programa LITE (Online Information Literacy Programme) é o conteúdo de 

uma página Web, que foi desenvolvido pela Universidade Murdoch, Camberra, para 

ajudar os estudantes a aprenderem destrezas que lhes permitissem “resolver 

problemas, tomar decisões e pensar criticamente”184, cumprindo assim a meta 

definida para o programa de ajudar a “desenvolver destrezas de aprendizagem ao 

longo da vida para localizar, avaliar e utilizar a informação efectivamente”185. 

 
 
2.7.3. Literacia da informação na Europa 

 
Ao tratar o tema da literacia da informação na Europa, é necessário falar das 

iniciativas e acções ao nível de países e também ao nível da União Europeia como 

estrutura política e económica.  

 

As questões das competências relacionadas com a informação têm sido 

abordadas pelos bibliotecários e, em alguns países, desde os anos 1970/80/90. 

 

 

                                                
184 PEACOCK, J. Australian information literacy state-of- the-Art.  2006. In: LAU J. (coord.) Information 
Literacy: An Internacional state-of-the-Art....op. cit., cap I, pp. 11-12. 
 
185

 Universidade Murdock de Camberra, Austrália. LITE: Online Information Literacy Programme. [Em 
linha] <http://wwwlib.murdoch.edu.au/lite/aboutlit.html.> [Acedido em 2012-04-18]. 
 

http://wwwlib.murdoch.edu.au/lite/aboutlit.html
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As actividades de desenvolvimemto de competências em “literacia de 

informação” iniciaram-se no sector escolar (Reino Unido, Holanda, Espanha), mas por 

exemplo na Escandinávia e na Alemanha foram as bibliotecas universitárias que 

tomaram a iniciativa.  

 

Ao contrário dos bibliotecários, que há muito tempo disponibilizavam 

instruções relacionadas com a INFOLIT, a maior parte das diligências e programas da 

União Europeia são mais recentes, primeira década do século XXI, e os casos mais 

significativos, ou pelo menos divulgados, têm a ver com a educação formal, ainda que 

já existam muitos programas em parceria com o sector empresarial. A actuação de 

instituições na União Europeia prende-se com a criação de condições, 

designadamente financeiras, para implementar programas na área da Educação, que 

se concretizam em vários países da União.  

          O programa Sócrates, Leonardo da Vinci ICT/Open & Distance Learning decorreu 

de 2000 a 2006 e actualmente está em curso o programa que lhe sucedeu, o LLP 

“Lifelong Learning Programm 2007-2013”.  

  O LLP está estruturado em sub-programas sectoriais focados nos diferentes 

níveis da educação e de formação e na continuação dos programas anteriores.  

Os sub-programas são quatro: COMENIUS, para o ensino básico, incluindo o 

pré-escolar até ao secundário; ERASMUS, para o ensino superior, LEONARDO DA 

VINCI, para o ensino e formação profissionais, necessidades dos estabelecimentos de 

ensino e organizações que promovem esse ensino e formação, mas excluindo o ensino  
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e formação profissional “avançados de nível superior”186  e GRUNDTVIG, destinado à 

educação de adultos, quer esta seja formal, não formal ou informal. 

Com a finalidade de complementar e assim assegurar os melhores resultados 

dos quatro sub-programas do ”Programa Aprendizagem ao Longo da Vida”, foi criado 

o “programa transversal”, composto por “quatro actividades-chave”: (1) “Cooperação 

política” – promoção da inovação, avaliando e partilhando boas práticas políticas; (2) 

“Línguas” – acções para promover na União Europeia a diversidade linguística e a 

aprendizagem das difererentes línguas da Europa, e deste modo quebrar barreiras de 

linguagem; (3) “Tecnologias da Informação e Comunicação” (TIC) – utilização de 

práticas inovadoras, ajuda no desenvolvimento de sistemas avançados de gestão da 

informação e implementação do seu acesso a todos os níveis de educação e formação; 

(4) “Disseminação e exploração dos resultados dos projectos” – divulgação ampla das 

actividades para que os exemplos de boas práticas permitam a troca de experiências e 

a replicação dessas boas práticas187. 

Dado que o objecto nuclear do nosso trabalho se enquadra na faixa etária 12-

15 anos que corresponde ao 3º ciclo do ensino básico em Portugal (ISCED 2: lower 

secondary education), centrámos a nossa atenção em acções e projectos que 

contemplassem preferencialmente ou em parte este público-alvo. 

  

O indicado sub-programa COMENIUS foi criado para melhorar a qualidade do 

ensino na Europa, no sector da educação que abrange desde o ensino pré-escolar até  

                                                
186PORTUGAL. Agência Nacional para a gestão do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida. [Em linha] 

<http://pt-europa.proalv.pt/public/PortalRender.aspx?PageID=f4e1b936-c518-4e48-bf2b-

d7704aa1a42b.> [Último acesso em 2012-04-25].  

187
 EUROPA. Comissão Europeia. Transversal Programm. [Em linha] 

<http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/transversal_en.htm.> [Acedido em 2012-
04-25].  

 

http://pt-europa.proalv.pt/public/PortalRender.aspx?PageID=f4e1b936-c518-4e48-bf2b-d7704aa1a42b
http://pt-europa.proalv.pt/public/PortalRender.aspx?PageID=f4e1b936-c518-4e48-bf2b-d7704aa1a42b
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/transversal_en.htm
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ao secundário, de forma generalizada e descentralizada, desenvolvendo dois tipos de 

acções geridos pelas Agências Nacionais de cada país.  

Essas acções podem traduzir-se em financiamento de “mobilidades individuais” 

ou em “parcerias”. No primeiro caso, concretiza-se na estadia, durante um 

determinado período de tempo, num outro país: (1) alunos do ensino secundário; (2) 

professores ou outros agentes educativos para formação em serviço; (3) professores 

estudantes, para trabalhar numa escola estrangeira. Relativamente às parcerias, 

existem três modalidades: (1) parderias entre escolas, permitindo a cooperação e 

troca de turmas; (2) parcerias “Regio“, ou seja, possibilitando a cooperação entre 

regiões; (3) “eTwinning”, projectos que utilizam uma plataforma da Internet para 

professores e escolas. 

 O eTwinning é uma das acções que teve uma implantação significativa em 

todos os países da União Europeia e em outros fora da União, num total de trinta e 

dois países, e promove o desenvolvimento da literacia da informação. 

Esta ação liga em rede escolas da Europa, através da Internet. Com o 

eTwinning é possível pôr em prática projectos de aulas comuns em parceria com 

escolas de outros países e trabalhar de forma segura em “salas de aula virtuais”, na 

que é considerada a mais ampla plataforma de trabalho escolar188. 

 A utilização de TIC nas escolas está a ser objecto de um estudo a grande escala, 

tendo como meta principal desenvolver cenários atrativos de aprendizagem em 

futuras salas de aula. Para o efeito, está em curso o projecto iTEC (Innovative  

                                                

188
 Ver em: Coordenação Nacional eTwinning. Alemanha. Was ist eTwinning? [Em linha] 

<http://www.etwinning.de/.> [Acedido em 2011-12-23].  

http://www.etwinning.de/
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Technologies for an Engaging Classroom), que teve início em Setembro de 2010 e 

prolongar-se-á por quatro anos. 

O projecto é subsidiado pela Comissão Europeia, envolve vinte e sete parceiros 

e pretende disponibilizar um modelo que descreva a disponibilização de tecnologia de 

apoio a actividades inovadoras de ensino aprendizagem que não se limitem a 

experiências piloto de pequena escala, pelo contrário, possam ser introduzidas em 

todas as escolas Europeias, admitindo “as realidades do ritmo do processo de reforma 

da educação. 

Este estudo parte da prática actual da utilização de plataformas de 

aprendizagem, no processo ensino aprendizagem, para torná-las “populares” na 

comunidade, e também do pressuposto de que no futuro o ensino e a avaliação 

continuarão a ter como localização chave as escolas, mas apenas como parte de uma 

rede mais alargada de localizações físicas e virtuais, e em que o processo de 

aprendizagem terá que envolver outros apoios (pais, elementos dos sectores cultural 

e de negócios) e incluir o ensino informal e de adultos. 

Tendo em conta a necessidade de ajudar a envolver e motivar os estudantes, o 

objectivo essencial deste projecto é conseguir contrariar a tendência das escolas para 

limitar a abordagem da Web 2.0 como potencial de aprendizagem na criação de 

conteúdos e na utilização da rede social, inpendentemente de se admitir a melhor 

qualidade dos instrumentos TIC utilizados na escola.  

Em 2001 foi dado início à rede Europeia da literacia da informação (EnIL - 

European network on Information Literacy)189. Da iniciativa do Conselho Nacional  

                                                
189

 Consiglio Nazionale delle Ricerche. European network for Information Literacy (EnIL). [Em linha] 
<http://enil.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/.> [Acedido em 2012-05-16]. 

http://enil.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/
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Italiano de Investigação, era destinada aos investigadores da área da INFOLIT e aberta 

a todos os especialistas de todos os países da Europa.  

Os principais objectivos a alcançar eram: “a definição da agenda comum de 

investigação; a produção de estudos colaborativos e o levantamento de dados 

comparativos; a promoção de uma Cultura de Informação nos países Europeus; o 

avanço na cooperação Europeia na área da INFOLIT; a troca de experiências e 

discussão das melhores práticas.”190 

Das ações realizadas, para promover a aprendizagem ao longo da vida e o 

desenvolvimento das competências em literacia da informação, destacamos o projeto 

EMPATIC (Empowering Autonomous Learning Through Information Competencies 

Project), subsidiado pelo Lifelong Learning Programme (LLP) da União Europeia. 

 A partir de 2010 foi criada uma estrutura para explorar os resultados dos 

programas de literacia da informação, relacionados com o LLP, fruto de iniciativas e 

projectos anteriores ao EMPATIC e abrangendo escolas, universidades e os sectores 

do ensino vocacional e do ensino de adultos, e até 2012 têm sido editados relatórios 

sobre o trabalho realizado, as conclusões e sugestões que possam influenciar os 

decisores políticos a apoiarem as acções para o desenvolvimento da INFOLIT e a 

possibilidade de “validação de novos paradigmas de ensino e pensamento estratégico 

na reforma curricular”191.  

 

                                                                                                                                          
 
190 Ibidem. 

191
 EMPATIC: Information competencies. Findings: Schools Sector. [Em linha] 

 <http://empat-ic.eu/eng/Findings-Recommendations/Schools-Sector-Findings.> [Acedido em 2012-05-
16}. 

http://empat-ic.eu/eng/Findings-Recommendations/Schools-Sector-Findings
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Entretanto já foram divulgadas conclusões e identificadas as recomendações 

destinadas aos decisores políticos. Quanto às conclusões relativas ao sector escolar, 

do sub-programa COMENIUS, destacaríamos o seguinte: 

A jovem geração, chamada “nativos digitais”, ainda necessita de formação em 

INFOLIT; os gestores e professores detêm o papel mais importante nas escolas, o que 

implica terem a responsabilidade de aprender “o que é a literacia da informação, 

porque é tão importante e como aprender / ensinar192” a INFOLIT; os bibliotecários e 

profissionais da informação que trabalham nesta área devem cooperar com todos 

aqueles que de um modo ou de outro estão envolvidos no processo educativo 

(“directores, professores, pais, alunos, autoridades locais, comunidade…)”193 

Deste documento também consta a lista de exemplos estudados e citados 

como melhores práticas, com as respectivas ligações em linha, a saber: 

 1 – “CHILIAS - Children in Libraries: improving multimedia virtual library access 

and information skills194.  

Inserido na estrutura do projecto da Comissão Europeia Telematics Applications 

Programme 1994-1998, o projecto CHILIAS foi aplicado de 1996 a 1998, criando uma 

biblioteca virtual Europeia para jovens dos 9 aos 12 anos, para adquirirem uma série 

de destrezas na pesquisa e utilização da informação, utilizando o computador, a 

Internet e o recurso às bibliotecas escolares. 

 

 

                                                

192
 Ibidem. 

193
 Ibidem. 

194 Ver <http://archive.ifla.org/IV/ifla64/043-1133.htm> 
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Na aplicação deste projecto, liderado pela Biblioteca Municipal de Estugarda, 

Alemanha, estiveram envolvidos parceiros da Finlândia, Grã-bretanha, Grécia, Portugal 

e Espanha.  

2 – Information literacy skills – the link between secondary and tertiary 

education195. 

Na sequência dos resultados do projecto Drumchapel, posto em prática pela 

Universidade Escocesa de Glasgow, Reino Unido, que inicialmente se propunha avaliar 

destrezas dos alunos em (TIC/ICT), levou os seus responsáveis a chegarem à conclusão 

da necessidade de põr o foco na formação em INFOLIT dos alunos do ensino 

secundário. 

Assim, o projecto Information literacy skills – the link between secondary and 

tertiary education (2004-2008) foi posto em prática em resultado de uma parceria 

entre o ensino secundário e o terciário, com a possibilidade de ser transferido para 

outros parceiros no final do projecto. 

Face à verificação neste estudo das limitações dos alunos num conjunto de 

destrezas TIC, quando chegavam ao ensino superior, a meta a atingir definida foi a de 

proporcionar formação aos finalistas do secundário, na área em apreço, que 

posteriormente poderia ser reconhecida e desenvolvida no ensino superior ou ser 

posta directamente em prática no mundo do trabalho . 

3 – Informatyca - the interregional programme for the development of the 

secondary school students' qualifications in Information Communication 

Technology196. 

                                                
195 Ver < http://www.learningservices.gcal.ac.uk/ils/>] 

 

http://www.learningservices.gcal.ac.uk/ils/
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O projecto “Informatyca” (2008-2012) é um programa interregional polaco, 

apoiado pelos fundos da União Europeia, que se destina ao desenvolvimento de 

qualificações em TIC dos alunos do ensino secundário. 

 Coordenado por representantes de quatro universidades polacas e executado 

em parceria com mais de 1000 escolas e envolvendo cerca de 15000 alunos e 180 

professores do ensino secundário, alguns dos seus objectivos principais são: (1) a 

elaboração e implementação “de métodos inovadores de ensino aprendizagem de 

competências-chave em informática e as suas aplicações”197; (2) aumento do 

progresso em informática e em matérias relacionadas; (3) desenvolvimento de 

competências nos professores para lidarem com as capacidades dos alunos. 

Os estudantes podem participar em aulas, aulas seguidas de workshops no 

computador, competições e actividades de Verão combinadas com actividades de 

lazer. Os professores também têm a oportunidade de participar em acções de 

formação em serviço para melhorar as suas competências para lidar com alunos 

particularmente inteligentes e interessados em áreas avançadas da informática. 

4 – “VERITY - Virtual and Electronic Resources for Information Skills Training198.  
 
Com base parcial nos resultados do projecto CHILIAS, o VERITY destinou-se à 

disponibilização de serviços de biblioteca virtual para adolescentes, recorrendo ao 

“Bibliotecário Virtual” VERITY, sistema desenhado para ajudar as pesquisas dos jovens  

                                                                                                                                          
196 Ver <http://www.informatykaplus.edu.pl/infp.php/.>  

197 EMPATIC: Information competencies.Case studies. [Em linha] <http://empat-ic.eu/eng>. [Acedido em 
2012-05-18}. 
 
198 Ver <http://cordis.europa.eu/libraries/en/projects/verity.html>. 

 

 

http://www.informatykaplus.edu.pl/infp.php/
http://empat-ic.eu/eng
http://cordis.europa.eu/libraries/en/projects/verity.html
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em situação, e levá-los a desenvolver destrezas de compreensão e gestão da 

informação em bibliotecas e em redes electrónicas. 

Coordenado pelos Serviços de Informação da biblioteca Chester Road, do Reino 

Unido, este projecto teve como parceiras outras instituições ou organizações da 

Alemanha, Finlândia, Grécia, Portugal e também do Reino Unido. 

 5 – Unesco: Media and Information Literacy Curriculum for Teachers199.   

 

O documento Media and information literacy curriculum for teachers foi 

desenhado para servir como orientador do curriculum no sistema formal de ensino de 

professores, a nível internacional. 

Este texto insere-se num projecto da Unesco que tem promovido um conjunto 

de iniciativas e ações para o desenvolvimento de competências em literacia da 

informação e na literacia dos média e da informação, na apendizagem ao longo da vida 

e numa perspectiva transversal. 

 A Literacia dos Média e da Informação (MIL) foi abordada como um termo que 

abrange duas áreas distintas, a literacia dos média e a literacia da informação, para a 

construção de “capacidades de milhões de jovens”, num processo atractivo, utilizando 

de forma convergente os seguintes instrumentos: “rádio, televisão, Internet, jornais, 

livros, arquivos digitais e bibliotecas”.200 

                                                

199 Unesco Media and Information Literacy Curriculum for Teachers199.  [Em linha] 

<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wmn/curriculum%20teachers.pdf 

> [Acedido em: 2012-03-01] 

200
 Unesco. COMUNICATION AND INFORMATION. Media and information literacy curriculum for 

teachers. [Em linha] <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wmn/curriculum%20teachers.pdf
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
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A elaboração do texto teve o apoio de imensos peritos a nível mundial e é um 

dos contributos do trabalho sistemático levado a cabo para atingir os objectivos da 

Declaração de Grünwald (1982), Declaração de Alexandria (2005) e a agenda Unesco 

de Paris (2007). 

Mais recentemente, a European Schoolnet (Rede Escolar Europeia) esteve a 

coordenar o projecto KeyCoNet (Key Competence Network on School Education)201, 

com a duração prevista para o período de 2012-2014, que funciona como rede 

europeia para a definição de políticas ligadas ao desenvolvimento de “competências 

chave na educação escolar”, numa perpectiva de aprendizagem ao longo da vida, em 

que a literacia da informação é uma dessas competências. O projecto inicial conta com 

parceiros de dez países europeus, incluindo Ministérios e ou Departamentos de 

Estado, em que Portugal se inclui. 

 

  2.7.3.1. Países Nórdicos 
 

 Nos países nórdicos, as iniciativas ligadas à literacia da informação começaram 

e têm estado essencialmente ligadas às instituições do ensino superior, caso de 

diversas bibliotecas académicas nos anos 1970, na Finlândia, e nos anos 1980, na 

Suécia.  

Nestes países, como grupo regional, a questão da literacia da informação foi 

formalmente abordada através da criação do NordINFOLIT, em 2001, que tinha como 

objectivo promover o desenvolvimento, encontrar soluções comuns aos vários países e  

                                                                                                                                          
information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-
information-literacy-curriculum-for-teachers/.> [Acedido em 2012-05-20] 

 
201

KeyCONet Newsletter: Issue 2 [Em linha] 

http://www.schoolleadership.eu/portal/article/keyconet-newsletter-issue-2-october-

2012. [Acedido em 2012-12-15]. 

  

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.schoolleadership.eu/portal/article/keyconet-newsletter-issue-2-october-2012
http://www.schoolleadership.eu/portal/article/keyconet-newsletter-issue-2-october-2012
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documentar os projectos actuais sobre literacia da informação, quer a nível nórdico 

quer a nível nacional. Era constituído por membros dos diferentes países e apoiado 

pelo Conselho Nórdico da Informação Científica, mas deixou de existir como 

organização em 2004. 

No entanto, o NordINFOLIT continuou a trabalhar colaborativamente, 

principalmente em “três vertentes: 

1. A Escola Nórdica de Verão sobre pedagogia para bibliotecários  

2. Seminário sobre modelos e orientações para implementar programas de literacia 

da informação na educação superior 

3. A conferência internacional Criando Conhecimento”202 

O mesmo grupo tem apoiado o funcionamento na WEB de um forum e de uma 

rede de discussão sobre as actividades de INFOLIT e a direcção é composta por 

membros de todos os países da região. 

Quando nos países nórdicos se trata do conceito de literacia da informação, faz-se 

referência a “competências” e apenas na Finlândia se traduziu literalmente o termo 

information literacy por “informaatiolukutaito”. Em dinamarquês utiliza-se o termo 

“informationkompetence”, em Norueguês “informasjonskompetanse” e em Sueco 

“informationskompetens”. 

 

O conceito de “competência da informação” em bibliotecas foi definido em 

numerosas conferências e relatórios nos finais dos anos 1990 e no início dos anos 

2000, tanto a nível nacional como nórdico.  

 
 

 

                                                
202

 TOLONEN, E. Information literacy state-of-the-art report,  Cap. IV: Nordic Countries. IFLA, 2006, p. 1. 
[Em linha] <http://www.ifla.org/files/information-literacy/nordiccountries_updated_report.pdf.> 
[Acedido em 2011-04-03]. 

http://www.ifla.org/files/information-literacy/nordiccountries_updated_report.pdf
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No que diz respeito a iniciativas nacionais, no plano de desenvolvimento 

“Educação e Investigação 2003-2008”, do Ministério da Educação da Finlândia, 

instituiu-se a necessidade de as bibliotecas do ensino superior assegurarem o ensino e 

o estudo de métodos para os alunos terem competências em literacia da informação. 

Entretanto, foi preparado um programa para integrar a INFOLIT como fazendo parte 

dos estudos académicos.  

 

Com grande similitude às definições de literacia da informação veiculadas por 

autores americanos e pela ALA, o conceito de literacia da informação foi descrito como 

ligado à “habilidade para reconhecer a necessidade de informação e para pesquisar, 

encontrar, avaliar e utilizar a informação de forma crítica e ética”. 203 

 

Analogamente, e numa perspectiva internacional de competências, o conceito foi 

alargado ao ensino superior, baseado em The information literacy competency 

standards for higer education, publicado em 2000 pela Associação Americana de 

Bibliotecários, e definido como a “habilidade para: 

Reconhecer as situações em que é necessária informação; pesquisar e localizar 

informação; e avaliar e utilizar de forma crítica e ética a informação obtida. Nos 

estudos académicos e nas profissões, boas destrezas na procura e investigação da 

informação e destrezas em tecnologia da informação não só racionaliza e acelera o 

desempenho do trabalho, como também aumenta a qualidade do trabalho. Os 

estudantes com competências de informação versáteis exprimem um alto critério e 

competitividade das graduações.”204 

 

Esta definição veio no seguimento do trabalho desenvolvido pelas bibliotecas 

universitárias, num projecto nacional coordenado pela Universidade de Helsínquia e  

                                                
203Universidade de Helsínquia. Information literacy. [Em linha] 

<http://www.helsinki.fi/infolukutaito/english/index.htm.> [Acedido em 2011-04-19]  
204Universidade de Helsínquia. Recommendation for universities for including information literacy 

competency in the new degree structures. [Em linha] 

<http://www.helsinki.fi/infolukutaito/english/index.htm.> [Acedido em 2011-04-14] 

http://www.helsinki.fi/infolukutaito/english/index.htm
http://www.helsinki.fi/infolukutaito/english/index.htm
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lançado a nível nacional para criar um currículo e o nível mínimo dos objectivos a 

atingir em literacia da informação. Este projecto foi subsidiado de 2004 a 2006 pelo 

Ministério da Educação e veio na sequência da recomendação às universidades para 

incluírem a competência em INFOLIT nas novas estruturas de graduação e para 

permitir indicadores comuns, podendo as diferentes universidades decidir sobre “a 

implementação prática do currículo de literacia da informação” 205 

 

Na lei dinamarquesa referente à universidade – “ (Lov nr 403, 28/05/2003) ” – não 

existia qualquer alusão à INFOLIT. No entanto, no mesmo ano foi elaborado um 

relatório pelo Conselho de Directores das Universidades, onde não constava o termo 

literacia da informação, mas sim o conceito de “recuperação da informação” 

relacionado com “e-learning”206. 

 

Existe um Forum da Associação Dinarmaquesa das Bibliotecas de Investigação 

tendo como meta a discussão sobre a literacia da informação nas instituições de 

ensino e as bibliotecas têm conseguido melhorar o desenvolvimento de competências 

em INFOLIT, no ensino superior. 

 

Na Noruega, [existe a já citada expressão informasjonskompetanse], “information 

competence” em inglês, equivalente à expressão anglosaxónica information literacy. A 

expressão “digital competence” também tem sido igualmente utilizada em norueguês 

como equivalente de information literacy.  

 

No relatório de 1999 da Agência Nacional das Bibliotecas de Investigação 

(Riksbibliotektjenesten), da Noruega, este conceito foi definido de forma muito 

semelhante aos padrões de competência em literacia da informação no ensino 

superior dos Estados Unidos da América, definidos pela Associação Americana das 

Bibliotecas Universtárias e de Investigação como segue:  

                                                
205 Ibidem. 
206

 TOLONEN, E. “Information literacy state-of-the-art...op.cit. 
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“Competência da informação é a habilidade para identificar uma necessidade de 

informação, para procurar e avaliar criticamente a informação, absorvê-la e ser capaz 

de a usar para as necessidades individuais” 207. 

 

O mesmo relatório apontava a necessidade de toda a instituição educativa se 

preocupar em atingir a meta da competência em informação e não apenas a 

biblioteca.   

 

Entretanto, foi implementada uma reforma na qualidade do ensino 

(“Klavitetsreformen”). Na sequência das orientações desta reforma, o conselho 

norueguês das universidades e faculdades elaborou um relatório onde foi evidenciado 

o papel essencial das bibliotecas universitárias na orientação dos estudantes, como 

“contributo para aumentar a sua competência em literacia da informação.” A comissão 

“Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kultur for laering” também falou na 

lógica de as bibliotecas escolares desempenharem um papel na área da aprendizagem 

trabalhando no desenvolvimento de “estratégias de aprendizagem, literacia da 

informação e competência digital”208. 

 

Quanto à Suécia, foi publicada uma lei (“Hogskolelagen 2002”) que determinou o 

desenvolvimento nos estudantes do ensino superior do que em parte é conotado com 

a literacia da informação, ou seja, a “habilidade para pesquisar e avaliar o 

conhecimento a nível científico e acompanhar o desemvolvimento do 

conhecimento.”209 

 

Dos documentos acedidos quase não existem referências à INFOLIT no ensino 

básico, a não ser uma ou outra referência implícita quando se menciona o “sector da  

                                                

207 AUDUNSEN, R.; NORDLIE, R. Information literacy: The case or de non-case of Norway. Library Revue, 
vol. 52, n. º 7, 200, p. 323. [Em linha]< http://www.emerald>. [Acedido em 2009-10-22].  

208
  TOLONEN, E. Information literacy state-of-the-art...op.cit., p. 53. 

209 Ibidem, p. 54. 

http://www.emerald/
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educação” ou quando se refere a necessidade de as bibliotecas escolares 

desempenharem um papel no desenvolvimento da literacia da informação. 

 

Nos países nórdicos foram desenvolvidos vários projectos e alguns deles têm 

informação disponível em inglês, mas ainda há dificuldade em aceder a conteúdos 

integrais por estarem redigidos nas línguas pouco faladas desses países. 

 

Nas Bibliotecas Universitárias Finlandesas existe um catálogo virtual de cursos e 

tutoriais a que se pode aceder, e o mesmo nclui cursos que foram objecto de tradução 

em Inglês e que dão uma panorâmica do que foi feito na Finlândia.  

 

Na Dinamarca, uma das iniciativas de desenvolvimento da infolit foi o 

“projecto-METRO”, resultado da associação (“joint venture”) entre a Biblioteca e a 

Faculdade da Escola de Gestão de Aarhus, que consistiu na criação de um centro de 

recursos de aprendizagem virtual, recorrendo metaforicamente a um mapa do 

metrpololitano para orientar os alunos na pesquisa de informação e de recursos de 

qualidade.  

 

Outro projecto, o SWIM (Streaming Webbases Information Modules), 

desenvolvido pela Biblioteca da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, tem sido 

também utilizado na Universidade de Tecnologia de Chalmers, na Suécia, e traduzido e 

adaptado pela Escola de Gestão de Bergen, na Noruega.  

 

É baseado no modelo de Carol Kuhlthau, designado Processo de Pesquisa de 

Informação (Information Search Process – ISP), modelo que já apresentámos no item 

sobre modelos. Foi desenvolvido nos Estados Unidos da América a partir da 

investigação de evidências constatadas em projectos de trabalho ligados à pesquisa de 

informação e ao apoio a dar aos aprendentes, tendo em consideração o seu estado 

emocional durante a elaboração da tarefa.  
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No projecto SWIM foi criado um sistema multmédia que consta de módulos de 

informação disponibilizados num servidor, em que o tutorial capacita o estudante para 

fazer diferentes escolhas sobre estratégia de pesquisa e resolução de problemas. 

 

Entretanto, foi elaborado um estudo de caso sobre este projecto prevendo 

novas abordagens, preocupando-se particularmente em definir metas de educação em 

literacia da informação no processo de aprendizagem em contexto210. 

 

  Na Noruega foram ainda desevolvidos os projectos Search & Write e VIKO.  

 

Quanto ao primeiro trata-se de um curso online para os estudantes se 

tornarem “letrados em informação” em todas as etapas da escrita de teses, 

disponibilizando uma versão em inglês211.  

 

No que diz respeito ao projecto VIKO, a Biblioteca da Universidade NTNU 

desenvolveu uma ferramenta interactiva de e-learning, concebida para o 

desenvolvimento da INFOLIT. Está dividida em sete módulos, tem disponíveis testes 

interactivos; destina-se a estudantes, professores e a outras bibliotecas e também tem 

uma versão em Inglês.  

 

Nas escolas da Suécia há ainda a assinalar o Barkestorp Project, estudo de três 

anos (1988-1991) em escolas elementares da cidade de Kalmar, e o da Mönsteräs High 

School [escola secundária]. 

 

No projecto Barkestorp foram avaliados os resultados do processo ensino 

aprendizagem, recorrendo ao ensino de biblioteca e destrezas de informação inseridos  

                                                
210 BLAABJERG, N. User centred information literacy education: application of multimedia in e-learning 
and blended learning. Biblioteca Universitaria de Aalberg, Dinamarca. [En linha] 
http://www.swiminfo.dk/pdf/EISTA05_E721YC.pdf [Acedido em 2012-04-23. 
211

 Ver em: Universidade de Bergen. NHH. Sok &Skriv. [En linha] 
<http://sokogskriv.no/english/index.php?action=static&id=4> [Acedido em 2012-04-23]. 

http://www.swiminfo.dk/pdf/EISTA05_E721YC.pdf
http://sokogskriv.no/english/index.php?action=static&id=4
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no currículo. Professores e bibliotecários trabalhavam colaborativamente na 

planificação e execução do projecto.  

 

 Os profissionais envolvidos consideraram não ser fácil ensinar através de um 

problema definido e com base em pesquisa, mas concluíram que os alunos “se 

tornaram mais criativos, positivos e independentes212” com esta metodologia.  

 

No segundo caso (Mönsteräs), o projecto centrou-se também no processo de 

aprendizagem baseado num problema definido. Os alunos escolheram os seus projetos 

e foram incentivados a pesquisar, utilizar e avaliar a informação com o apoio de altos 

níveis de TIC dentro do currículo nacional, para apresentação de resultados e 

conclusões213.  

 

Os professores apoiaram o processo de aprendizagem dos alunos, mas estes 

foram incentivados a fazer as suas próprias escolhas e pesquisas, incluindo trabalho 

autónomo fora da escola e para a implementação do projecto foram dados 

computadores portáteis a todos os alunos e professores e todas as salas de aula, salas 

de grupo, sala de professores e mesmo certas salas de actividades ficaram ligadas.  

 

A abordagem deste projecto teve sucesso a ponto de levar professores 

curriculares a trabalhar juntos (história e línguas) e escolas privadas a utilizar a mesma 

metodologia.  

 

 

 

 

 

                                                

212 KUHNE, B. The library: the brain of the school?. Scandinavian Public Library Quarterly, 28(4), 11-19.  

213
 Organization for Economic Cooperation and Development. Learning to change: ICT in schools. Paris, 

2001b. 
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2.7.3.2. Alemanha 
 
 

 Na Alemanha, a expressão information literacy é traduzida pelo termo 

Informationskompetenz [“competência da informação”] e é utilizado essencialmente 

por bibliotecários e cientistas da informação como Homann. Também existe o termo 

medienkompetenz [“competência dos média”] “(…) principalmente usado por 

especialistas em pedagogia e tecnologia da informação214”. 

 

 Neste país, as preocupações com o desenvolvimento das competencias em 

literacia da informação começou em grande medida por ser objecto da abordagem de 

bibliotecários e profissionais da informação ligados ao ensino superior, que cada vez 

mais entendem que a gestão da informação ultrapassa a visão tradicional do serviço 

educativo das bibliotecas, sendo que os bibliotecários devem funcionar como 

mediadores no apoio aos processos de aprendizagem. As bibliotecas públicas e 

universitárias colaboram com outras instituições educativas, nomeadamente escolas, 

promovendo aulas e cursos.  

 

 As actividades de implementação da literacia da informação iniciaram-se no 

meio universitário no final doa anos 1990, mas a grande mudança verificou-se na 

primeira década do século XXI quando as autoridades regionais passaram a ter uma 

menor participação e responsabilidade nas universidades e também por necessidade 

de adaptação dos programas aos critérios de Bolonha.  

 

 Devido ao facto de a organização da educação na Alemanha ser diferente de 

região para região, existem distintos modelos/indicadores de literacia da informação, e  

 

 

                                                

214
 HOMANN, B. German libraries at the starting line for the new task of teaching information literacy. 

Library Review, vol. 52, n. º 7, Forthcoming, 2003. Citado por VIRKUS, S. Information literacy in Europe: a 
literature revie...op.cit. 
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os modelos da ACRL215 foram as primeiras normas que surgiram, através da tradução 

para alemão de Benno Homann.216 

   

  Apesar da diversidade, existe um portal na biblioteca da Universidade Ludwig 

Maximilian, em Munique217, com ligações às doze regiões da Alemanha, onde é 

possível aceder a documentos, tanto em alemão como alguns em inglês, sobre 

programas, textos teóricos, bases de dados, estatísticas…, relacionados com o conceito 

de “competência da informação”. 

    

Além disso, os profissionais partilham informação na conferência anual dos 

bibliotecários alemães e através da mencionada biblioteca da Universidade de Ludwig 

Maxmilian.  

 

Desde 2009, realiza-se um fórum escolar, o Berlin Forum on Technology and 

Learning Trends for Schools218, considerado como a mais recente plataforma para 

professores, directores/[“principais”] e peritos das áreas da tecnologia e do ensino, 

considerado pelos seus promotores como “lapidar para a prática inovadora do ensino 

aprendizagem  no século XXI”.219  Um dos parceiros do fórum é o eTwinning, que 

possibilita a implementação de projectos entre escolas dos vários países membros 

utilizando a Internet. 

 

 

                                                
215

 Association of College and Research Libraries.
 
Information Literacy Competency Standards for Higher 

Education 2000. [Em linha] < http://www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html.> [Acedido em 2011-12-03]. 
216 HOMANN, B. Standards der Informationskompetenz: Eine Übersetzung der amerikanischen Standards 
der ACR

 

als argumentative Hilfe zur Realisierung der Teaching Library 2002. [Em linha] 
<http://bibliotheksdienst.zlb.de/2002/02_05_07.pdf.> [Acedido em 2011-12-03]. 
 
217 Vermittlung von Informationskompetenz an deutschen Bibliotheken. [Em linha] 
<http://www.informationskompetenz.de/.> [Acedido em 2011-12-22]. 
218

 Online Educa Berlin/@School Forum. Learning with Digital Media. [Em linha] < http://www.online-
educa.com/schoolforum/home.php>. [Acedido em 2011-12-22].  
219 ETwinning. [Em linha] <http://www.etwinning.de/.> [Acedido em 2011-12-23]. 

http://www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html
http://bibliotheksdienst.zlb.de/2002/02_05_07.pdf
http://www.informationskompetenz.de/
http://www.online-educa.com/schoolforum/home.php
http://www.online-educa.com/schoolforum/home.php
http://www.etwinning.de/
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Este fórum é uma pré-conferência inserida na conferência internacional sobre o 

ensino aprendizagem apoiado pela tecnologia, “ONLINE EDUCA BERLIN220”, a qual se 

realiza há dezassete anos e é dirigida a profissionais do mundo dos negócios e da 

educação.     

 

Na Alemanha, para além das iniciativas já mencionadas para o 

desenvolvimento da INFOLIT naquele país, nomeadamente de projectos da União 

Europeia, podemos verificar que existem muitos projectos de “Competência em 

Informação”, termo equivalente a “Information Literacy, que se concretizam na 

disponibilizarção de tutoriais, glossários, organização de workshop.  

 

Um deles foi o projecto “BibTutor221” que constava de um sistema electrónico 

tutor para a investigação de fontes de informação, como acompanhamento das 

iniciativas em curso em várias universidades alemãs, que disponibilizavam tutoriais e 

outros apoios online, a diferentes públicos do ensino superior e não superior, com 

especial relevo para bibliotecários e profissionais da informação. 

 

O sistema foi hospedado no Centro Alemão de Investigação para a 

Inteligência Artificial, Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)222, 

da Universidade de Kaiserlautern, e o projecto subsidiado a nível nacional pelo 

Ministério Federal da Educação e Investigação (Bundes-ministerium für Bildung und 

Forschung223. 

                                                
220

 The 17th Interntional Conference on Technology Supported Learning & Training [Em linha] 
<http://www.online-educa.com/ > [Acedido em 2011-12-23]. 
 

221 Actualmente o endereço da página do projecto não está ligado às instituições signatárias do projecto. 
Ver em: <http://www.dfki.uni-kl.de/KM/bibtutor/content/e14/index_ger.html.>. 

222 Ver em: Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz - DFKI) Universidade de 

Kaiserlautern. [Em linha] < http://www.dfki.de/web.> [Último acesso em 2012-04-20] 

223
 Ver em: Universidade de Kaiserlautern. Biblioteca da Universidade. Abgeschlossene Projekte [Em 

linha] <http://www.ub.uni-kl.de/dienstleistungen/projekte/.> [Acedido  em 2012-04-20]. 
http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm. [Acedido em 2012-04-20]. 

http://www.online-educa.com/
http://www.bibtutor.de/content/e14/index_ger.html
http://www.dfki.de/web
http://www.ub.uni-kl.de/dienstleistungen/projekte/
http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm
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Este projecto decorreu de Novembro de 2004 a Abril de 2007 e funcionou em 

parceria com as universidades e a empresa Brainbot224, sendo actualmente possível 

aceder a algumas páginas Web que disponibilizam informação e ferramentas 

relacionados com a INFOLIT. 

 
 

2.7.3.3. Reino Unido e Irlanda 
 
 

 A questão da literacia fez parte das preocupaçõe dos governos de Inglaterra 

desde os anos 1970. A partir da constatação de que os indicadores de literacia não 

eram suficientemente altos, comparativamente com outros países, iniciou-se em 1997 

a implementação, por etapas, do Projecto Nacional de Literacia, começando pela 

escola primária (entre os 4 e os 11 anos). Era essencialmente uma abordagem 

metodológica do ensino da leitura e da escrita, para favorecer a aquisição de uma das 

componentes da literacia básica. 

 

Quanto à problemática da literacia da informação, o termo information literacy 

não tem sido reconhecido ou feito parte das preocupações ao mais alto nível político, 

tanto no Reino Unido como na Irlanda, ainda que seja dada relevância à necessidade 

de participação na sociedade da informação global, mas focando a tecnologia da 

informação e dando importância à literacia da média.  

 

Em contrapartida, os profissionais das bibliotecas e da informação têm dado 

especial atenção ao conceito. Existem no Reino Unido duas importantes associações 

destes profissionais, a SCONUL Society of College, National and University Libraries 

(SCONUL) e o Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP), e em 

cada uma das associações existe um grupo de trabalho específico para a literacia da 

informação.   

 

                                                
224

 Ver em: Firma Brainbot. [Em linha] < http://brainbot.com/> [Acedido em 2012-04-20] 
 

http://brainbot.com/
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A SCONUL foi fundada em 1950 (como Conferência Permanente das Bibliotecas 

Nacionais e Universitárias) e em 1994 houve uma fusão com o COPOL, Instituto dos 

Bibliotecários Politécnicos – à época os politécnicos foram reorganizados em 

universidades. Em 2001 adoptou a designação actual.  

 

Esta instituição desenvolveu o primeiro modelo de literacia da informação 

nacional para o ensino superior, [“7 pillars model of information literacy (SCONUL Task 

Force, 1999)], que foi adoptado em Universidades no Reino Unido e também em  

algumas da Irlanda. A este modelo foi acrescentada, em 2004, a definição de literacia 

da informação desenvolvida por um grupo de trabalho do CILIP. 

 

Através do Grupo de Trabalho da Literacia da Informação, a SCONUL tem 

promovido eventos, publicou um livro com estudos de caso de programas de infolit e 

conseguiu que a Sociedade do Ensino Superior financiasse uma investigação sobre o 

impacto da literacia da informação e das Bibliotecas em 2006. 

 

O CILIP foi criado em 2002, quando da unificação da Associação das Bibliotecas 

(LA) com o Instituto dos Cientistas da Informação (IIS). É a principal associação dos 

profissionais das bibliotecas e da informação, no Reino Unido, e tem associados “em 

todos os sectores da economia, incluindo bibliotecas nacionais, públicas e escolares, 

para além da educação superior, Governo, sector corporativo, média, sociedades de 

ensino e grupos voluntários.” 225.  

                                                
225

  Página WEB do parlamento do Reino Unido.Written evidence submitted by Chartered Institute of 
Library & Information Professionals (CILIP). 2011 [Em linha] 
<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubadm/902/902vw76.htm#n141#
n141> [Acedido em 2011-12-21]. 

 
 

   

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubadm/902/902vw76.htm#n141#n141
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubadm/902/902vw76.htm#n141#n141
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Com a criação em 2004 do Grupo da Literacia da Informação do CILIP, têm sido 

implementadas acções, caso da Librarians’ Information Literacy Annual Conference 

(LILAC), e patrocinados alguns estudos de caso. A conferência LILAC é dirigida a 

bibliotecários e profissionais da informação que trabalham ou se interessam pelas 

questões da infolit e da aprendizagem de todos os utilizadores das bibliotecas.  

A School’s Information Literacy Task Force está a proceder ao mapeamento da 

literacia da informação no curriculo dos ensinos primário e secundário e a criar uma 

base de dados com estudos de caso que mostram como é que os bibliotecários podem 

ajudar a integrar a infolit no currículo escolar e ajudar os professores a ensinar aos 

alunos as destrezas em literacia da informação.  

No Infolit iSchool, no mundo virtual Second Life, coordenado por Sheila 

Webber, é possível aceder a diferentes artigos sobre literacia da informação, para 

serem discutidos pelos elementos que fazem parte do “clube do jornal”.226 

Em 1997 foi criada a agência do governo “Becta”, que liderou o esforço 

nacional para assegurar a utilização efectiva e inovadora da tecnologia na 

aprendizagem, até â sua extinção no final do mês de Março de 2011. É no entanto 

possível aceder aos materiais da página WEB Becta227 e reutilizá-los ao abrigo de uma 

Open Government Licence (OGL), licença do género da Creative Commons.  

 

O Departamento para a Educação (DfE) e o Departamento para o Negócio, 

Inovação e Destrezas (BIS) têm vindo a transferir funções e serviços para assegurar as 

áreas chave da Becta, nomeadamente para o próprio DfE, o BIS e o Instituto da  

 

 

                                                                                                                                          
 
226 WEBBER, S. (Coord.). Infolit iSchool. Journal club. [Em linha] 
<http://slurl.com/secondlife/Infolit%20iSchool/126/239/21/.> [Acedido em 2012-01-02] 
227

 Ver nos arquivos nacionaionais do Reino Unido. [Em linha] 
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130111510/http://news.becta.org.uk/display.cfm?re
sID=42463>. [Acedido em 2012-01-02] 

http://slurl.com/secondlife/Infolit%20iSchool/126/239/21/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130111510/http:/news.becta.org.uk/display.cfm?resID=42463
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130111510/http:/news.becta.org.uk/display.cfm?resID=42463


Capítulo 2. A Literacia da Informação conceito, modelos. A literacia da informação no 
ensino básico e secundario: análise internacional. 
_______________________________________________________________________ 

172 

 

 

 

Educação (IOE), mas também existem na página WEB do DfE228 documentos e ligações 

relacionados com os estudos e materiais do Becta, alguns dos quais têm a ver com a 

utilização de TIC nas escolas.e o seu impacto nas aprendizagens.   

 

Na Irlanda, foi criado o Grupo de Trabalho da Literacia da Informação da 

Associação das Bibliotecas da Irlanda - Library Association of Ireland(LAI)-, para estudar 

questões teóricas e práticas ligadas à INFOLIT, com o objectivo de recomendar 

estratégias para o desenvolvimento de destrezas nesta temática. 

 

Também a Associação das Biobliotecas Escolares (School Library Association) 

tem centrado o foco na INFOLIT em alguns eventos e os bibliotecários escolares têm 

utilizado diferentes modelos para desenvolver a literacia da informação nos alunos.  

  

Ao nível do ensino superior verifica-se na Irlanda a utilização de diferentes 

modelos ou projectos: modelo SCONUL, os indicadores da ACRL ou ainda o projecto 

Big Blue (Manchester Metropolitan University Library and Leeds University Library, 

2002).  

 

Entre Setembro de 2009 e Novembro de 2011 desenrolou-se o projecto 

“Academic Libraries of the Future (LotF) ” [Bibliotecas Académicas do Futuro], com o 

patrocínio da British Library, “Joint Information Systems Committee”229 (JISC), 

Research Information Network (RIN), Research Libraries UK (RLUK) e a Society of 

College, National and University Libraries (SCONUL), para responder à necessidade 

de saber como poderão as bibbliotecas académicas adaptar-se às alterações sociais, 

económicas e tecnológicas, previstas para as próximas décadas, no ensino superior.  

                                                
228

 Reino Unido. Department for education. Becta . [Em linha} 
<http://www.education.gov.uk/aboutdfe/armslengthbodies/a00192537/becta.> [Acedido em 2012-01-
02] 
 
229 JISC é o acrónimo de ‘Joint Information Systems Committee’. No entanto, actualmente esta 
organização já não funciona como  [comissão dos sistemas de informação], mas continua a prosseguir os 
mesmos objectivos. Ver em: http://www.jisc.ac.uk/ . [Acedido em 2012-04-12]. 

http://www.education.gov.uk/aboutdfe/armslengthbodies/a00192537/becta
http://www.jisc.ac.uk/
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Assim, com a participação de “bibliotecários, gestores institucionais, 

financiadores, prestadores de serviços, editores e governo230 “, durante 2010 e 2011 

realizaram-se vários workshops que levaram a uma abordagem à descrição de vários 

cenários futuros possíveis para as bibliotecas, de modo a ajudar as instituições do 

ensino superior, ou outras, a reforçarem a sua liderança conforme guia disponível 

online (Fig. 2.12). 

Cenários de longo prazo 

 

Fig. 2.12 Bibliotecas Académicas do Futuro (LotF) 

Fonte: Libraries of the future”/Academic Libraries of the future (LotF) project
231 

                                                
230 Libraries of the future/Academic Libraries of the future (LotF) project [Em linha] 
<http://www.sconul.ac.uk/>. [Acedido em 2012-04-12]. 

231
 Ibidem. 

http://www.sconul.ac.uk/
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Como podemos observar, são apresentadas metáforas visuais, palavras e 

uma expressão curtas e dois eixos interseccionados, que sintetizam com clareza o 

essencial da mensagem.  

Os cenários possíveis vão depender dos valores da sociedade e do ensino 

superior, de maior ou menor abertura, e do facto de o apoio ao ensino superior ser 

dominado pelo Estado ou pelos mercados.  

O cenário “Beehive” [colmeia] dá a imagem de comunidade onde todos 

concorrem para o bem comum, correspondendo a uma sociedade e um ensino 

superior com valores de abertura e o estado é quem principalmente financia e 

controla o ensino superior; já no “Wild West” [oeste selvagem], a sociedade será 

dominada pelo capitalismo e pelo poder corporativo, poder em que se inclui o 

ensino superior; quanto ao “Walled Garden” [jardim murado], estaremos perante 

um cenário de fechamento das instituições do ensino superior ao mundo exterior, 

funcionando como um “oásis”.  

Através do sítio web do projecto, é possível consultar recursos produzidos, 

para ajudar as bibliotecas que desejem elaborar a planificação estratégica utilizando 

a abordagem das “Bibliotecas do Futuro”, e está previsto publicar em 2012 estudos 

de caso.  

 

2.7.3.4. França e países de expressão francófona  

 

 
 “Maitrise de l’information” [“Domínio da informação”] foi o termo utilizado 

pela IFLA para traduzir a expressão information literacy (literacia da informação), dado 

que em francês o termo literacia se utiliza como “literacia da leitura”. Também há  
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quem utilize os termos “formation des usagers” [formação dos utilizadores] ou 

“competences informationnelles” [competências informacionais]. 

 

O desenvolvimento da INFOLIT tornou-se uma questão importante nos finais 

dos anos 1990 e, tendo em conta que em França a regulação dos ensinos secundário e 

superior é da responsabilidade do Estado, que subsidia e controla as atividades, em 

1996 foi publicada uma lei que permitiu incluir aulas de literacia da informação nos 

currículos.  

 

A partir da proposta do sistema educativo francês de tradução de documentos 

publicados a nível internacional, foi criada uma “base comum” que levou à publicação 

da “lei de orientação e de programa para o futuro da Escola, de 23 de Abril de 2005.”232   

 

Da “ base comum de conhecimentos e de competências” consta tudo o que o 

aluno tem que dominar no final da escolaridade obrigatória, para obter o diplôme 

national du brevet (D.N.B.), ou seja, o “conjunto dos conhecimentos, competências, 

valores e atitudes necessários para ter êxito na escolaridade, na vida como indivíduo e 

como futuro cidadão.” São sete as competências definidas e uma delas é o “domínio 

das técnicas usuais da informação e da comunicação”, em que “o aluno aprende a 

fazer uma utilização responsável das tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC) ”, de modo a obter o Diploma de informática e Internet233.  

 

Os programas da “base comum” relativos à escola primária foram publicados 

em 2008 e os dos colégios, ensino pós primária, em 2009.  

 

                                                
232 MAILÉ, P. La formacion à la maîtrise documentaire dans les bibliothèques scolaires : Pour une 
meilleure transition vers l’Université. France : Enssib, 2009. 

233 FRANCE. Ministère de l’Education Nationale. Le socle commun de connaissances et de compétences.   
[Em linha]  <http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-
competences.html>. [Acedido em 2011-12-09] 

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html
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A publicação de recursos pedagógicos, entre outros, é apoiada financeira e 

institucionalmente pelo Estado e muitos deles podem ser acedidos na página Web de 

expressão francesa Formist234, da Escola Nacional Superior das Ciências da Informação 

e das Bibliotecas (Enssib), serviço que assegura uma rede de ensino dos bibliotecários 

através da sua página Web e da realização de uma conferência anual.  

 

 Actualmente existe um grupo de investigadores, ERTé Culture informationnelle 

et curriculum documentaire, que aborda as questões dos pontos de convergência e 

divergência das literacias dos média, da informação e digital e estuda o fosso que 

existe no ensino da INFOLIT entre o ensino secundário e os níveis de ensino superior, 

propondo a necessidade de desenhar um currículo unificado desde a escola até à 

universidade.  

 

Entretanto, várias universidades estão a trabalhar em procedimentos para a 

pesquisa de informação especializada e há uma base de dados, SinFoDoc235, que reúne 

informações sobre cursos e seminários das universidades francesas ligados a esta área. 

 

No relatório final internacional da IFLA/UNESCO, sobre o estado da questão em 

literacia da informação, foram citados projectos como DéFIST -“Développement d'une 

Formation à l’Information Scientifique et Technique” [Desenvolvimento de Formação 

em Informação Científica], na Bélgica; CERISE (“Conseils aux Etudiants pour une 

Recherche d’Information Specialisée Efficace”, [Conselhos aos Estudantes para uma 

Pesquisa de Informação Especializada Eficaz], na França; infosphere, tutorial para 

aprender a pesquisar por etapas, no Quebeque, e CALIS (“Computer-Assisted Learning 

for Information Searching”), [“Aprendizagem de Pesquisa de Informação Assistida por 

Computador], na Suiça. 

 

     

                                                
234

 Formist. [Em linha] < http://www.enssib.fr/formist.> [Acedido em 2011-12-09.]  
235

 SinFoDoc [Em linha] <http://adbu.fr/sinfodoc/presentation/index.php>. [Acedido em 2011-12-09.] 
 

http://www.enssib.fr/formist
http://adbu.fr/sinfodoc/presentation/index.php
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           O projecto DéFIST resultou dum trabalho de reflexão no grupo EduDOC sobre a 

formação documental na comunidade francesa da Bélgica. Em 2003 começou a ser 

posto em prática um programa que consistiu na disponibilização, numa página Web, 

de cursos de formação à distância por módulos de aprendizagem em literacia da 

informação, para colmatar a falta de formação detectada236. 

 

 Este projecto foi adaptado em 2006 como modelo no desenvolvimento da 

INFOLIT na República Democrática do Congo, iniciativa que é uma parte do programa 

para interligar a maioria das universidades daquele país. Tratou-se do seu primeiro 

instrumento de progresso nas destrezas em literacia da informação, tendo sido 

entretanto também disponibilizados textos integrais, catálogos e bases de dados.    

 

Acedendo ao Centre de Documentation de l’Enseignement Supérieur, 

Universitaire et de la Recherche de Kinshasa (CEDESURK)237, existe uma ligação ao 

UniversiTIC, nome atribuído ao programa de cooperação em TIC, desenvolvido 

conjuntamente por universidades Belgas, Congolesas e mais tarde alargado à 

universidade do Burundi 238.  

 

 O projecto CERISE foi um entre outros levados a cabo em França e consiste na 

disponibilização online de um método básico em oito etapas para aprender a pesquisar 

e a elaborar trabalhos: (1) “Iniciar uma pesquisa”; (2) “Que documentos consultar?”; 

(3) “Onde documentar-se?”; (4) “Pesquisar na biblioteca”; (5) “Dicionários e 

Enciclopédias”; (6) Tirar partido da sua documentação”; (7) “Exemplos de percurso”; 

(8) “Pesquisar na Internet”.239  

                                                
236 Ver em: POCHET, B. ; THIRION, P. ; VERSCHUEREN, A. Mise au point de modules de formation à 
distance pour la maîtrise de l’accès à l’information.. [Em linha] 
<http://www.bib.fsagx.ac.be/edudoc/detail/img1.html>. [Acedido em 2012-03-15] 
237Ver em: Centre de Documentation de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et de la Recherche de 
Kinshasa. [Em linha] <http://www.cedesurk.refer.org/.> [Acedido em 2012-03-15]. 
238

 Ver em: UniversiTIC, [Em linha] <http://universitic.wordpress.com/.> [Acedido em 2012-03-15]. 
239

 CERISE : Conseils aux Etudiants pour une Recherche d’information Spécialisée Efficace ». [Em linha]: 
http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm. [Último acesso em 2012-03-15]. 

http://www.bib.fsagx.ac.be/edudoc/detail/img1.html
http://www.cedesurk.refer.org/
http://universitic.wordpress.com/
http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm
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 Este guia, criado especialmente para alunos do primeiro ciclo universitário, foi da 

autoria de professores e profissionais de bibliotecas universitárias, com o apoio de 

várias instituições e do Ministério Nacional da Educação de França. Desde 1999 que 

existem inúmeros documentos e ligações sobre muitos temas relacionados com a 

competência em INFOLIT e é possível aceder a um arquivo de informação que abrange 

o período de 2001 a 2007 240. 

 

Ainda que o objectivo do projecto CERISE fosse o de formar os alunos em 

literacia de informação, os seus responsáveis admitiram não cobrir a totalidade dos 

objectivos, mas através das etapas propostas, seria possível aprender: 

         “- A encontrar marcas conceptuais, 

- A pesquisar e seleccionar a informação útil, incluindo na Internet, 

- A tratar e explorar a informação recolhida.” 241 

 

 3 - No Quebeque surgiu o projecto infosphere, que consiste na disponibilização 

online de um tutorial igualmente com uma metodologia etapa a etapa, para se 

aprender a pesquisar informação na área das Ciências Humanas e Sociais ou em 

Ciências. Esta metodologia foi adaptada em várias universidades do Quebeque, em 

França (universidade de Estrasburgo) e na Bélgica (quatro universidades que formam a 

Academia Louvain). 

  

 O objectivo da disponibilização do tutorial foi o de permitir desenvolver 

habilidades básicas necessárias para o estudante ter êxito nos estudos e na vida 

profissional e está por exemplo disponível na Universidade de Montreal em duas 

versões. O processo de pesquisa é o mesmo, mas os exemplos práticos e as fontes 

propostas contemplam as diferenças das áreas científicas atrás indicadas. 

 

                                                
240

Ver em: <http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/ceractua.htm>. [Acedido em 2012-03-15]. 
  
241

 Ver em: CERISE. [Em linha] <.http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/Cerise+.htm>. Paris, 
1999. [Acedido em 2012-03-15]. 

 

http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/ceractua.htm
http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/Cerise+.htm
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          As competências são adquiridas em oito etapas e incluem “a definição do 

assunto de pesquisa, a escolha das fontes de informação, a utilização das novas 

tecnologias, a localização da informação e a avaliação e a utilização da informação”242 

No processo de aquisição constam as capacidades a atingir em cada uma das seguintes 

etapas: 

   “Primeira etapa: Definir as necessidades”; “Segunda etapa: Preparar a 

pesquisa”; “Terceira etapa: Escolher as fontes”; “Quarta etapa: Pesquisar no 

catálogo e nas bases de dados”; “Quinta etapa: Pesquisar na Web”; “Sexta 

etapa: Localizar os documentos”; “Sétima etapa: Avaliar e citar as fontes”; 

“Oitava etapa: Tomar notas e redigir “. 243 

   

 Entre 2001 e 2003 foi desenvolvido na Suiça o projecto CALIS, da 

responsabilidade da Escola Superior de Gestão de Genebra, Departamento de 

Informação Documental, em parceria com outras instituições e estruturas, 

nomeadamente a Biblioteca da Faculdade de Ciências Económicas e Sociais (BSES), que 

produziram um tutorial destinado à pesquisa de informação e à utilização da 

informação científica em ambiente universitário. Desde 2005 foi adaptado às 

necessidades de vários campos do conhecimento, como ciências económicas e sociais, 

psicologia, etc. 

 

 A versão do tutorial, adaptada pela Biblioteca SES, tem sido mantida e 

actualizada por esta estrutura da Faculdade de Ciências Económicas e Sociais, da 

Universidade de Genebra, e foi integrada no curso académico da Faculdade. É 

organizada por módulos que incluem lições, exercícios, exemplos e avaliações. Existe a 

versão integral (dois módulos de quatro lições) e a versão “à la carte” (escolha de uma 

ou várias lições) com o acordo dos professores. Podem beneficiar deste instrumento 

de aprendizagem tanto os estudantes como os professores. 

                                                
242 Ver em: Universidade de Montreal, InfoSphère UdeM. [Em linha] 
<http://www.bib.umontreal.ca/infosphere/sciences_humaines/tutoriel0.html.>  [Acedido em 2012-03-
15]. 
243

 Ibidem. 
 

http://www.bib.umontreal.ca/infosphere/sciences_humaines/tutoriel0.html
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A BSES da Universidade de Genebra tem vindo a desenvolver a versão CALIS 

SUD, destinada aos estudantes de ciências económicas da África francófona244. 

 

 

 2.7.3.5. Espanha  

  
Em Espanha foram escritas várias dissertações de doutoramento relacionadas 

com a literacia da informação ou sobre questões intimamente ligadas, como por 

exemplo o papel educativo das Bibliotecas de todo o tipo, mais especificamente as 

escolares e as universitárias, e o seu papel na aprendizagem245. Também durante os 

anos 1990 surgiram em Espanha termos relacionados, conceitos e serviços, tanto na 

investigação como na prática. 

 

As questões terminológicas à volta da expressão Information Literacy e o seu 

equivalente em língua espanhola têm suscitado um aceso debate e o consenso ainda 

não foi encontrado. Porém, a maior parte das publicações que consultámos sobre 

temáticas relacionadas com a Information Literacy, tanto espanholas como de países 

de expressão espanhola, utiliza maioritariamente o termo Alfabetización Informacional 

e, em número também relevante, os termos Alfabetización en Información e 

Alfabetización Informativa, embora existam outras traduções como veremos mais 

adiante. 

 

O termo “alfabetización informacional” surgiu na literatura espanhola sobre a 

biblioteca e a ciência da informação), por volta do ano 2000. Gómez Hernandez terá 

introduzido a expressão, numa abordagem que vai para além da formação de 

utilizadores, porque os conceitos de educação e informação estariam incluídos e 

interligados com a compreensão, uso e comunicação da informação para alcançar o 

conhecimento. 

                                                
244 Ver em: Universidade de Génève. Faculdade SES. CALIS [Em linha] 
<http://www.unige.ch/biblio/ses/calis/index.html.> [Acedido em 2012-03-14]. 
245

  GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. A.;  PASADAS UREÑA, C. Information literacy developments and issues in 
Spain. Library revue, vol 52, n.º 7, 2003, pp. 340-348. 

http://www.unige.ch/biblio/ses/calis/index.html
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 O próprio Gómez Hernandez esclareceu que propôs o termo alfabetización 

informacional, em 1998, como tradução da expressão information literacy, 

argumentando que era gramaticalmente correcta, por ser possível a derivação da 

palavra información em informacional, e também porque a considerava mais 

apropriada ao seu significado em razão do contexto de que partia. Pôs em causa a 

utilização da expressão “formación en habilidades informativas”, veiculada por 

Alejandro Uribe Tirado, explicando que era inadequada como tradução de Information 

Literacy. Argumentou que se tratava de uma perífrase, limitando o conceito mais 

global de Information Literacy. Para aquele autor o conceito de habilidad é mais 

concreto, enquanto o de alfabetización é amplo e inclui:  

 

“ (…) não só ter uma série de habilidades (saber realizar uma tarefa seguindo 

determinados passos ou etapas, mas também conceitos sobre informação, os seus 

fluxos, as suas condições de produção e utilização, e valores referentes à mesma.” Isto 

é: “implica ter competências ” (…) (capacidade de resolver problemas complexos 

integrando ou aplicando de modo reflexivo e intencional diversos procedimentos ou 

habilidades, num contexto que se é capaz de avaliar, com conclusões e a partir de 

conhecimentos246…”  

 

Benito Morales247 quando abordou as questões da informação no mundo actual 

e expôs as definições de vários autores e instituições sobre o conceito e características 

de literacia da informação, traduziu o termo anglo-saxónico Information Literacy e o 

francês Maîtrise d’Information por “Alfabetización en Información”.  

 
Podemos constatar que o aumento da aceitação do debate para discussão 

destas questões se deu quando foi criado na Catalunha um grupo de trabalho, o 

ALFINCAT248, composto por membros de outras regiões de Espanha, para troca de  

 

                                                
246 GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. A., Alfabetización informacional: cuestiones básicas. Em: Anuario ThinkEPI, 
2007, pp. 6 e 7. 
247

 BENITO MORALES, F. Nuevas necesidades, nuevas habilidades…op.cit. 
248 Ver em: <http://www.cobdoc.org/grups/alfincat/documents.html> [Acedido em 2012-06-13]. 

http://www.cobdoc.org/grups/alfincat/documents.html
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ideias de abordagens e de boas práticas, e para o avanço e promoção da literacia da 

informação.  

 

Nesta dinâmica foram traduzidos textos, nomeadamente: Competency 

Standards (2002), tradução em que ainda foi seleccionada a descrição “aptitudes para 

el accesso y uso de la información” (“abilities for information access and use249”), em 

vez de “alfabetización en información” (information literacy), mas esta expressão já foi 

utilizada em traduções como a dos novos objectivos e dos Modelos Australianos de 

literacia da informação. 

 

Em Fevereiro de 2006, realizou-se o Seminário de Trabalho “Biblioteca, 

aprendizaje y ciudadanía: la alfabetización informacional”. Neste evento foi analisada 

a aplicação do conceito e os programas de literacia da informação em Espanha, onde 

podemos constatar que a expressão que traduziu o conceito de Information Literacy 

foi Alfabetización informacional, aliás como o próprio título do seminário indiciava.   

 

Durante este seminário foi elaborada a declaração com o título “Bibliotecas por 

el aprendizaje permanente: Declaración de Toledo sobre la alfabetización 

informacional (ALFIN”), na qual a literacia da informação foi considerada: 

 “ferramenta [SIC] essencial para a aquisição de competências em informação, e 

para o desenvolvimento, participação e comunicação dos cidadãos”250. 

 

No mesmo seminário foi adoptado o acrónimo ALFIN e criado um logótipo, 

imagem gráfica que a Subdirecção Geral de Coordenação Bibliotecária do Ministério da 

Cultura de Espanha desenhou para o seminário de que temos vindo a falar, 

descrevendo visualmente o conceito. Foi proposto por Félix Benito e era utilizado  

 

                                                
249 Aptidões/habilidades adquiridas para o acesso e utilização da informaçã).  
250

 Declaración de Toledo. 2006, p.1 [Em linha] <http://www.alfinred.org/acercade. pdf.> [Acedido em 
2009-11-06] 
 

http://www.alfinred.org/acercade
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como acrónimo ou também como uma referência ao desejo de concretização da 

aquisição desta “capacidade básica”. 

 

De um modo atractivo, simples, e muito claro, (Fig. 2.13) definiu-se a 

Alfabetización Informacional como: 

   “ o [SIC] conjunto de capacidades, habilidades, condutas e atitudes que 

permitem ao indivíduo pesquisar, aceder, avaliar e utilizar de forma eficaz a 

informação mais relevante em qualquer suporte, para a tomada de decisões, solução 

de problemas, desenvolvimento pessoal e social, participação democrática, etc251.”  

 
 

 

Fig. 2.13 Logotipo ALFIN 
 

Fonte: HERNÁNDEZ, José A. Goméz. Alfabetización informacional: cuestiones básicas. 

 
 
 

                                                
251

 PÉREZ PULIDO, M.; HERRERA MORILLAS, J. L.. Teoria y nuevos escenarios de la biblioteconomía… op. 
cit., p.238 
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Em nossa opinião, as conclusões de Toledo e a adopção da expressão “oficial” 

Alfabetización Informacional, poderia levar-nos a pensar que vincularia em certa 

medida a adoptá-la num universo alargado às várias regiões de Espanha, mas por 

exemplo, um ano após a declaração de Toledo, privilegiou o termo Alfabetización en 

Información na versão em livro da sua tese de doutoramento, em que propôs um 

modelo de literacia de informação.252  

 
 

Em 2006 foi criada a Asociación Valenciana de Alfabetización Informacional 

(AVALFIN), apoiada por Félix Benito e Ana Caro e com membros de regiões de toda a 

Espanha, desde que se interessassem pelas questões da Literacia da Informação. 

Basicamente, tratava-se de uma plataforma regional cujos objectivos se inseriam no 

desenvolvimento da investigação, para a implementação de programas inovadores na 

Comunidade Valenciana. Nesse sentido, foi desenhado um programa piloto para uma 

experiência com conteúdo da INFOLIT, para alunos do ensino obrigatório, em algumas 

localidades da região valenciana253. 

 

Actualmente é possível aceder a imensos documentos ligados à AlFIN 

(projectos, modelos, formação de formadores, fóruns de discussão…), a partir de 

ligações disponibilizadas254 a “pretexto” do Programa de Informação para Todos (IFAP), 

da Unesco, que patrocinou Seminários [Worshops] em diversas instituições educativas, 

entre 2008 e 2009, caso do “Taller Unesco: Formación de Formadores en Alfabetización 

Informacional”, que teve lugar na Andaluzia de 27 a 29 de Outubro de 2008 e em 

Sevilha no dia 30 do mesmo mês.   

 

 

                                                
252 CUEVAS CERVERÓ, A. Lectura, alfabetización en información y biblioteca escolar. Gijón: Trea, 2007. 
[Em linha]< http://rbe.blogspot.com/ .> [Acedido em 2008-08-0]. 
253 PINTO, M.; SALES, D. Information Literacy State-of-the Art Report. Cap. VI,  Spain,. IFLA/UNESCO, 
2007,  p. 102. 
254

 Ver em: <http://medina-psicologia.ugr.es/~alfinunesco/index.htm> e <http://medina-
psicologia.ugr.es/biblioteca/mod/resource/view.php?id=1963>. [Acedido em 2012-01-18]. 
 

http://rbe.blogspot.com/
http://medina-psicologia.ugr.es/~alfinunesco/index.htm
http://medina-psicologia.ugr.es/biblioteca/mod/resource/view.php?id=1963
http://medina-psicologia.ugr.es/biblioteca/mod/resource/view.php?id=1963
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Também é possível aceder online à BD (Associação de Bibliotecários 

Documentalistas) que disponibiliza vários documentos Pdf relacionados com a 

educação, bibliotecas e ALFIN, em alguns casos traduções de textos para todas as 

línguas oficiais de Espanha elaboradas pelo grupo ALFINCAT.255 

 

O termo Alfabetización Informacional parece ser, definitivamente, a expressão 

mais consensual como tradução, em Espanha, do termo Information Literacy. 

Testemunhos disso são: 

(1) a maior parte das publicações em Espanhol utilizar esta expressão; (2) a criação da 

Asociación Valenciana de Alfabetización Informacional (AVALFIN) e, ainda, em algumas 

das iniciativas ou textos da responsabilidade governamental ser adoptado aquele 

termo. Recordaria aqui o Seminário de Trabalho “Biblioteca, aprendizaje y ciudadanía: 

la alfabetización informacional”, realizado em 2006, em Toledo, e mais recentemente, 

em 2009, ter sido publicada a tradução para Espanhol, de um texto original em Inglês 

de Ralph Catts e Jesus Lau, com indicadores internacionais sobre literacia da 

informação, onde é utilizada também a expressão Alfabetización Informacional, como 

tradução de Information Literacy e onde aquele conceito é definido em síntese, 

invocando a Declaração de Alexandria, nos seguintes termos: 

 “Definición de Alfin. Tal y como se deriva de la Proclamación de Alejandría de 

2005, adoptada por el Programa de Información para Todos (IFAP) de la UNESCO, la 

Alfabetización Informacional es la capacidad de las personas para:  

Reconocer sus necesidades de información, / Localizar y evaluar la calidad de la  

información, / Almacenar y recuperar información, / Hacer un uso eficaz y ético de la 

información y / Aplicar la información para crear y comunicar conocimiento256.“ 

  

 

                                                
255 Ver em: <http://www.cobdc.org/grups/alfincat/documents.html>. [Acedido em 2012-01-18]. 
256 Hacia unos Indicadores de Alfabetización Informacional. Marco conceptual elaborado por Ralph Catts 
y Jesús Lau. Trad. Lourdes Moreno Pascual. Rev. Técnica. Cristóbal Pasadas Ureña. Madrid: Ministerio de 
Cultura,2009.  
 

http://www.cobdc.org/grups/alfincat/documents.html


Capítulo 2. A Literacia da Informação conceito, modelos. A literacia da informação no 
ensino básico e secundario: análise internacional. 
_______________________________________________________________________ 

186 

 

 

 

Independentemente das discussões à volta do conceito, os vários tipos de 

bibliotecas espanholas têm-se esforçado por desenvolver a ALFIN e existem iniciativas  

 

de disponibilização de documentos, em que se incluem tutoriais para aprender a 

pesquisar e a ser letrado em informação, alguns deles ligados ao ensino superior, mas 

outros ao ensino básico e secundário. 

 

 Em 1985 foi desenhado o primeiro Plano Nacional de Documentação e 

Informação Científica e Técnica (Plan Nacional de Documentación y Información 

Científica y Técnica), também chamado “Plan IDOC”  onde propunha a “pedagogia da 

informação”. 

 

 Com o patrocínio de Bernal, foi criada em 1989 a Associação “Educação e 

Biblioteca” e editada a revista com o mesmo nome. Todas estas acções tiveram como 

objectivo comum a promoção das bibliotecas escolares como ferramenta para 

aprender a aprender.  

 

Em 1992, sob a liderança de Bernal, Benito Morales considerou a “educação 

documental” como componente transversal ao currículo, na educação obrigatória, e a 

importância da acção da biblioteca no êxito escolar dos alunos.   

 

Na sequência destas acções foram postos em prática cursos opcionais de 

desenvolvimento da INFOLIT/ALFIN e a sua inclusão em projectos-piloto de diversas 

escolas. Há exemplos da acção de Coordenações de Centros de algumas regiões para 

apoiar as bibliotecas escolares no desenvolvimento da literacia da informação, que se 

concretizaram na troca de experiências e na distribuição de materiais, alguns deles 

disponíveis nos sítios Web dos Centros, especificamente para apoiar a literacia da 

informação. 
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Na dissertação de doutoramento “Del domínio de la información a la mejora de 

la inteligencia: Diseño, aplicación y evaluación del programa HEBORI (Habilidades y 

Estrategias para Buscar, Organizar y Razonar la Información), Benito Morales tendo  

 

 

em atenção a importância de utilizar a “educação documental” transversalmente ao 

currículo, apresentou evidências de melhoria do êxito dos alunos quando utilizamos a 

ALFIN no processo ensino aprendizagem, tendo aplicado o agora chamado “Modelo de 

Félix Benito 257”.  

  

 Um projecto mais recente é o Alfin-EEES, acrónimo de Alfabetización 

Informacional – Espacio Europeo de Enseñansa Superior, subsidiado em 2005 pelo 

Ministério da Educação e Ciência espanhol, e que tem funcionado como experiência 

piloto para desenhar e implementar um portal destinado à formação e-learning no 

ensino superior.  

 

O objectivo do projecto é o de proporcionar formação aos que necessitem de 

aprender a pesquisar, gerir, organizar e avaliar a informação recolhida, de modo a 

adquirir “competências transversais em informação”, no sentido de potenciar a 

aquisição da literacia da informação, multiplicar as oportunidades de aprendizagem 

autónoma em ambiente electrónico e estimular a inovação e a criatividade258.  

 

2.7.3.6. Portugal  
 

 
O terrmo “literacia da informação” parece ter surgido em Portugal nos finais da 

década de 1990 como tradução da expressão information literacy. Exemplos desse 

facto são: (1) a legislação portuguesa promulgada a que acedemos na área da  

                                                
257 Ver MODELO DE FÉLIX BENITO (1996). 
258

 PINTO, M. Habilidades y competências de gestión de la información para aprender a aprender en el 
Marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Alfin EES, 2010. [Em linha] 
http://www.mariapinto.es/alfineees [Acedido em 2012-03-23] 

http://www.mariapinto.es/alfineees
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educação; (2) algumas das orientações institucionais disponibilizadas, fruto de 

documentos traduzidos e/ou adaptados, incluindo textos divulgados pela Rede de 

Bibliotecas Escolares (RBE); (3) textos publicados, nomeadamente Calixto259. 

  

 

 

Mais recentemente, surgiu a expressão “literacia informacional” e o acrónimo 

LITINFO. 

 

 A palavra “Informacional” surge com frequência como parte da expressão 

“Alfabetización Informacional”, termo proposto em 1998 por Gómez Hernández como 

tradução do conceito equivalente de Information Literacy e adotado por muitos 

autores espanhóis, mas também são utilizadas outras designações tanto de autores de 

Espanha como de países Ibero-americanos, mencionados em tempo.  

 

Entretanto, a expressão por nós privilegiada é a de “literacia da informação”, 

como tradução para português do termo anglo-saxónico Information literacy, 

considerado o mais utilizado a nível mundial e adoptado pela IFLA/Unesco, sem 

contudo rejeitarmos a utilização de outros termos e acrónimos. 

 

 As principais razões desta opção têm a ver com:  
 

1 - No contexto global em que nos inserimos, parecer-nos curial adoptarmos 

termos que colham maior consenso. 

2 - Acreditarmos que o mais importante é sistematicamente contextualizarmos 

e explicarmos a utilização dos conceitos. 

 

Outros termos relacionados com a literacia da informação e o acrónimo 

INFOLIT têm igualmente surgido em Portugal, principalmente em textos de formação  

                                                
259

 CALIXTO, J.A. Literacia da informação: un desafio para as bibliotecas.2001.[Em linha] 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artiigo5551.pdf [Acedido em 2012-05-18] 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artiigo5551.pdf
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de formadores e de docentes, caso de “literacia audio-visual”, “ literacia cultural”, 

“literacia da Internet”, “literacia da média”, “literacia funcional”, “literacia social,” 

“literacia técnica”, mas como tradução em português de outros textos. Exemplo disso 

é o Manual da Literacia da Internet: Um guia para educadores, traduzido em  

 

 

português e acessível online para disponibilizar aos pais e professores conhecimentos 

técnicos que permitam a sua participação nas incursões das crianças à Internet”260 

 

Estes termos, à luz do que já foi escrito sobre a matéria, como diria (Bawden, 

2001), referem-se a algumas das destrezas [“skills”] básicas que concorrem para se ser 

letrado em informação. 

 

O ensino em Portugal é da competência do Estado, que assume os custos com a 

educação, maioritariamente oficial, e subsidia a educação privada que cumpra critérios 

de paralelismo pedagógico com as instituições do ensino público. 

 

As preocupações com a literacia e a literacia da informação começaram a ser 

visíveis nos anos 1980 e 1990, corporizadas na implementação de projectos nacionais 

ou internacinais, especialmente no âmbito da União Europeia. 

 

Em 1985, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 45587, de 10 de Março de 1967, o 

Despacho nº 206/ ME/85 aprovou o Projecto Minerva (Meios Informáticos No Ensino: 

Racionalização/Valorização/Actualização), de aplicação a nível nacional, procedendo à 

introdução da formação básica na utilização “das tecnologias da informação e do 

recurso a meios informáticos como auxiliares de ensino na generalidade das disciplinas  

 

                                                
260 RICHARDSON J. (ed.). Manual da Literacia da Internet: Um guia para educadores. Conselho da 

Europa. [Em linha] <http://www.seguranet.pt/files/manual_literacia.swf.> [Acedido em 2012-05-11]. 

 

http://www.seguranet.pt/files/manual_literacia.swf
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do ensino não superior (…).”261  Na implementação das actividades do projecto 

participaram docentes dos vários graus de ensino e foi assegurada formação a 

orientadores, formadores e professores.   

 

 

Em 1993 foram criados Cursos Tecnológicos no Ensino Secundário e, em 1995, 

o Ministério da Educação desenvolveu o Programa EDUTIC (Educação para as 

Tecnologias da Informação e Comunicação), e o mesmo foi transformado 

posteriormente no Programa Nónio Século XXI (1996), tendo como principais 

objectivos: (1) equipar as escolas dos Ensinos Básico e Secundário com equipamento 

multimédia e promover a formação de professores; (2) apoiar projectos de escolas 

desenvolvidos em parceria com outras instituições; (3) incentivar a criação de software 

educativo; (4) promover a divulgação e intercâmbio nacional e internacional da 

informação sobre educação, apoiando a realização de iniciativas de carácter científico-

pedagógico (simpósios, congressos, seminários e outras reuniões). 

 

        Da responsabilidade do  Ministério da Ciência e da Tecnologia, surgiu no mesmo 

ano (1996) o Programa “Ciência Viva”, cuja missão era a promoção da educação 

científica e tecnológica junto dos jovens e na população escolar do Ensino Básico e 

Ensino Secundário. Entretanto, foi criada uma Rede Nacional de Centros Ciência Viva e 

actualmente é possível aceder ao sítio da Agência Nacional para a Cultura Científica e 

Tecnológica e a informação de iniciativas e projectos desenvolvidos262.  

  

Em 1997, o mesmo ministério lançou a iniciativa “Internet na Escola”, programa 

que decorreu entre 1997 e 2002, e tinha como finalidade colocar um computador 

multimédia e a sua ligação à Internet na biblioteca de todas as escolas dos Ensinos  

                                                
261 PORTUGAL. Ministério da Educação. Despacho nº 206/ME/85. Diário da República II Série – n.º 263 – 
15-11-1985. 

 
262

 Ver em: <http://www.cienciaviva.pt/home/.> [Acedido em 2012-01-15]; 
<http://www.cienciaviva.pt/cienciaviva/programa/.> [Acedido em 2012-01-15]. 
 

http://www.cienciaviva.pt/home/
http://www.cienciaviva.pt/cienciaviva/programa/
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Básico e Secundário, para promover iniciativas no âmbito da introdução das 

tecnologias de informação na escola e, sobretudo, da promoção do uso educativo da 

Internet. 

 

A Unidade de Apoio à Rede Telemática Educativa (uARTE) foi a estrutura criada 

para coordenar o desenvolvimento deste Programa. A Fundação para a Computação 

Científica Nacional (FCCN) desempenhou um papel relevante, como responsável pelo 

desenvolvimento da infraestrutura tecnológica que suportou todas as ligações, quando 

no início do programa constituiu a “Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade” (RCTS),  

“como instrumento de comunicações computacionais integrador do sistema 

científico e educacional numa rede que passou a incluir universidades públicas e 

privadas, institutos politécnicos, laboratórios do estado e outras instituições públicas 

de investigação, escolas do ensino básico e secundário, bibliotecas públicas e museus,  

associações científicas, educativas e culturais.” 263. 

 

Em 2002, passou a fazer parte do currículo do 9º ano de escolaridade a 

disciplina de a“Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação” (TIC), 

informação pormenoriza no capítulo 3, Sistema Educativo em Portugal. 

 

Na sequência da Estratégia de Lisboa, a Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável, o PlanoTecnológico e o Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN) – 2007-2013, foi aprovado em 2007 o Plano Tecnológico 

da Educação, com o intuito de promover a modernização tecnológica da educação e 

para (1) melhorar o rácio de número de alunos por computador; (2) – garantir em  

                                                
263 Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Internet na escola. [Em linha] 
<http://www.fct.mctes.pt/programas/interescola.htm>[Acedido em 2012-01-10].  

 

 

 

 

 

http://www.fct.mctes.pt/programas/interescola.htm
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todas as escolas o acesso à Internet em banda larga de alta velocidade;(3)  aumentar a 

percentagem de alunos e professores que utilizam as TIC em sala de aula; (4) aumentar 

até 100% a disponibilização de endereços electrónicos; (5) assegurar a certificação das 

competências dos docentes em TIC e igualmente as dos alunos. (Ministério da 

Educação, 2008). 

 

Com a publicação da Portaria n.º 731/2009, de 7 de Julho, passou a existir o 

sistema de formação e de certificação em Competências TIC para docentes em 

exercício de funções. 

Em Portugal, a acção eTwinning, no âmbito do programa da União Europeia, 

COMENIUS, tem tido desenvolvimentos regulares desde 2004, através de projectos de 

parceria entre escolas portuguesas e escolas de diferentes países europeus. 

Começou por ser a principal acção do “programa eLearning” e actualmente é 

uma acção do programa “Lifelong Learning”, com o principal objectivo de criar “redes 

de trabalho colaborativo entre as escolas europeias, através do desenvolvimento de 

projectos comuns, com recurso à Internet e às Tecnologias de Informação e 

Comunicação.” (CRIE, actualização de 2012-04-04). 

Para além das páginas Web de informação e divulgação de eTwinning, existe 

em Portugal o programa CRIE (missão de Computadores, Redes e Internet na Escola), 

que tem a funcionar uma plataforma Moodle264 com vários grupos de “disciplinas”, 

sendo possível participar em grupos de discussão, aceder a links com informação sobre 

projectos e iniciativas de informação e formação e partilhar materiais e documentos. 

O moodle, plataforma de gestão de ensino (Learning Management System – 

LMS) inventada por Martin Dougiamas, foi o suporte inicial para o desenvolvimento do  

                                                
264 PORTUGAL.Ministério da Educação e Ciência.Direcção-Geral da Educação. ERTE (Equipa de Recursos 
e Tecnologias Educativas). Moodle DGIDIC. [Em linha] <http://moodle.crie.min-edu.pt/.> [Acedido em 
2012-05-02] 
 
 

 

http://moodle.crie.min-edu.pt/
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projecto moodle-edu-pt., iniciado em 2005, com o objectivo de expandir esta 

plataforma de e-learning no ensino básico e secundário e consequente generalização 

do ensino aprendizagem online nestes níveis de ensino.  

 

Existem a nível nacional Centros de Competência TIC (CC TIC) que funcionam 

em instituições do ensino superior, redes de centros de formação, associações e 

escolas. Têm a missão principal de apoiar as escolas na utilização educativa de TIC. Este 

apoio é realizado em colaboração com a Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas 

 (ERTE), da Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC).    

A partir do portal das escolas é possível aceder a várias páginas com as mais 

variadas informações e recursos, desde a divulgação de eventos (seminários, 

workshops, exposições…), até programas, projectos, projectos em parceria, concursos. 

Do que é disponibilizado destacaríamos: 

1 – O acesso online ao centro de apoio tic às escolas (CATE), que existe em 

cinco unidades distribuídas pelo país, e ao centro de recursos do portal, que 

disponibiliza um vasto leque de recursos educativos destinados ao ensino, desde o pré-

escolar ao 12º ano, de todas as áreas curriculares. 

2 – A disponibilização de um catálogo de blogues da Educação e uma secção de 

referências sobre as “potencialidades no uso de blogues em contexto educativo.” 

3 – A divulgação do programa e.escolinha, iniciativa do Plano Tecnológico da 

Educação (PTE) que possibilitou o acesso a computadores portáteis pessoais dos 

alunos do 1º ciclo do ensino básico público e privado.  

 

4 – A concretização actualmente em curso do projecto “Webinar – da 

informação ao conhecimento”, desenvolvido pela Direcção-Geral de Inovação e  
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Desenvolvimento Curricular (DGIDC), através da Equipa Recursos e Tecnologias 

Educatitas (ERTE), com o objectivo de incentivar a utilização das TIC e possibilitar novas 

e melhores formas de aprender.  

 

 

O Webinar é uma das acções que integram o projecto europeu iTEC, já 

mencionado, e esta acção consta da realização de conferências online destinadas a 

professores, versando temas relacionados com a utilização das TIC, em contexto de 

ensino aprendizagem, e possibilitando um espaço de tempo para colocação de 

questões a ser respondidas pelo conferencista. 

 

Outra das acções da DGIDC, com o apoio da Promthean265 e da Microsoft, 

tendo por finalidade também promover a utilização educativa das TIC, neste caso para 

rentabilizar os equipamentos existentes e melhorar as aprendizagens, foi o 

lançamento em Novembro de 2010 da iniciativa “Aprender e Inovar com TIC”.  

 

O objectivo desta iniciativa foi o de apoiar a nível nacional 100 dos melhores 

projectos de escolas que (1) promovessem “a utilização educativa das TIC em todos os 

níveis de ensino básico e secundário; (2) dinamizassem “a utilização de plataformas de 

aprendizagem pela comunidade educativa”; (3) produzissem e partilhassem “recursos 

educativos digitais”266. 

 

                                                

265
Promethenplanet.com^. Em linha] 

<http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConWebDoc.19373>. [Acedido em 2010-
12-03]. 

266 PORTUGAL. Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC). ERTE. Aprender e 
Inovar com tic. [Em linha] <http://comtic.dgidc.min-edu.pt>/ e em <http://comtic.dgidc.min-
edu.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=70> [Acedido em 2010-12-03]. 

http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConWebDoc.19373
http://comtic.dgidc.min-edu.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=70
http://comtic.dgidc.min-edu.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=70
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Os projectos apresentados e apoiados propunham a utilização dos 

equipamentos e recursos já existentes nas escolas (rede wireless, computadores 

portáteis, projectores e quadros interactivos multimédia). 

 

Ainda em 2010, a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e o Instituto Nacional de 

Estatística (INE) assinaram um protocolo de colaboração com o objectivo de promover 

a literacia estatística nas escolas, através das bibliotecas que pertenciam à RBE. 

 

O INE (Portugal) assegurou formação a bibliotecários escolares das várias 

Direcções Regionais de Educação, sob o tema geral “Literacia Estatística ao Serviço da 

Cidadania – Portal do INE e Projecto ALEA – uma primeira abordagem267”.  

          Em 2011/2012, a formação foi alargada aos professores dos diferentes graus de 

ensino, com o intuito de permitir a aquisição de competência prática em literacia 

estatística, utilizando os instrumentos disponibilizados pelo portal do INE e pelo 

projecto ALEA (Acção Local Estatística Aplicada), destinado a alunos e professores do 

Ensino Básico e Secundário, com recurso a um sítio na web como principal suporte.  

 

Quanto a modelos de literacia da informação também foi a Rede de Bibliotecas 

Escolares que divulgou e disponibilizou em rede alguns modelos existentes a nível 

internacional, sem contudo existir uma definição de modelos a adoptar.  

 

Começou pela difusão do modelo de Paulette Bernhard (1998) “Les six étapes 

d’un projet de recherche”, [«As seis etapas da pesquisa”], modelo incluído no texto La 

recherche d’information à l’école secondaire: L’enseignant et le bibliothéaire,  

                                                
267

 Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e Instituto Nacional de Estatística promovem 
literacia estatística. INEWS n.º 7/Março 2011, p. 6. [Em linha] 
<http://www.ine.pt/ine_novidades/semin/INEWS7_Mar2011/index.html>. [Acedido em 2012-05-30] 

http://www.ine.pt/ine_novidades/semin/INEWS7_Mar2011/index.html


Capítulo 2. A Literacia da Informação conceito, modelos. A literacia da informação no 
ensino básico e secundario: análise internacional. 
_______________________________________________________________________ 

196 

 

 

 

partenaires de l’élève268. A tradução e adaptação para português deste documento 

foram asseguradas pelo Gabinete da RBE, com o título A pesquisa de informação – EB 

2, 3 e Secundário: O professor e a biblioteca, parceiros do aluno269, e o documento 

disponibilizado em linha. 

 

 Foram também divulgadas, em português, duas versões do modelo BIG6 já 

citado como guiões de pesquisa de informação – um para o 1º ciclo e outro para o 2º e  

 

3º Ciclos, uma versão do modelo PLUS, abordado em 2.6.1.4 que não era orientado 

especificamente para quaquer público-alvo270, e a tradução e adaptação, para 

português, das Directrizes da literacia da informação K-12 do CTAP (California 

Technologie Assistance Project)271, “Modelo elaborado de literacia da informação”. 272  

 

A Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), estrutura de âmbito nacional, tem tido 

um papel essencial de apoio à organização, gestão e avaliação das bibliotecas escolares 

(ensino não superior), assunto a abordado no capítulo 4, e disponibiliza e divulga 

informação na Internet sobre literatura, projectos, programas, modelos e orientações 

institucionais relacionados com o desenvolvimento da INFOLIT na educação. 

 

Assim, o agora denominado Ministério da Educação e Ciência, a RBE, a 

Fundação Calouste Gulbenkian e a associação portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas 

e Documentalistas (BAD) são algumas das entidades que têm apoiado projectos e  

                                                
268

 BERNHARD, P. La recherche d’information à l’école secondaire : L’enseignant et le bibliothéaire, 
partenaires de l’élève. 1998.  [Em linha] <http ://pages.infinit.net/formanet/cs/tabl1.html>. [Acedido em 
2012-06-12]. 
269

 PORTUGAL. Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE). A pesquisa de informação – EB 2, 3 e 
Secundário: O professor e a biblioteca, parceiros do aluno. [Em linha] <http://www.rbe.min-edu.pt/>. 
[Acedido em 2010-06-26.] 
270 Modelo BIG6 e Modelo PLUS: uma estratégia para a pesquisa e uso da informação 
 (Versões em português). [Em linha] <http://www.rbe.min-edu.pt/.> [Acedido em 2010-06-26.] 
271 CTAP. Projecto subsisiado pelo Departamento da Educação da Califórnia. [Em linha] 

<http://www.cde.ca.gov/ls/et/rs/ctap.asp> [Acedido em 2013-03-02].     
272

 PORTUGAL.Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares. Modelo elaborado de literacia da informação. 
[Em linha]: http://www.rbe.min-edu.pt/ [Acedido em 2006-03-09].  

http://pages.infinit.net/formanet/cs/tabl1.html
http://www.rbe.min-edu.pt/
http://www.rbe.min-edu.pt/
http://www.cde.ca.gov/ls/et/rs/ctap.asp
http://www.rbe.min-edu.pt/
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promovido congressos internacionais e nacionais para discussão de temas ligados às 

diferentes literacias, incluindo a literacia da informação.   

 

2.7.4. Países Ibero-Americanos  
 

Apesar de terem sido tratadas em itens separados as questões da literacia da 

informação em Portugal e em Espanha, numa perspectiva de aproximação à 

organização europeia, não quisemos deixar de focar alguns aspectos comuns ao 

espaço Ibero-americano, até porque os utilizadores de alguns países têm a vantagem 

de mais fácil acesso à informação e formação em INFOLIT, beneficiando de traduções e 

adaptações de documentos disponibilizados em linha, sem esquecer todo o trabalho 

originário das línguas dos países e regiões desta parte do globo. 

 

Na última década, a temática sobre a aquisição de competências em literacia da 

informação e a relação com outras literacias e competências tem sido objeto de 

discussão em diferentes acontecimentos e as conclusões têm levado à proclamação de 

Declarações apresentadas à comunidade internacional algumas delas já relatadas 

anteriormente273. 

 

Na sequência dos trabalhos anteriores e retomando aspectos da questão 

considerados essenciais, os mesmos foram discutidos no Seminário “Lições Aprendidas 

em Programas Literacia da Informação na Ibero-america274” [sic], realizado em 19 de 

Abril de 2012, e redigida a Declaração de Havana, nome da cidade onde decorreu o 

evento. 

 

A Declaração elenca “15 ações de literacia da informação/LITINFO…/…por um 

trabalho colaborativo e de geração de redes para o crescimento da literacia da 

informação no contexto dos países ibero-americanos”, e apela à congregação de  

                                                
273 Praga, 2003; Alexandria, 2005; Toledo, 2006; Lima, 2009; Paramillo, 2010; Murcia, 2010; Maceió, 
2011; Fez, 2011; Declaração de Havana, 2012. 
274

 Tradução do espanhol para português (Portugal) por Maria José Vitorino e Isabel Mendinhos, Lisboa, 
9 de maio de 2012. 
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esforços de todos os profissionais, bibliotecas, instituições educativas e organizações 

em diferentes países ibero-americanos que estão envolvidos na problemática da 

literacia da informação, preocupando-se com determinados princípios e valores e 

procurando soluções contextualizadas.  

 

 Além destas iniciativas existe na região um organismo internacional, de 

carácter governamental, a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (OEI), designação adoptada desde 1985, que tem um papel 

importante. Os Estados Membros e observadores que constituem esta intitulada 

“comunidade das nações” são Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Guiné 

Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú, Portugal, Porto 

Rico, Uruguai e Venezuela.  

 

 Em 2008, os Ministros da Educação dos países Ibero-americanos, reunidos em 

El Salvador, decidiram implementar o projecto “Metas Educativas 2021: la educación 

que queremos para la generación de los Bicentenários”. Entre os objectivos definidos 

neste documento para a melhoria da Educação constava a “incorporação das TIC no 

ensino e na aprendizagem, aposta na inovação e criatividade, desenvolvimento da 

investigação e do progresso científico”275.  

  

 No que toca especificamente a iniciativas de implementação da INFOLIT de 

nível mais abrangente, podemos citar o IBERTIC – Instituto Ibero-americano de TIC e 

Educação, sediado na Argentina, criado por iniciativa da OEI. 

O IBERTIC tem como objectivo criar condições para o trabalho cooperativo das 

instituições públicas e privadas que fazem parte da OEI, para o desenvolvimento de  

 

                                                
275

 Organização dos Estados Iberoamericanos. Metas educativas 2021: la educación que queremos para 
la generación de los Bicentenários. España, 2010. [Em linha] <http://www.oei.es/metas2021/libro,htm> 
[Acedido em 2012-06-08] 

http://www.oei.es/metas2021/libro,htm
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“acções de diagnóstico, identificação, orientação, prospectiva, formação e avaliação de 

iniciativas de aplicação eficaz das TIC”276.  

 Através do boletim  IBERTIC, que vai na sua segunda edição (Maio 2012), 

podemos consultar informações e documentos sobre Educação e as TIC, resultado de 

videoconferências Ibertic, encontros Internacionais, artigos de periódicos, oferta de 

formação especializada, seminários, conferências...   

  

 As expressões e acrónimos equivalentes que têm surgido no espaço Ibero-

americano são: Alfabetización Informacional (ALFIN); Alfabetización informativa; 

Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI), Competência em Informação  

 

 

(COMPINFO); Literacia Informacional (LITINFO), Information Literacy (INFOLIT), 

Alfabetización Informacional/Iberoamérica277, e Literacia da Informação. 

 

Quanto a iniciativas de países ibero-americanos, os materiais para apoio à 

aquisição de competências em INFOLIT regista-se de forma mais significativa nos 

estabelecimentos do ensino superior, que os disponibiliza em CDROM, na WEB ou 

organizando oficinas para diferentes públicos, realidade observada em algumas 

Universidades no Chile, Colômbia, México, Peru e Porto Rico.   

 

No que ao México diz respeito, a literacia da informação tem sido amplamente 

difundida. Desde 1997 têm tido lugar vários encontros nacionais realizados pela 

Universidade Autónoma da Cidade de Juárez (México), nomeadamente o “III encontro 

internacional do desenvolvimento de destrezas [skills] de informação”, focando os 

modelos internacionais de literacia da informação e de várias propostas para a sua 

aplicação. 

                                                
276

 OEI/IBERTIC. [Em linha] < http://oei.org.ar/ibertic/.> [Acedido em 2012-06-06].  
277

Alfabetización Informacional/Iberoamérica [Em linha] <http://alfiniberoamerica.blogspot.pt>/.> 
[Acedido em 2012-06-05]. 

http://oei.org.ar/ibertic/
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A expressão adoptada neste país parece ser “alfabetización informativa”. Na 

opinião de Lau é correcto utilizar os adjectivos “informativo” ou “informacional” como 

tradução de literacy. “Informativo”, porque indica a ‘necessidade de informar’ sem ter 

em conta a aplicabilidade; “informacional” por reflectir o sentido de ‘aplicabilidade a 

algo”, sendo que este último termo será mais apropriado do ponto de vista 

semântico278. 

 

No que concerne à implementação de projectos, na Universidade de Porto Rico 

Bayamon foi implementado o Infonexus, programa de literacia da informação com  

 

duração de três anos, em que se realizaram workshops destinados a diferentes 

públicos (estudantes, pessoal de faculdades, universidades e comunidade) de 

instituições educativas públicas e privadas. 

 

 Dos programas implementados destacamemos o programa eEDUTEKA que 

disponibiliza um portal de acesso gratuito com um servidor localizado no Utah (EUA), 

permitindo aos docentes e às direções escolares a melhoria da educação com recurso 

a TIC.  

 

Neste portal, maioritariamente com documentos traduzidos do inglês ou 

originários de autores de expressão espanhola, é possível: 

1 - Consultar normas e resultados de aprendizagem para o ensino básico e 

secundário; 

2 - Aprender modelos de pesquisa e comunicação da informação por etapas – 

modelos BIG6, Gavilán e pesquisa guiada (Guided Inquiry) – para resolver de forma 

efectiva problemas de informação (“competência para gerir informação”), ou, como a  

                                                
278 SÁNCHEZ, DÍAZ M. Las competencias desde la perspectiva informacional: apuntes introductorios a 

nivel terminológico y conceptual, escenarios e iniciativas. Ciência da Informação, Brasília, Vol. 37, N.º 1, 

pp. 107-120, jan. /abr. 2008 [Em linha]    

<http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/view/935/752>, [Acedido em 2009-06-06 ]. 

 

http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/view/935/752
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pesquisa orientada com a ajuda das bibliotecas permite aprendizagens significativas na 

pesquisa de diferentes fontes de informação; 

3 – Frequentar cursos online de formação docente em TIC, abordando novas 

metodologias de ensino-aprendizagem; 

4 – Ter acesso aos mais variados textos, artigos e notícias de jornais e 

periódicos sobre a literacia da informação; 

5 – Comunicar através de RSS, Facebook, Twitter e Youtube…  
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Capítulo 3.  

 

Sistema educativo em Portugal 

 

 

3.1 - Introdução  

 

 Neste capítulo é nossa intenção centrar o enfoque no ensino básico, em 

especial no 3º ciclo, mas também dar uma panorâmica geral de evolução e estado 

actual da educação pré-escolar e educação escolar como um todo estruturalmente 

organizado. 

 

 No século XX, até ao início do processo de democratização despoletado pela 

revolução de 25 de Abril de 1974, o sistema de ensino era autoritário e caracterizado 

pela existência de normas claras e rígidas e sanções duras.  

 

Durante a vigência da ditadura, a autoridade era exercida por um reitor 

nomeado pelo Ministério da Educação, que fazia cumprir a legislação emanada do 

poder central, e o funcionamento das escolas, tal como a organização social, eram 

controlados de forma excessivamente hierarquizada.  

   

A partir de 1974, a autoridade passou a ser “partilhada por vários órgãos 

colegiais e que assumiam os seus cargos na sequência de eleições livres.”1 No entanto, 

o sistema de ensino continuou a reger-se por um conjunto de legislação definido pelo 

Ministério da Educação, que simultaneamente assegurava apoio técnico, 

financiamento e controlo. A última lei orgânica do Ministério da Educação reporta-se a  

                                                
1
 MAGALHÃES, A. M;, ALÇADA, I. Saiba o indispensável sobre… as escolas portuguesas hoje: Como se 

administram? Instituto de Inovação Educacional, 2002. [Em linha] < http://www.ccsilva.fersap.pt/falar-
educacao.pdf.> [Acedido em 2011-07-25]. 

http://www.ccsilva.fersap.pt/falar-educacao.pdf
http://www.ccsilva.fersap.pt/falar-educacao.pdf
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20062, que entretanto já sofreu várias alterações3, na qual consta a sua missão, 

atribuições, estrutura orgânica, serviços, organismos, órgãos consultivos e outras 

estruturas. 

  

A autonomia e a descentralização são os princípios orientadores da legislação 

que rege o sistema de ensino. Nesse sentido, a legislação mais significativa publicada 

foi o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, que definiu o “regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário, revogando toda a legislação pós 25 de Abril de 1974 que 

contrariava o conteúdo daquele diploma legal, “designadamente o Decreto-Lei n.º 769-

A/76, de 23 de Outubro, e o Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio” 4 .  

 

A primeira alteração a este regime deu-se por apreciação parlamentar, com a 

publicação da Lei n.º 24/99, de 22 de Abril. Posteriormente, foi aprovado um novo 

regime com a publicação do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, revogando o 

Decreto-Lei n.º 115 -A/98, de 4 de Maio e o Decreto Regulamentar n.º 10/99 de 21 de 

Julho.  

  

O quadro geral do sistema educativo português das últimas duas décadas e 

meia foi estabelecido pela Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de 

Outubro, abrangendo a educação pré-escolar, a educação escolar (ensinos básico, 

secundário e superior) e a educação extra-escolar, que se realiza “num quadro aberto 

de iniciativas múltiplas, de natureza formal e não formal”)5. 

 

                                                
2 PORTUGAL. Ministério da Educação. Decreto-Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro.  
3 PORTUGAL. Ministério da Educação. Decretos-Lei n.º 164/2008, de 8 de Agosto;  n.º 117/2009, de 17 
de Maio e n.º 208/2009, de 2 de Setembro. 
4
 PORTUGAL. Ministério da Educação. Decreto-Lei n.º 115-A/98, op. cit., artigos 1º e 14.º. 

5
 PORTUGAL.Assembleia da República. Lei n.º 46/86, ponto 4, artigo 4º, capítulo II, Organização do 

sistema educativo. (Lei de Bases do Sistema Educativo português). 
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A lei de bases sofreu alterações relacionadas com o ensino superior, 

nomeadamente através da publicação das Leis nºs 115/97, de 19 de Setembro, e 

49/2005, de 30 de Agosto. 

 

O n.º 5 do artigo 1º da mencionada Lei de Bases do Sistema Educativo previa 

que a coordenação da política respeitante ao sistema educativo seria da 

responsabilidade de um ministério com vocação para o efeito, independentemente 

das instituições que o compusessem, e o Ministério da Educação tem assumido esse 

papel ininterruptamente relativamente ao ensino não superior, assegurando apoio 

técnico, financiamento e controlo.  

 

O ensino superior deixou de ser tutelado pelo Ministério da Educação a partir 

do ano 2002 até 2011, passando a ser essa competência da responsabilidade do então 

denominado Ministério da Ciência e Ensino Superior, designação que mudou várias 

vezes, e em 2005 passou a chamar-se Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior. 

 

 Com a formação do XIX Governo Constitucional, em 2011, as competências 

acometidas ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior passaram a ter a tutela do agora designado Ministério da Educação e Ciência. 

 

3.2. Evolução do sistema educativo português no ensino não superior 

 

 Nos anos 1950, foram instituídos em Portugal quatro anos de escolaridade 

obrigatória para o sexo masculino e três anos para o sexo feminino. Nas alterações 

seguintes deixou de haver diferença entre género e a escolaridade obrigatória passou 

primeiro para seis anos e em 1973, no ano anterior à queda do regime ditatorial, foi 

publicada a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) e estabelecido o ensino básico 

que previa uma duração de oito anos. Esta lei não chegou a ser totalmente aplicada, 

por ter ocorrido a revolução de Abril de 1974. 
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Durante o processo democrático iniciado em 25 de Abril de 1974, começou por 

ser criado o “Ensino Básico Unificado”, extinguindo o “Ensino Técnico”. Entretanto, 

passou a haver o “Ensino Público Pré-Escolar”, foi criado o 12º ano e mais tarde o 

“Ensino Técnico Profissional pós 9º ano”.  

 

 A escolaridade obrigatória foi alterada para nove anos, com a publicação da já 

referida Lei n.º 84/86 (nº 1, artigo 6º). A partir da publicação deste diploma legal, 

procedeu-se a alterações curriculares e à criação de Escolas Profissionais e de Cursos 

Tecnológicos.  

 

Em 2001, assistimos à reorganização curricular do Ensino Básico, 

nomeadamente com a publicação do Decreto-Lei n.º 6/ 2001, e a uma nova reforma 

do Ensino Secundário. 

  

De acordo com os princípios deste decreto-lei, o Ministério da Educação 

definiu, pela primeira vez em Portugal, “o conjunto de competências consideradas 

essenciais e estruturantes no âmbito do desenvolvimento do currículo nacional, para 

cada um dos ciclos do ensino básico, o perfil de competências de saída deste nível de 

ensino e, ainda, os tipos de experiências educativas que devem [SIC] ser 

proporcionadas a todos os alunos. (…) ” 6.  

 

Após o início de funções do XIX governo constitucional, o documento Currículo 

Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, divulgado em 2001, foi revogado 

pelo despacho ministerial n.º 17169/2011, de 23 de Dezembro, e deixou de ser o 

documento orientador do Ensino Básico. No despacho foram feitas várias 

considerações sobre este acto, destacando-se a rejeição de considerar as 

competências como categoria que englobava todos os objectivos de aprendizagem, 

mas advogando que os mesmos deviam ser “claramente decompostos em  

 

                                                
6
 PORTUGAL. Ministério da Educação. Departamento da Educação básica. Competências essenciais. Em: 

Língua Portuguesa: Reorganização curricular do ensino básico – 3º ciclo.  Porto: Porto ed., s/d. 
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conhecimentos e capacidades7” essenciais, a adquirir pelos alunos, e a definir no 

currículo nacional, remetendo para documentos a elaborar posteriormente. 

 

Tendo em conta a percentagem significativa de insucesso e abandono escolar e 

a necessidade de alterar este panorama, a partir 1997 foram implementados os Cursos 

de Educação e de Formação de Jovens (CEF), para possibilitar a conclusão da 

escolaridade obrigatória ou para prosseguir os estudos ou ainda formação que 

permitisse mais qualificações para entrar no mundo do trabalho. Estes cursos eram 

organizados numa óptica de flexibilidade e ajustados aos interesses do público-alvo.  

 

Já em 1991, o Decreto-Lei 401/91, de 16 de Outubro, tinha regulado as 

actividades de formação profissional inseridas “quer no sistema educativo quer no 

mercado de emprego8”, remetendo para regimes específicos a fixar posteriormente e, 

no que concerne ao mercado de emprego o mesmo foi regulamentado pelo Decreto-

Lei n.º 405/91, de 16 de Outubro. 

 

Posteriormente, o Despacho Conjunto n.º 453/2004, com as alterações 

introduzidas pela Rectificação n.º 1673/2004, de 13 de Agosto, regulamentou a criação 

de Cursos de Educação e Formação com dupla certificação escolar e profissional, 

destinados preferencialmente a jovens com idade igual ou superior a 15 anos.  

 

Inseridos na validação de aprendizagens informais e não formais de adultos, 

adquiridas fora do sistema formal de educação ou no sistema de formação 

profissional, no intuito de permitir o aumento dos níveis de qualificação escolar e 

profissional, foi criado em 2001 o “Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC) ”” e o mesmo posteriormente enquadrado na iniciativa “Novas 

Oportunidades””, implementada a partir de 2006.  

 
                                                
7 PORTUGAL. Ministério da Educação e Ciência. Gabinete do Ministro. Despacho n.º 17169/2011. Diário 
da República, 2.ª série — N.º 245 — 23 de Dezembro de 2011. 
8
 PORTUGAL. Conselho de Ministros. Decreto-Lei 401/91, de 16 de Outubro, preâmbulo. Diário da 

República n.º 238 – I Série-A – 16-10-1991. 
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Na sequência das medidas adoptadas, foi publicado o Decreto-Lei n.º 

396/2007, de 31 de Dezembro, que estabeleceu o regime jurídico do Sistema Nacional 

de Qualificações, e definiu as estruturas do seu funcionamento, assumindo objectivos 

já preconizados na iniciativa Novas Oportunidades, nomeadamente “promover a 

generalização do nível secundário como qualificação mínima da população”, 

assegurando aos jovens variadas vias de educação e de formação e no que diz respeito 

aos adultos, possibilitando a obtenção de qualificações de forma flexível, certificando 

competências adquiridas na educação, na formação, na experiência profissional ou 

outras vias. 

 

A estrutura e a organização do Catálogo Nacional de Qualificações, assim como 

o modelo de evolução para qualificações baseadas em competências, foram 

estabelecidos pela Portaria n.º 781/2009, de 23 de Setembro, ao abrigo do conteúdo 

do n.º 10 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 396/2007. 

 

A regulação do Quadro Nacional de Qualificações e a definição dos “descritores 

para a caracterização dos níveis de qualificação nacionais9” constam da Portaria n.º 

782/2009. A alteração e clarificação das regras para a emissão de certificados e 

diplomas, face às alterações legislativas verificadas, constam do Despacho n.º 

978/2011, de 12 de Janeiro.  

 

 O Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) adoptou os princípios do Quadro 

Europeu de Qualificações (QEQ), relativamente “à descrição das qualificações 

nacionais em termos de resultados de aprendizagem, de acordo com os descritores 

associados a cada nível de qualificação10” e abrange: (1) o ensino básico, secundário e 

superior; (2) a formação profissional; (3) os processos de reconhecimento, validação e  

                                                
9 PORTUGAL. Ministérios do Trabalho e da Segurança Social, da Educação e da Ciência Tecnologia e 

Ensino Superior. Portaria n.º 781/2009, de 23 de Julho, artigo 1º. Diário da República, 1.ª série — N.º 

141 — 23 de Julho de 2009. 

10
 PORTUGAL. Ministérios do Trabalho e da Segurança Social, da Educação e da Ciência Tecnologia e 

Ensino Superior. Portaria 782/2009, op.cit., preâmbulo. 
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certificação de competências obtidas por vias não formais e informais desenvolvidos 

no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações. (Portaria 782/2009, preâmbulo e 

artigos 1º e 3º11).  

 

A coordenação e dinamização da oferta de educação e formação profissional de 

dupla certificação é uma das responsabilidades da Agência Nacional para a 

Qualificação, IP (ANQ, IP), inserida na sua missão de coordenar a execução das 

políticas de educação e formação profissional destinada a jovens e adultos.  

 

Cabe aqui referir que estas acções, para além de terem a ver com a definição, a 

nível europeu, de princípios comuns sobre a matéria, também são objecto de 

mecanismos internacionais de avaliação e de análise das competências de jovens 

adultos e de adultos, que por sua vez se inserem nas políticas definidas a nível 

internacional sobre a aprendizagem ao longo da vida.  

 

Com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2006, de 12 de 

Julho, foi aprovado o Plano Nacional de Leitura (PNL)12, como responsabilidade do 

Ministério da Educação, em articulação com os ministérios da Cultura e dos Assuntos 

Parlamentares, e sob o patrocínio do Presidente da República. O objectivo enunciado 

foi o de fomentar os hábitos de leitura e melhorar os níveis de literacia 

 

 A estrutura de coordenação do PNL é constituída pelo Gabinete da Rede de 

Bibliotecas Escolares (GRBE) – com competência para coordenar o plano - o Instituto 

Português do Livro e das Bibliotecas (IPLB), o Instituto da Comunicação Social (ICS) e o  

 

                                                
11 No Anexo I da Portaria 782/2009 constam os níveis do Quadro Nacional de Qualificações, de acordo 

com a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2008, relativa à 
instituição do Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (JO, n.º C 111, de 
6 de Maio de 2008)] 
12Plano Nacional de Leitura. [Em linha] <http://www.min-edu.pt;>; <http://www.min-
edu.pt/index.php?s=white&pid=698.> [Acedido em 2011-08-06]. 
 
 

http://www.min-edu.pt/
http://www.min-edu.pt/index.php?s=white&pid=698
http://www.min-edu.pt/index.php?s=white&pid=698
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Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo do Ministério da Educação 

(GIASE). 

 

Como anexos à Resolução do Conselho de Ministros, de que temos vindo a 

falar, constam quadros com a explicitação dos destinatários e áreas de intervenção do 

PNL e dos programas de promoção de leitura em vários contextos (escolares, 

familiares, tempos livres, bibliotecas públicas e outros espaços da comunidade), a 

implementar a partir do ano lectivo 2006/2007, de forma faseada. 

 

A primeira fase da concretização deste projecto decorreu de 2007 a 2011. O 

público-alvo de actuação foi a população escolar da educação pré-escolar e do ensino 

básico, com especial incidência no 1.º e 2.º Ciclos e, nos primeiros quatro anos, os 

programas constaram de práticas de leitura orientada em salas de aula, nas bibliotecas 

escolares e noutros espaços das escolas. 

 

 Está prevista a aplicação de uma segunda fase de 2012 a 2016, após a 

avaliação da primeira. Esta avaliação dos resultados incidirá não só nos alunos das 

escolas, como também nas áreas da leitura em família e da rede de leitura pública. 

 

Em 2007, iniciou-se o processo do Plano Tecnológico da Educação (PTE), 

programa destinado à modernização tecnológica das escolas portuguesas, de modo a 

promover a integração e a utilização generalizada de TIC nos processos de ensino 

aprendizagem e na gestão e segurança escolares (Ministério da Educação, 2009), ainda 

que tenham existido outros programas e iniciativas anteriores, ligados às tecnologias 

da informação e comunicação, já mencionados no capítulo 2.  

 

Este plano foi inicialmente aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 137/2007, de 18 de Setembro, e para dar cumprimento aos números 2, 3 e 5 desta 

resolução, foi inicialmente publicado o despacho n.º 143/2008, de 3 de Janeiro, que  
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aprovou em anexo ao despacho o “modelo orgânico e operacional relativo à execução 

do PTE dos serviços do Ministério da Educação”. 

 

Com a publicação do despacho n.º 700/2009 procedeu-se a alterações, que 

essencialmente tiveram a ver com a criação de “equipas PTE” nas escolas ou 

agrupamentos de escolas do ensino básico e secundário - Capítulo VIII do modelo 

orgânico e operacional atrás indicado. Este capítulo trata da regulamentação relativa à 

natureza, constituição, funções e composição destas equipas, como estruturas de 

coordenação e acompanhamento dos projectos do PTE ao nível dos estabelecimentos 

de ensino. 

 

Também está em curso, nas escolas públicas, a ligação em banda larga de alta 

velocidade, para acesso à Internet, e têm vindo a ser instalados mais computadores, 

videoprojectores e quadros interactivos.  

 

Em 2010, foi lançado o projecto de três anos “Aprender e Inovar com TIC”, com 

o apoio da Promethean e da Microsoft, e da responsabilidade do Ministério da 

Educação, através da Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 

(DGIDC), para “promover a utilização educativa das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), tendo em vista a melhoria das aprendizagens dos alunos através da 

rentabilização dos equipamentos disponíveis nas escolas.”13  

 

A candidatura dos projectos das escolas realizou-se até o dia 15 de Dezembro 

de 2010 e destinou-se a “agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do ensino 

público de Portugal continental, com Educação Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do  

 

 

                                                

13 PROMETHEAN PLANET. Iniciativa Aprender e Inovar com TIC (2010-2013). [Em linha] 
<http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConWebDoc.19373>. [Acedido em 2010-
12-03]. 

http://www1.prometheanplanet.com/pt/server.php?show=ConWebDoc.19373
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Ensino Básico e Ensino Secundário.”14 e foram contemplados os projetos de 100 

escolas a nível nacional. 

 

Os critérios de avaliação dos projetos a concurso prenderam-se com o carácter 

inovador dos mesmos e, simultaneamente, que promovessem “a utilização educativa 

das TIC; [privilegiassem] o seu uso no 1.º Ciclo do Ensino Básico [e assegurassem] a 

utilização de plataformas de gestão da aprendizagem pela comunidade educativa e a 

produção e partilha de recursos educativos digitais.” 15  

 

Nas figuras a seguir (Fig. 3.1 e Fig. 3.2), é possível visualizar esquematicamente 

as alterações mais significativas do sistema educativo português, verificadas desde 

meados dos anos 1950 até 2007, inclusive, que temos vindo a descrever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 PORTUGAL. Ministério da Educação. Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular. 
Iniciativa “Aprender e Inovar com TIC”. Artigo 3.º do regulamento. [Em linha] 
<http://www.erte.dgidc.min-edu.pt/index.php?section=356>. [ Acedido em 2010-12-03) 

 
15

 PORTUGAL. Ministério da Educação. Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 
Iniciativa “Aprender e Inovar com TIC”. op. cit. 

http://www.erte.dgidc.min-edu.pt/index.php?section=356
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                Antes de 25 de Abril de 1974    
           

  Escolaridade Obrigatória       
     - 4ª Classe (sexo masculino)      1956     
     - 3ª Classe - (sexo feminino)       

           

  Escolaridade obrigatória - 6 anos  1964     

           

      
Criação da 
Telescola  1965 

           

      Criação de Cursos Técnicos 1972 

           

  Escolaridade obrigatória - 8 anos  1973     

           
           
                     Após 25 de Abril de 1974    
           

      Criação do Ensino Básico Unificado/ 1975 
      Extinção do Ensino Técnico   

           

      Ensino Público Pré-Escolar 1977 

           

      Criação do 12º ano   1980 

           

      Criação do Ensino Técnico 1983 
      Profissional pós 9º ano   

           

  Escolaridade obrigatória - 9 anos  1986     
  Lei de Bases do Sistema Educativo       

      Criação de Escolas Profissionais   

      Reforma Curricular dos ensinos 1989 
      básico e secundário     

           

      
Reforma curricular do ensino 
secundário 1993 

      E Criação de Cursos Tecnológicos   

                  
 

Fig. 3.1 Evolução do sistema educativo dos anos 1950 até 1993  
Fonte: Gabinete de Estudos e Planeamento da Educação (GEPE) 
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  Cursos de Educação/Formação (CEF) 1997      

            

  
Reorganização curricular Ensino 
Básico           

  Criação do RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências) 2001 

            

  Reforma Ensino Secundário   2004      

            

  Escola tempo inteiro (1.º ciclo)   Inglês no 1.º ciclo do ensino básico 2005 

            

  "Novas Oportunidades"        
  Plano Nacional de Leitura 2006       

             

  Plano Tecnológico Educação 2007       

                    

 
Fig. 3.2 Evolução do sistema educativo após 1993 até 2007 

Fonte: Gabinete de Estudos e Planeamento da Educação (GEPE) 

 
 

 Após 2007, com a publicação da Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto, assistimos 

por exemplo ao aumento da escolaridade obrigatória de nove para doze anos (dos 6 

aos 18 anos) e ao estabelecimento da universalidade da educação pré-escolar no ano 

em que as crianças completem cinco anos de idade. Começaram a ficar sujeitos a este 

regime de escolaridade obrigatória os alunos que se matricularam no ano lectivo de 

2009-2010 em qualquer dos anos de escolaridade dos 1.º ou 2.º ciclos do ensino básico 

ou no 7.º ano de escolaridade.16 

 

Ainda no âmbito da evolução do sistema educativo, foram criados os Cursos 

Básicos de Dança, de Música e de Canto Gregoriano e aprovados os respectivos planos 

de estudo, pela Portaria n.º 691/2009, de 25 de Fevereiro. 

 

 

 

 

 

                                                
16

PORTUGAL.  Assembleia da República. Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto. Preâmbulo e artigos 1.º, 2.º e 
8.º. 
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3.3. Organização, administração e gestão actual do sistema educativo  

 

 O sistema educativo em Portugal está organizado por níveis de escolaridade, anos de 

escolaridade – nos três ciclos do ensino básico e no ensino secundário – e por idade de 

entrada. Com o aumento da escolaridade de nove para doze anos, passou a ter a estrutura que 

consta da figura abaixo (Fig. 3.3).  

 

 

 
Níveis de escolaridade 

 
Anos de 

escolaridade 

 
Idade de entrada 

 

  Ensino Superior    18 

       

     12.º Ano  17 

[Escolaridade 
Obrigatória] a)  Ensino Secundário  11.º Ano  16 

     10.º Ano  15 

       

      9º Ano  14 

   3.º Ciclo do Ensino   8º Ano  13 

Ensino Básico  Básico  7º Ano  12 

        

   2.º Ciclo do Ensino  6.º Ano  11 

   Básico  5.º Ano  10 

        

Escolaridade     4.º Ano  9 

Obrigatória  1.º Ciclo do Ensino  3.º Ano  8 

   Básico  2.º Ano  7 

      1.º Ano  6 

       

  Educação    5 

  Pré-Escolar    4 

       3 

       

 
Fig. 3.3 Estrutura do Sistema Educativo em Portugal 

 
Fonte: MAGALHÃES, A. M., ALÇADA, I. Saiba o indispensável sobre… as escolas portuguesas hoje: Como se administram? Ministério 
da Educação. Instituto de Inovação Educacional (IIE), 2002. 
a)Instituído o ensino obrigatório até ao 12º ano, pela Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto.  
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Como já afirmámos, o sistema de ensino português nem sempre tem sido 

administrado por apenas um ministério, havendo períodos em que o ensino pré-

escolar, o 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino básico e o Ensino Secundário têm tido tutela 

diferente da do ensino superior. Em 2011 passou novamente a existir apenas o 

Ministério da Educação e Ciência que abrange todos os níveis de ensino. 

 

Relativamente ao ensino não superior, o ministério tem a responsabilidade de 

garantir apoio técnico, financiamento e controlo e o funcionamento do sistema é 

definido por um conjunto de legislação, onde constam os termos em que se concretiza 

a autonomia das escolas, e cada escola ou o conjunto de escolas organizado em 

agrupamento regem-se pelas leis comuns que definem o modelo de administração, 

gestão e financiamento e por documentos orientadores que respeitem os termos das 

leis comuns. São documentos orientadores o Regulamento Interno da Escola (RIE) ou 

do Agrupamento (RIA); o Projecto Educativo da Escola (PEE) ou do Agrupamento (PEA); 

o Plano Anual de Actividades (PAA). 

 

Com o objectivo de resolver problemas específicos nas escolas, têm sido 

definidas e criadas estruturas de “orientação educativa” e, relativamente aos 2º e 3º 

Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, existem os “Departamentos Curriculares”, 

os “Conselhos de Turma”, as “Coordenações de ano, de ciclo ou de curso” e se os 

estabelecimentos de ensino assim o entenderem podem criar outras estruturas (…). 

Exemplos disso são a associação de estudantes, a associação de pais, a 

Biblioteca/Centro de Recursos, etc. que podem funcionar em termos a definir pelo 

Regulamento Interno da Escola e de acordo com a legislação que prevê essas 

estruturas. 

 

 Além disso, também existem serviços especializados de Psicologia e Orientação, 

núcleo de Apoio Educativo, serviços de Acção Social Escolar, núcleo de apoio a salas de 

estudo, núcleos de actividades de complemento curricular e grupos de projetos de 

Desenvolvimento Educativo.  
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 Os princípios que regem a administração das escolas são idênticos para todos 

os estabelecimentos de ensino com pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e 

Ensino Secundário.   

 

Com a publicação do Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de Maio, conjugado com a Lei 

n.º 24/99, de 22 de Abril, que procedeu à sua primeira alteração, por apreciação 

parlamentar, foi definido e aprovado o regime jurídico da autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, bem como dos respetivos agrupamentos, e os órgãos de administração e 

gestão definidos foram a Direcção Executiva, a Assembleia, o Conselho Pedagógico e o 

Conselho Administrativo. 

 

Dando cumprimento ao artigo 55.º do Decreto-Lei 115-A/98, que previa “a 

regulamentação do exercício de funções nos órgãos e estruturas de administração e 

gestão”, foi satisfeita em parte a sua concretização, através do Decreto-Lei n.º 355-

A/98, de 13 de Novembro, “relativamente às funções de direcção executiva e de 

coordenação de estabelecimentos integrados em agrupamentos de escolas, tendo sido 

aprovado o respectivo regime de exercício e condições de remuneração.”17  

 

Com a publicação do Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho, tendo 

em conta o previsto nos artigos 34º a 37º do Decreto-Lei 115-A/98, foi estabelecido “o 

quadro de competências das estruturas de orientação educativa [e] o regime de 

exercício de funções de coordenação18” dessas estruturas ou de outras definidas nos 

regulamentos internos.        

  
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, foram revogados 

o Decreto-Lei 115-A/98 e o Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho, e 

procedeu-se à revisão do regime jurídico da autonomia, atrás indicado, nos ensinos 

regular e especializado. Consideraram-se estabelecimentos públicos os agrupamentos  

                                                
17

 PORTUGAL. Conselho de Ministros. Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho, preâmbulo. 
18 Ibidem, nºs 1 e 2 do artigo 1º. 
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de escolas e as escolas não agrupadas. Os seus órgãos de direcção, administração e 

gestão passaram a ser: 

1 - Conselho geral; 

2 - Director; 

3 - Conselho pedagógico; 

4 - Conselho administrativo. 

 

Algumas das razões explicitadas no Decreto-Lei 75/2008, para se proceder às 

alterações introduzidas, tiveram a ver com a necessidade de reforçar a “participação 

das famílias e comunidades na direcção estratégica dos estabelecimentos de ensino e 

no favorecimento da constituição de lideranças fortes” (…), possibilitando a 

intervenção na actividade e na vida da escola, inclusivamente para “prestação de 

contas da escola relativamente àqueles que serve. 19” 

 

Deste modo, as mudanças mais significativas foram:  

 

(1) A instituição de um órgão colegial de direcção, o já mencionado conselho 

geral, constituído por representantes do pessoal docente e não docente, dos pais e 

encarregados de educação, dos alunos adultos e do ensino secundário, das autarquias 

e da comunidade local. Este órgão tem como funções a aprovação do regulamento 

interno, projecto educativo e plano de actividades, acompanhando a sua concretização 

através do relatório anual de actividades. Foi ainda conferido “a este órgão capacidade 

de eleger e destituir o director (…)”.20 

(2) Foi criado o lugar de director, coadjuvado por um subdirector e um pequeno 

número de adjuntos, como órgão unipessoal, e não um órgão colegial como acontecia 

anteriormente. Para além de caber ao director a gestão administrativa, financeira e 

pedagógica, também preside ao conselho pedagógico e foi-lhe atribuído o poder de 

nomear os responsáveis pelos departamentos curriculares. 

 

                                                
19

 PORTUGAL. Ministério da Educação. Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, preâmbulo. 
20 Ibidem. 
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Ainda de acordo com o artigo 9º do decreto-lei 75/2008, que temos vindo a 

citar, foi reiterado que o projecto educativo, o regulamento interno, os planos anual e 

plurianual de actividades e o orçamento constituem instrumentos do exercício da 

autonomia de todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

 

3.4. Organização, administração, gestão e avaliação do Ensino Básico  

  

O ensino básico em Portugal está organizado numa lógica de objectivos a 

atingir no final de cada ciclo. É composto por três ciclos, que correspondem a nove 

anos de escolaridade, abrangendo os grupos etários dos 6 aos 14 anos, podendo ir até 

aos 15 anos. 

 

 De acordo com a Classificação Internacional Normalizada da Educação, mais 

conhecida pela sigla ISCED (International Standard Classification of Education), e 

desenvolvida pela UNESCO desde os anos 1970 para efeitos de compilação e 

tratamento de dados sobre a Educação, os três ciclos do Ensino Básico em Portugal 

correspondem aos níveis 1 e 2 do ISCED 1997: (1) 1º ciclo – corresponde ao ISCED nível 

1A – com uma duração de quatro anos (1º ao 4º ano); (2) 2º ciclo – corresponde ao 

ISCED nível 1B – com a duração de dois anos (5º e 6º anos); (3) 3º ciclo - corresponde 

ao ISCED nível 2 – com a duração de três anos (7º ao 9º anos).   

 

Ainda que a maioria da legislação sobre estas matérias refira o ensino pré-

escolar e o 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, a nossa abordagem tem mais a ver com 

os 2º e 3º ciclos e visa particularizar as questões ligadas ao 3º ciclo, por duas razões: 

(1) O facto de o nosso objeto de estudo se centrar há vários anos em escolas 

com estes dois ciclos de ensino; 

(2) O trabalho de investigação acção, sobre o desenvolvimento das 

competências em literacia da informação, se realizar com alunos do 3º ciclo,  
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recorrendo aos conteúdos da disciplina de História deste nível de ensino, conjugado 

com a acção na biblioteca escolar e a utilização dos seus recursos.  

 

Em Portugal, as grandes alterações na organização curricular iniciaram-se na 

segunda metade dos anos 1980, nomeadamente com a publicação da Lei n.º 46/86 de 

14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo).  

 

Na sequência da aplicação desta lei e da redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 

115/97, de 19 de Setembro, foi publicado o Decreto-Lei 6/2001, de 18 de Janeiro, 

diploma que aprovou a reorganização curricular do ensino básico, estabelecendo os 

seus princípios orientadores de organização e de gestão, “bem como da avaliação das 

aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo nacional”, numa 

perspectiva de desenvolvimento da autonomia das escolas.  

 

O seu capítulo II, que dizia respeito à organização e gestão do currículo 

nacional, começava por remeter para os anexos I, II e III, donde constavam os 

desenhos curriculares dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, esclarecendo que deles 

faziam parte áreas curriculares disciplinares e não disciplinares. Eram contempladas 

três novas áreas curriculares não disciplinares (ACND) – “área de projecto”, “estudo 

acompanhado” e “formação cívica”.  

 

 As ACND foram objecto de regulamentação pelo despacho n.º 16149/2007, de 

25 de Julho, relativamente à utilização das TIC na “área de projecto” no 8.º ano de 

escolaridade (área que deixou de existir com a publicação do Decreto-Lei 94/2011), e 

pelo despacho n.º 19308/2008, de 21 de Julho, no que respeita nomeadamente às 

disciplinas ou áreas curriculares disciplinares e não disciplinares a leccionar pelo 

Director de Turma e os domínios em que os alunos devem desenvolver competências 

(pontos 4, 10 e 13 do despacho n.º 19308).  
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O capítulo III tratava da avaliação das aprendizagens, dos seus intervenientes, 

das modalidades de avaliação, dos seus efeitos na progressão dos alunos, e da 

previsão de recurso a várias técnicas e instrumentos para a avaliação do 

desenvolvimento do currículo nacional. 

 

A aprovação de medidas para o desenvolvimento das disposições previstas no 

Decreto-Lei 6/2001, no que concerne à avaliação das aprendizagens e competências 

dos alunos dos três ciclos do ensino básico, constava inicialmente do Despacho 

Normativo n.º 30/2001, de 22 de Junho, que substituiu o Despacho Normativo 98-A/92 

e legislação posterior sobre esta matéria, mas reiterando os princípios de relevo ao 

“carácter formativo da avaliação e a valorização de uma lógica de ciclo, …21“.    

 

O Decreto-Lei 6/2001, objecto de retificação pela Declaração de Rectificação 

n.º 4 -A/2001, de 28 de Fevereiro, e o Despacho Normativo n.º 30/2001, de 22 de 

Junho, foram alterados por legislação que abordaremos mais adiante. 

 

Através do Departamento da Educação Básica do Ministério da Educação foi 

publicado um documento que explicitava tanto as competências essenciais de carácter 

geral, como as competências específicas de cada área disciplinar e disciplinas, a 

desenvolver pelos alunos, no âmbito do currículo nacional. Actualmente, esta 

informação está disponível em linha. 22 

 

 

 

 

 

                                                
21 PORTUGAL. Ministério da Educação. Secretaria de Estado da Educação. Despacho Normativo n.º 
30/2001, de 22 de Junho, preâmbulo. 
22 PORTUGAL. Ministério da Educação. Departamento de Educação Básica. Currículo nacional do ensino 
básico: Competências essenciais. [Em linha] <http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/wp-
content/uploads/2010/09/Curriculo_Nacional1CEB.pdf>. [Acedido em 2011-09-16].  
 
 

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/wp-content/uploads/2010/09/Curriculo_Nacional1CEB.pdf
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/wp-content/uploads/2010/09/Curriculo_Nacional1CEB.pdf
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3.4.1. Organização e gestão curricular do 2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico  

 

 Com a publicação do Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro, procedeu-se 

a alterações ao Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, rectificado pela Declaração 

de Rectificação n.º 4-A/2001, de 28 de Fevereiro.  

  

Na prática, foi criada a nova disciplina curricular de “Introdução às Tecnologias 

de Informação e Comunicação” (TIC), no 9º ano, e instituída a realização de avaliação 

externa nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para o mesmo ano 

curricular.   

 

O agora designado Ministério da Educação e Ciência procedeu à alteração dos 

desenhos curriculares dos 2.º e 3.ºs ciclos do ensino básico e da carga horária, que 

constam do anexo I do Decreto-Lei n.º 94/2011, de 3 de Agosto.  

 
Neste diploma procedeu-se a reajustamentos que se traduziram no aumento 

da carga horária semanal das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática nos 2º e 

3º Ciclos. Também passou a haver avaliação sumativa externa nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, no final do 2º ciclo (6º ano de escolaridade), em moldes 

idênticos aos que existiam desde 2002 para o final do 3.º ciclo (9.º ano de 

escolaridade). 

 

No que diz respeito à área curricular não disciplinar, deixou de existir a “área de 

projeto”, no 2º ciclo, e o “estudo acompanhado” e a “área de projeto”, no 3º ciclo. 

Mantém-se apenas o “estudo acompanhado” e a “formação cívica” no 2º ciclo e a 

“formação cívica” no 3º ciclo. 

 

Em termos de carga horária semanal, o 2.º ciclo do ensino básico (5.º e 6.º 

anos) poderá ter entre 33 e 34 tempos lectivos. No 3.º ciclo houve o decréscimo de um 

tempo letivo, no 7.º e 8.º anos de escolaridade, ou seja, a duração passou do máximo  
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global de 36 tempos para 35, continuando o 9º ano com 36 tempos. Cada tempo 

lectivo continua a corresponder a 45 minutos de aula e a sua organização também se 

mantém em blocos de 90 minutos e/ou em aulas de 45 minutos. 

 

Do decreto-lei que temos vindo a citar consta, como anexo II, à republicação do 

Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação 

n.º 4-A/2001, de 28 de Fevereiro, com a redacção actual, ou seja, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Leis nºs 209/2002, de 17 de Outubro, 396/2007, de 31 de 

Dezembro, 3/2008, de 7 de Janeiro, e do próprio Decreto-Lei n.º 94/2011, de 3 de 

Agosto.  

 

A gestão do currículo permanece como responsabilidade das escolas ou 

agrupamentos de escolas, no cumprimento do quadro legislativo que define os termos 

da autonomia destas instituições. 

 

Para uma leitura simplificada, as tabelas dos actuais desenhos curriculares 

constam das Figuras 3.4 e 3.5.  
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Carga horária 
semanal (a)  

              
Componentes do currículo 5º. Ano 6º. Ano Total do ciclo 

                

                     

    
X45 
min. 

x 90 
min. 

x 45 
min. 

x 90 
min. 

X 45 
min. 

x 90 
min. 

                  

                

Educação para  Áreas curriculares disciplinares             

a cidadania Línguas e Estudos Sociais. ………………………………. 
(b) 
12 (b) 6 (b) 12 (b) 6 (b) 24 

(b) 
12 

     Língua Portuguesa.             

     Língua Estrangeira.             

     História e Geografia de Portugal             
                

  Matemática e Ciências……………………………………… (c) 9 
(c) 
4,5 (c) 9 

(c) 
4,5 (c) 18 (c) 9 

     Matemática.              

     Ciências da Natureza             
                

  Educação Artística e Tecnológica…………………………. 6 3 6 3 12 6 

     Educação Visual e Tecnológica (d).             

     Educação Musical.             
                

  Educação Física…………………………………………….  3 1,5 3 1,5 6 3 

  Formação pes-  
Educação Moral e 
Religiosa. 1 0,5 1 0,5 2 1 

  soal e social 
Área curricular não 
disciplinar 3 1,5 3 1,5 6 3 

       Estudo acompanhado (f).             

       Formação cívica.             
                  

    
                            
Total……………. 

33 
(34) 

16,5 
(17) 

33 
(34) 

16,5 
(17) 66 (68) 

33 
(34) 

                  

    Actividades de enrique-             

    cimento (g)             

 

Fig. 3.4 Desenho curricular do 2º Ciclo 

Fonte: Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro (republicação com as alterações do Decreto-Lei n.º 94/2011, de 3 de Agosto) 
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          Carga horária semanal (a) 

                  

Componentes do currículo 7º. Ano 8º. Ano 9º. Ano Total do ciclo 

                    

                         

    
X 45 
min. 

x 90 
min. 

x 45 
min. 

x 90 
min. 

x 45 
min. 

x 90 
min. 

x 45 
min. x 90 min. 

                      

                      

Educação  Áreas curriculares disciplinares                 

Para a     Língua Portuguesa……………………… 5 2,5 5 2,5 5 2,5 15 7,5 

Cidadania    Línguas Estrangeiras…………………… 6 3 5 2,5 5 2,5 16 8 

        LE1.                  

        LE2.                   

                      

  Ciências Humanas e Sociais……………. 4 2 5 2,5 5 2,5 14 7 

     História.                  

     Geografia.                   

                      

  Matemática ……………………………… 5 2,5 5 2,5 5 2,5 15 7,5 

                      

  Ciências Físicas e Naturais …………… 4 2 4 2 5 2,5 13 6,5 

     Ciências Naturais.                 

     Físico -Química.                 

                      

  Educação Artística:                 

     Educação Visual ……………………….                 

     Outra disciplina (oferta da escola) (b).. (c) 2 (c) 1 (c) 2 (c) 1         

            (d) 3 (d) 1,5 11 5,5 

                      

  Educação Tecnológica …………………. (c) 2 (c) 1 (c) 2 (c) 1         

                      

  Educação Física…………………………. 3 1,5 3 1,5 3 1,5 9 4,5 

  Introdução às Tecnologias de Informação e                 

  Comunicação    - - - - 2 1 2 1 

  
  
                   

  
Formação 
pessoal e Educação Moral e Religiosa 1 0,5 1 0,5 1 0,5 3 1,5 

  social 
Área curricular não 
disciplinar… 

 
1 0,5 1 0,5 1 0,5 3 1,5 

       Formação cívica.                 

                      

    
                            
Total……………………. 32 (33) 

16 
(16,5) 32 (33) 

16 
(16,5) 34 (35) 

17 
(17,5) 98 (101) 49(50,5) 

                      

    A decidir pela escola (f) … 2 1 2 1 1 0,5 5 2,5 

                      

                        Máximo global  35 17,5 35 17,5 36 18 106 53 
                      

    

Actividades de enriqueci- 
mento (g)  
                 

                    

Fig. 3.5 Desenho curricular do 3º Ciclo 

Fonte: Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro (republicação com as alterações do Decreto-Lei n.º 94/2011, de 3 de Agosto). 
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3.4.2. Avaliação das aprendizagens no 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico   

 

A Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, aprovou o sistema de avaliação da 

educação e do ensino não superior, implementando o regime previsto na Lei n.º 46/86, 

de 14 de Outubro (Lei de Bases do sistema Educativo).  

 

Este sistema de avaliação “abrange a educação pré--escolar, o ensino básico e o 

secundário da educação escolar, incluindo as suas modalidades especiais de educação, 

e a educação extra-escolar”, aplicando-se “aos estabelecimentos de educação pré-

escolar e de ensino básico e secundário da rede pública, privada, cooperativa e 

solidária.”23.  

Antes da publicação da Lei n.31/2002, a regulamentação dos princípios 

orientadores da “avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do 

currículo nacional24”, no ensino básico, princípios a ser respeitados de igual modo nas 

ofertas formativas das escolas, constavam do capítulo III do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 

18 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 4 -A/2001. O seu n.º 6 do 

artigo 12.º remetia para despacho normativo do Ministro da Educação, onde deviam 

constar e ser aprovadas as medidas de desenvolvimento do disposto neste diploma. O 

clausulado deste decreto-lei foi entretanto alterado por legislação indicada no item 

anterior e republicado no também citado Decreto-Lei n.º 94/2011, de 3 de Agosto, 

com todas as alterações introduzidas. 

 

 No tocante à avaliação das aprendizagens e competências dos alunos do ensino 

básico, a avaliação sumativa interna continuou a ser da responsabilidade dos 

professores e da escola, como previa a legislação anterior ao Decreto-Lei n.º 6/2001, 

mas foi instituída a avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços 

centrais do Ministério da Educação.  

 

                                                
23

 (Lei n.º 31/2002, nºs 1 e 2, artigo 1.º, capítulo 1). 

24
 PORTUGAL. Decreto-Lei n.º 6/2001 (republicação), nºs 1 e 2, artigo 1º. Diário da República, 1.ª série — 

N.º 148 — 3 de Agosto de 2011 
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Os primeiros instrumentos legislativos a regulamentar as medidas previstas no 

Decreto-Lei n.º 6/2001 foram o Despacho Normativo n.º 30/ 2001, de 19 de Julho, 

alterado pelo despacho n.º 5020/2002, de 6 de Março, documentos onde constavam o 

enquadramento e o processo de avaliação, os efeitos da avaliação sumativa e as 

condições especiais de avaliação. 

 

O Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro, revogou os despachos 

mencionados no parágrafo anterior, mas manteve uma estrutura muito idêntica, e 

procedeu a alterações ao introduzir matérias, entre outras, relativamente a: (1) 

orientações sobre avaliação diagnóstica como parte integrante do processo de 

avaliação; (2) introdução da avaliação externa nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, no final do 3º ciclo; (3) instituição de exames nacionais no 2.º e 3.º Ciclos 

do ensino básico, em situações especiais; (4) condições de certificação das 

aprendizagens. 

  

O clausulado dos Despachos Normativos n.º 18/2006, de 14 de Março, n.º 

5/2007, de 10 de Janeiro, e n.º 6/2010 introduziu alterações aditadas à redacção do 

Despacho Normativo n.º 1/2005, tendo este sido republicado como anexo ao 

despacho Normativo n.º 6/2010, com a atualização do enquadramento da avaliação 

dos alunos do ensino básico. 

 

As alterações verificadas relacionaram-se com: (1) a retenção de alunos; (2) a 

avaliação sumativa interna no 9º ano, nas disciplinas não sujeitas a exame nacional; (3) 

os exames de equivalência nos anos terminais do 2º e 3º Ciclos; (4) o regulamento dos 

exames nacionais; (5) a questão de retenção repetida; (6) a avaliação de alunos em 

condições especiais; (7) os intervenientes no processo de avaliação. 

 

Posteriormente, a redacção do n.º 49 do Despacho Normativo n.º 1/2005 foi 

objeto de esclarecimento no que respeita aos exames de equivalência à frequência, 

pelo Despacho Normativo n.º 9/2010, podendo verificar-se os tipos de avaliação  
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resultantes da legislação citada, reportada a Abril de 2010, que consta da Figura 3.6, 

seguida da descrição pormenorizada dos mesmos. 

 

Tipos Efeitos Critérios  Operacionaliza
ção 

Objeto 

Diagnóstica Adoptar estratégias 
de diferenciação 
pedagógica e 
contribuir para 
elaborar, adequar e 
reformular o 
projecto curricular de 
turma, facilitando a 
integração escolar do 
aluno, apoiando a 
orientação escolar e 
vocacional. Pode 
ocorrer em qualquer 
momento do ano 
lectivo quando 
articulada com a 
avaliação formativa. 

No início do ano 
lectivo, 
compete ao 
conselho 
pedagógico da 
escola ou 
agrupamento, 
sob proposta 
dos 
departamentos 
curriculares e 
conselho de 
directores de 
turma, a 
definição de 
critérios 

Pelo conselho de 
turma, no âmbito 
do respectivo 
projeto curricular 
de turma, no 
respeito dos 
critérios definidos 

Aprendizagens e 
competências definidas 
no currículo nacional 
para as diversas áreas e 
disciplinas de cada ciclo. 
 As aprendizagens de 
carácter transversal e de 
natureza instrumental, 
nomeadamente no 
âmbito da educação 
para a cidadania, da 
compreensão e 
expressão em língua 
portuguesa e da 
utilização de TIC 
constituem objecto de 
avaliação em todas as 
disciplinas e áreas 
curriculares 
 

Formativa 
 

Regular o ensino e a 
aprendizagem, 
recorrendo a uma 
variedade de 
instrumentos de 
recolha de 
informação, de 
acordo com a 
natureza das 
aprendizagens e dos 
contextos em que 
ocorrem. 
Permitir dar 
informação a todos 
os intervenientes 
(professor, aluno, 
encarregado de 
educação…) sobre o 
desenvolvimento das 
aprendizagens e 
competências, de 
modo a permitir 
rever e melhorar os 
processos de 
trabalho.  

Idem Idem Idem 
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Tipos Efeitos Critérios Operacionalização Objeto 

Sumativa 
Interna 

1 - Avaliação contínua: 
Dar “origem a uma 
tomada de decisão 
sobre a progressão ou 
retenção do aluno” (…) 
2 – Exames de 
equivalência à 
frequência do 2º e 3º 
Ciclos - Idem 

Idem Idem Idem 

 
Sumativa 
externa 

1 – Exames nacionais: 
Dar “origem a uma 
tomada de decisão 
sobre a progressão ou 
retenção do aluno” 
(…). Complementar a 
avaliação interna, 
relativamente às 
disciplinas sujeitas a 
exame. 
2 – Provas nacionais de 
aferição (final dos 4º e 
6º anos) – Para 
recolher e avaliar 
indicadores sobre os 
níveis de desempenho 
dos alunos em final de 
ciclo. 
 
 

 
 
 

 Serviços centrais 
do ministério, 
corporizados no 
Júri Nacional de 
Exames e Gabinete 
de Avaliação 
Educacional 
(GAVE), 
responsável pela 
elaboração das 
provas e dos 
critérios de 
classificação 

Aprendizagens e 
competências 
definidas no 
currículo nacional. 

Auto-
avaliação 

É feita no final de cada 
ano e integra o 
processo individual do 
aluno  

- É elaborada pelo 
aluno 

“Aprendizagens e 
competências 
definidas no 
currículo nacional 
para as diversas 
áreas e disciplinas de 
cada ciclo e as 
aprendizagens 
transversais ao 
currículo. 
 

 

Fig. 3.6 Avaliação no 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, reportada a Abril de 2010  

 

A avaliação das aprendizagens e competências adquiridas pelos alunos no 2º e 

3º Ciclos do ensino básico, em termos de resultados de final de ano e de ciclo, que  
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permitem a progressão do aluno, tem actualmente uma componente de avaliação 

sumativa interna e outra de avaliação sumativa externa.  

 

No caso da avaliação interna, a mesma expressa-se numa “classificação de 1 a 

5, em todas as disciplinas, a qual pode ser acompanhada, sempre que se considere 

relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno”·. No caso das áreas 

curriculares não disciplinares, expressa-se numa “menção qualitativa de Não satisfaz, 

Satisfaz e Satisfaz bem,” [e também] pode ser acompanhada, sempre que se considere 

relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno25.”  

  

A avaliação externa traduz-se também na classificação de 1 a 5 nas provas de 

exames nacionais, e concorre para a classificação final, “calculada de acordo com a 

seguinte fórmula, arredondada às unidades: 

CF = (7Cf + 3Ce) / 10 

 em que:  

CF = classificação final; 

Cf = classificação de frequência no final do 3.º período; 

Ce = classificação da prova de exame. “26 

 

 A cotação das provas de Língua Portuguesa e de Matemática traduz-se na 

escala percentual de 0 a 100 nos seguintes moldes: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25

 PORTUGAL. Ministério da Educação. Despacho Normativo n.º 1/2005, republicação, op. cit ,  alínea b) 
do n.º 33. 
26 Ibidem.  
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Percentagem obtida Nível atribuído 

                  De 0 a 19  

De 20 a 49  

De 50 a 69 

De 70 a 89 

 De 90 a 100 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tabela 3.1 Cotação das provas de Língua Portuguesa e de Matemática 

Fonte: Ponto 3.4, Anexo II do anexo D, Republicação do Despacho Normativo n.º 19/2008. 

 

   
 

Ainda quanto à avaliação interna, destacaremos a avaliação formativa, de 

carácter contínuo e sistemático, “tendo como uma das funções principais a regulação 

do ensino e da aprendizagem27”. As outras modalidades são a avaliação diagnóstica, 

obrigatória, regra geral efectuada no início do ano lectivo, mas podendo ocorrer em 

outros momentos, e a avaliação sumativa, que se realiza no final de cada período, 

como resultado da avaliação formativa de carácter global. Desta avaliação sumativa, 

no final do 9º ano de escolaridade, também pode fazer parte a realização de uma ou 

mais provas globais ou de um trabalho final (nº 37 do Despacho Normativo n.º 

5/2007). 

 

Relativamente à avaliação externa, a mesma é aplicada nos seguintes moldes:  

 

(1) A partir da publicação do Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17 de Outubro, que 

introduziu alterações ao Decreto-Lei n.º 6/2001, passou a haver exames nacionais 

no final do 3º ciclo (9.º ano de escolaridade), nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

de Matemática, conforme já tínhamos afirmado.  

(2) Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 94/2011, de 3 de Agosto, e a 

republicação do Decreto-Lei n.º 6/2001, como anexo II daquele diploma, os exames  

                                                
27PORTUGAL. Ministério da Educação. Decreto-Lei 6/2001, op. cit. n.º 3, artigo 13º, capítulo III. 
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nacionais nas disciplinas de Língua Portuguesa ou Português Língua Não Materna 

(dependente do enquadramento legal), e de Matemática, são aplicados tanto no 

final do 3º ciclo (9º ano) como no final do 2º ciclo (6º ano). 

(3) Ao abrigo do artigo 17º do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, são 

expressamente referidas as provas nacionais de aferição como um dos 

instrumentos de avaliação externa. No cumprimento desta norma, o Despacho n.º 

2351/2007, de 5 de Fevereiro, regulamentou a realização dessas provas no final dos 

1º e 2º ciclos do ensino básico, (...) “aplicadas anualmente ao universo dos alunos, 

nas escolas públicas e nos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo28”.  

 

Os objectivos definidos têm a ver com a recolha de dados e avaliação de 

indicadores sobre os níveis de desempenho, quanto às aprendizagens adquiridas e 

competências desenvolvidas pelos alunos em final de ciclo, para melhoria do 

processo ensino aprendizagem.  

 

A avaliação externa é da responsabilidade dos serviços centrais do ministério, 

corporizada no Júri Nacional de Exames, que funciona no âmbito da Direcção-Geral de 

Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC). A elaboração das provas e os seus 

critérios de classificação competem ao Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE). 

 

Por determinação da “Lei Orgânica do Ministério da Educação” – Decreto – Lei 

n.º 213/2006, de 27 de Outubro – foi conferida competência ao Júri Nacional de Exames 

dos ensinos básico e secundário, em matéria de avaliação das aprendizagens, “para 

coordenar e planificar os exames nacionais e equivalentes, provas de equivalência à 

frequência e provas de aferição nos anos terminais dos 1.º e 2.º ciclos (…),29”  

 

 

                                                
28PORTUGAL. Ministério da Educação. Gabinete do Secretário de Estado da Educação. Despacho n.º 
2351/2007, de 5 de Fevereiro, nº 1.  
29

PORTUGAL. Ministério da Educação. Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação. 
Despacho normativo n.º 7/2010, de 16 de Março, preâmbulo. 
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A regulamentação desta avaliação externa foi aprovada pelo Despacho 

Normativo n.º 19/2008, de 19 de Março, despacho alterado pela redacção conferida 

pelos despachos normativos nºs 10/2009, de 19 de Fevereiro, 7/2010, de 16 de Março, e 

4/2011, de 24 de Fevereiro.  

 

Entretanto, o Despacho Normativo n.º 7/2011, de 5 de Abril também procedeu 

a alterações e, no seu anexo D, republicou o Despacho Normativo n.º 19/2008 com a 

redacção actual, onde constam as alterações aos Regulamentos do Júri Nacional de 

Exames (anexo I), dos Exames do Ensino Básico (Anexo II) e dos Exames do Ensino 

Secundário (anexo III). 

 

O Regulamento dos Exames do Ensino Básico incide sobre as seguintes 

matérias: Exames nacionais de Língua Portuguesa e de Matemática do 9.º ano; Exames 

de equivalência à frequência no final do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino básico para a 

obtenção de uma certificação de conclusão de ciclo, e Exames de alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE) de carácter permanente. 

 

Este regulamento ainda não contempla os exames nacionais de Língua 

Portuguesa e de Matemática do 6º ano, previsto na alínea b), n.º 4, artigo 13.º, do 

Decreto-Lei n.º 94/2011, de 3 de Agosto. 

 

A avaliação e o ensino dos alunos abrangidos pela modalidade de educação 

especial são objecto de regras específicas, estando actualmente abrangidos pelo 

clausulado de vários diplomas legais, nomeadamente: Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 

Janeiro, e Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro, republicado como anexo 

do Despacho normativo n.º 6/2010, de 19 de Fevereiro, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pelos Despachos Normativos nºs 18/2006, de 14 de Março, e 

5/2007, de 10 de Janeiro e as do próprio Despacho Normativo 6/2010. 
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3.5. Currículo Nacional. Competências essenciais gerais e específicas do 3º Ciclo do 

Ensino Básico   

 

  Os princípios orientadores do processo de desenvolvimento do currículo 

nacional foram estabelecidos no Capítulo II do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de 

Janeiro, que aprovou os desenhos curriculares para os três ciclos do ensino básico, 

remetendo o seu conteúdo para os anexos I, II e III (artigo 5º) e considerou formações 

transdisciplinares a “educação para a cidadania”, “a valorização da língua 

portuguesa”, “a dimensão humana do trabalho” e como “formação transdisciplinar de 

carácter instrumental a utilização das tecnologias de informação e comunicação”.  

 

 Os desenhos curriculares, a que alude o artigo 5º, foram objeto de alterações, 

a última das quais relativa aos currículos do 2º e 3º Ciclos, modificados pelo Decreto-

Lei 94/2011, de 3 de Agosto, que procedeu à republicação do Decreto-Lei 6/2001, 

como anexo II daquele instrumento legislativo, com todas as alterações introduzidas. O 

novo desenho curricular do 2º e 3º Ciclos consta deste capítulo.  

 

Com o intuito de adaptar as orientações do currículo nacional aos contextos de 

aplicação, o mesmo diploma estabeleceu que fosse elaborado um projeto curricular de 

escola, aprovado pelos órgãos de administração e gestão, e de um projecto curricular 

de turma, aprovado e avaliado pelo conselho de turma, no caso dos 2º e 3º Ciclos, com 

as estratégias de concretização e desenvolvimento do currículo nacional, ajustados à 

realidade de cada escola (nºs 3 e 4 do artigo 2º, Capítulo I). 

  
Dos nºs 1 e 2 do mesmo artigo 2.º constavam o entendimento do que era o 

currículo nacional e a referência a competências essenciais e estruturantes, nos 

seguintes termos: 

 “1 — (…) “entende-se [SIC] por currículo nacional o conjunto de 

aprendizagens e competências a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino 

básico, de acordo com os objectivos consagrados na Lei de Bases do Sistema 

Educativo para este nível de ensino, expresso em orientações aprovadas pelo  
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Ministro da Educação, tomando por referência os desenhos curriculares anexos 

ao presente decreto-lei. 

2 — As orientações a que se refere o número anterior definem ainda o 

conjunto de competências consideradas essenciais e estruturantes no âmbito do 

desenvolvimento do currículo nacional, para cada um dos ciclos do ensino 

básico, o perfil de competências terminais deste nível de ensino, bem como os 

tipos de experiências educativas”. 

 
 De acordo com os princípios e as orientações dadas pelo Decreto-Lei que temos 

vindo a citar, o Ministério da Educação, através do Departamento da Educação Básica, 

elaborou e divulgou o Currículo Nacional do Ensino Básico, para ser aplicado a partir do 

ano lectivo 2001/2002, enunciando “as competências consideradas essenciais, 

distinguindo entre as que são gerais e correspondem a um perfil à saída do ensino 

básico (…) e as que são específicas de cada área disciplinar ou disciplina”. 30 O termo 

“competência “ foi utilizado em sentido lato, integrando “conhecimentos, capacidades 

e atitudes”, [ou seja], “saber em ação” ou “uso”, aproximando-se da noção de 

“literacia”. 31    

 

 Este documento orientador apresentou dez competências gerais de modo que, 

à saída da educação básica, o aluno fosse capaz do seguinte: 

(1) “Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para 

compreender a realidade e para abordar situações e problemas do 

quotidiano; 

(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber 

cultural, científico e tecnológico para se expressar; 

(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma 

adequada e para estruturar pensamento próprio; 

                                                
30 PORTUGAL. Ministério da Educação. Departamento da Educação Básica. Competências essenciais. Em: 
Reorganização Curricular do Ensino Básico: 3.º ciclo – Língua Portuguesa, Introdução. Porto: Porto Ed., p. 
20. 
31 Ibidem. 



Capítulo 3. Sistema educativo em Portugal 
_______________________________________________________________________ 
 

235 

 

(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em 

situações do quotidiano e para apropriação da informação; 

(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem 

adequadas a objectivos visados; 

(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável; 

(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada 

de decisões; 

(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

(9) Cooperar com outros em projectos e tarefas comuns;  

(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa 

perspectiva pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade 

de vida.”  

 

 Para cada uma das competências gerais explicitadas foi indicada a sua 

operacionalização transversal e as ações a desenvolver por cada professor.  

 

No currículo nacional constam também as competências específicas de cada 

área disciplinar ou disciplina, os objetivos a atingir ao longo do ensino básico, as metas 

de cada ciclo no desenvolvimento das competências específicas descritas, numa lógica 

de continuidade, e experiências de aprendizagem em que todos os alunos devem 

participar. 

 

A partir do ano lectivo 2011/2012, o currículo do 3º ciclo é composto pela área 

curricular não disciplinar de “Formação Cívica” e da área curricular disciplinar com as 

seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira I, Língua Estrangeira II, 

História, Geografia, Matemática, Ciências Naturais, Físico – Química, Educação Visual, 

Outra disciplina (oferta da escola, na área de Educação Artística), Educação 

Tecnológica, Educação Física, Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação 

e Educação Moral e Religiosa (disciplina facultativa) e ainda um bloco de 90 minutos 

ou dois tempos de 45 minutos, a decidir pela escola, para distribuir pela disciplina de  
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Língua Portuguesa ou de Matemática ou a ser utilizada para actividades de 

acompanhamento e estudo, de acordo com a opção da escola.  

 

A maioria das disciplinas são anuais, mas algumas são semestrais e organizadas 

de acordo com o desenho curricular.  

Durante o ano de 2010 foi desenvolvido o projecto “Metas de 

Aprendizagem” e, na concretização dos seus objetivos, um grupo de peritos tem 

vindo a elaborar documentos orientadores de apoio à gestão do Currículo 

Nacional. 

No início do mês de Outubro de 2010, a Direcção-Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC) disponibilizou em linha os textos já concluídos, 

que contêm a definição de metas de aprendizagem para cada um dos três ciclos do 

ensino básico e o seu “desenvolvimento e progressão por ano de escolaridade , 

para cada área de conteúdo, disciplina e área disciplinar” 32. 

Também foram enunciadas as aprendizagens a realizar até ao final da 

educação pré-escolar.                        

Estes documentos não são normativos, mas pretende-se que sirvam de apoio 

aos professores na preparação de aulas e de informação aos alunos e famílias, de 

modo a tomarem conhecimento dos objectivos e metas a atingir no ensino. 

                                                
32 PORTUGAL. Ministério da Educação. Direcção Geral de Inovação e do Desenvolvimento Curricular. 
Metas de Aprendizagem: Ensino básico (2010. [Em linha] <http://www.metasdeaprendizagem.min-
edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/.> [Acedido em 2011-1-24] 
 

http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/
http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/


Capítulo 4. Bibliotecas escolares  

_____________________________________________________________________ 

 

237 

 

 

Capítulo 4. 

 

Bibliotecas escolares 

 

4.1. Introdução  

 

Na atualidade, já falamos no poder de ubiquidade da biblioteca, 

“ubibliothèque”, (Fig. 4.1) ou seja, a possibilidade de recurso à WEB para comunicar e 

estar presente em todo o lado e em todos os suportes, como é o caso do telemóvel, 

frequentemente utilizado pelos jovens, mas também através do blogue, das redes 

sociais (Facebook, Myspace…), as plataformas de aprendizagem.  

 
 

Fig. 4.1 Ubibliothèque 
Fonte: DUJOL, l. Réinventer les services en ligne de bibliothèque. Diapositivo n. º 145, 2008

1
 

                                                

1
 DUJOL, L. De la gestion informatisée des bibliothèques à la bibliothèque numérique : réinventer les 

services en ligne  de bibliothèques. 2008. [Em linha]  
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O tema biblioteca perde-se no tempo e, à medida que a sociedade evoluiu, 

houve necessidade de proceder à atualização do conceito e tratar aspectos e conceitos 

relacionados (biblioteca tradicional, biblioteca híbrida, biblioteca digital, biblioteca 2.0 

ou ainda biblioteca pública e biblioteca escolar…), para compreender a evolução dos 

diferentes sistemas organizativos, funções e objectivos. 

 

Em que medida poderá a biblioteca escolar ter um papel relevante na educação 

dos grupos etários mais jovens? 

 

Como poderá actuar na melhoria do processo ensino/aprendizagem, facilitando 

a aquisição de competências em literacia, literacia da informação e favorecer a 

autonomia do aluno na aprendizagem ao longo da vida?  

 

Conclusões de estudos confirmam que o seu espaço aberto; recursos humanos 

adequados; instrumentos suficientes para apoio à pesquisa e comunicação da 

informação, actualmente com especial ênfase dos meios electrónicos e da Internet; o 

prosseguimento de uma política de trabalho colaborativo com os docentes e com toda 

a comunidade educativa (Biblioteca Municipal incluída), numa perspetiva transversal 

ao currículo; e a mobilização do meio envolvente, parecem ser algumas das condições 

necessárias e mais-valias para o êxito dos alunos.  

 

4.2. Biblioteca escolar. Conceitos 

 

 A origem da palavra biblioteca é grega e significava [“armário ou depósito de 

livros2”] e uma das aceções do termo que ainda persiste é a de um “Local/edifício onde 

                                                                                                                                          

<http://labibapprivoisee.wordpress.com/2008/10/05/reinventer-les-services-en-ligne-de-biliotheque/.> 
[Acedido em 2012-06-14] 
2
 Lexicoteca: Moderna enciclopédia universal. Círculo de leitores e Bertelsmann, imp.1984. Baseada na 

Das Bertelsmann Lexicon. 

http://labibapprivoisee.wordpress.com/2008/10/05/reinventer-les-services-en-ligne-de-biliotheque/
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se conservam livros e outros documentos para serem consultados”3. O prefixo “biblio – 

” é definido como “Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de “livro”4.   

 

Quanto ao acervo documental, o livro, na biblioteca “tradicional”, era o 

documento físico por excelência, que constituía a colecção, e a aquisição documental 

era feita para o caso de ser pedida a informação, “just in case”, e comprava-se para ter 

a “posse”, “ownership”.  

 

Nas últimas décadas, esta realidade alterou-se substancialmente e a colecção 

passou a ser “híbrida”, porque o livro continua a ocupar um espaço importante, 

coabitando com documentos electrónicos, cedendo gradualmente lugar a documentos 

nado-digitais ou digitalizados, e o acesso à informação faz-se cada vez mais com 

recurso a meios electrónicos e à Internet. Nesta perspectiva, a gestão documental 

passou a ser encarada mais como a necessidade de acesso “imediato” à informação 

que o utilizador pede, “just in time”, ou seja, é aquilo a que acedemos “access” e não 

tanto o que possuímos. 

 

Assim, o aparecimento do computador e o conceito focado na grande 

quantidade de bases de dados bibliográficas, que hoje em dia fazem parte de sistemas 

de bibliotecas, permitem a recuperação online de informação e o seu acesso público, e 

a Internet, ligação dos computadores em grandes redes, motivaram a evolução do 

conceito de biblioteca e de biblioteca escolar5. 

 

Atualmente assistimos, por parte das comunidades de bibliotecas, à utilização 

de um leque de termos como “biblioteca virtual”, “biblioteca electrónica”, “biblioteca 

                                                

3TAVARES, A.; COELHO, A. T.. Dicionário actual da língua portuguesa. Porto:, Edições ASA, 2002, p. 119. 
4 Ibidem. 
5 CLEVELAND, G. Digital libraries: Definitions, issues and challenges. IFLA UDT Core Programme. 
Occasional Paper 8. IFLA, 1998. [Em linha] <http://www.ifla.org.sg/VI/5/op/udtop8/udtop8.htm>. 
[Acedido em 2009-06-06] 

http://www.ifla.org.sg/VI/5/op/udtop8/udtop8.htm


Capítulo 4. Bibliotecas escolares  

_____________________________________________________________________ 

 

240 

 

sem muros”, para designar aquilo que sistematicamente agora tanto os bibliotecários 

como investigadores de outras áreas de investigação chamam “biblioteca digital”6.  

 

As diferentes expressões reflectem o resultado do foco central das diversas 

áreas de investigação, o que leva a alguma confusão, mas o sentido de todas essas 

expressões acaba por corresponder a uma noção abrangente do que é uma “biblioteca 

digital”. 

 

Cleveland7, com base na revisão de literatura que efetuou sobre o conceito de 

biblioteca digital, concluiu:  

Assumindo que, antes de mais, as bibliotecas digitais são bibliotecas, a 

definição de “biblioteca digital” e as suas características, que fazem sentido para os 

bibliotecários, estão ligadas às “mesmas propostas, funções e metas das “bibliotecas 

tradicionais”, numa lógica da sua difusão e ampliação, preservando o trabalho 

relevante que fazem, mas integrando as novas tecnologias, os novos processos e os 

novos média.  

                                                

6 Ibidem, p. 1 

7
 Ibidem, p. 2 



Capítulo 4. Bibliotecas escolares  

_____________________________________________________________________ 

 

241 

 

 

Fig. 4.2 Biblioteca atual e web 

Fonte: DUJOL, L. Réinventer les services en ligne de bibliothèque. Diapositivo nº 196, 2008.
8
 

 

A mensagem acima (Fig. 4.2), caricatura do recurso a ligações remotas, quando 

as pessoas estão mesmo ao lado, levou-nos a refletir sobre a questão deste autor 

quando se interroga sobre qual é a mais-valia da Web na biblioteca actual ou qual é a 

mais-valia da biblioteca actual na Web. 

 

Apesar da nossa convicção da coexistência dos suportes físico e digital 

(biblioteca “híbrida”), durante algum tempo, dados pelo menos os constrangimentos 

económicos e financeiros de muitas instituições educativas, a actualização do conceito 

continua relacionada com o digital e mais recentemente com a “construção” da 

“biblioteca 2.0”. 

 

                                                

8
 Tradução das vinhetas : 1 – « Procurei-o por toda a parte/ no Facebook, DailyMotion/My Space, 

Second Life! / Onde estava?!”; 2 – “Ao lado.”   
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A designação 2.0 corresponde à apropriação de um dos termos da expressão 

Web 2.0, cunhada em 2003 pela empresa norte-americana O’Reilly Media, que serviu 

para nomear uma segunda geração de comunidades e serviços baseados na 

plataforma Web, como wikis9, aplicações baseadas em folksonomia10 e redes sociais11; 

wikipedia12. 

 

Para O’Reilly, não se trata de uma nova versão da Web, mas da alteração à 

forma de encarar e utilizar a Internet, tanto da parte dos desenvolvedores como dos 

utilizadores. Neste sentido, trata-se de recomendações e conceitos, donde se 

destacam os que giram à volta da Web, como plataforma, e da inteligência colectiva. 

 

Já o termo “biblioteca 2.0” (library 2.0), concebido por Michael Casey no seu 

blogue LibrayCrunch4, em 2005, é a expressão utilizada para a biblioteca que aplica os 

princípios da Web 2.0 à biblioteconomia.  

 

A constatação do surgimento de novas versões de software, as já designadas 

Web 3.0 e Web 4.0, fruto do desenvolvimento da Web semântica e de novas 

linguagens de programação (PINHEIRO, Newsletter RBE nº 5), são desafios que se 

põem aos serviços prestados pela biblioteca que têm a ver com o imperativo de os 

adaptar às transformações cada vez mais rápidas, em particular os serviços “virtuais”, 

e o seu impacto no real.  

                                                

9 A palavra wiki significa rápido em havaiano. Hoje em dia é comummente usada para identificar a 
colecção de documentos editáveis por qualquer utilizador, que pode acrescentar, modificar ou apagar o 
conteúdo dos documentos, utilizando um navegador da Internet (Web browser), caso da wikipédia.  
10

 A folksonomia é uma maneira de indexar informações. Esta expressão foi cunhada por Thomas Vander 
Val (…). A folksonomia permite a cada usuário da informação classificar com uma ou mais palavras-
chave, conhecidas como tags (em português, marcadores). O primeiro site a usar folksonomia foi o 
del.icio-us e, em seguida, o Flickr e o Youtube. A rede social Last.fm usa a folksonomia para efectuar a 
classificação de faixas e artistas.  
11 PINHEIRO, C. Biblioteca 2.0. Newsletter RBE nº 5, Rede de Bibliotecas Escolares. [Em linha] 
<http://www.rbe.min.edu.pt./http://www.rbe.min-
edu.pt/newsletter/np4/?newsId=511&fileName=biblioteca_2_0.pdf>, [Acedido em 2012-06-14] 
12

 O’REILLY, T. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software, 2005, [Em linha] < http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228>. [Acedido em 2012-06-14] 

 

http://www.rbe.min.edu.pt/
http://www.rbe.min-edu.pt/newsletter/np4/?newsId=511&fileName=biblioteca_2_0.pdf
http://www.rbe.min-edu.pt/newsletter/np4/?newsId=511&fileName=biblioteca_2_0.pdf
http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228
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 Nesta lógica de pensamento, Dujol (2008) defendeu a ideia da organização dos 

serviços em linha das bibliotecas, considerando dois aspectos fulcrais. Primeiro, “o 

aprofundamento dos serviços, que facilite o acesso à biblioteca física e às suas 

colecções”, e a “melhoria da relação com o utilizador” – ‘ “Do catálogo ao portal de 

serviços em linha” ‘.Segundo, divulgar na web aquilo em que a biblioteca é perita, 

“propondo sítios dedicados a utilizações particulares” – ‘ “Disseminar a biblioteca” 13.  

 

Mas há que considerar outras questões relacionadas com o papel da biblioteca. 

Tão importante como a gestão ou a posse e/ou a forma de acesso aos documentos, e a 

serviços, os diferentes conceitos de biblioteca também têm a ver com a função, 

objetivos e públicos-alvo abrangidos, pelo que a partir dos anos 1970, assistimos a 

diferentes desenvolvimentos como consequência do surgimento da ideia de um 

modelo diferente de sociedade.  

 

O novo paradigma deu lugar à utilização de terminologia que designava a nova 

sociedade de “pós-industrial” ou “pós-capitalista”, do ponto de vista económico; 

“sociedade da informação”, “sociedade do conhecimento”, “sociedade da 

aprendizagem” ou ainda “sociedade pós-moderna”, pondo em evidência o ponto de 

vista social e cultural e o papel preponderante da informação e do conhecimento, “das 

redes e do digital, dos problemas e das culturas, agora vistos à luz da globalização.”14 . 

 

Retomando o conceito de “biblioteca escolar”, Clyde tratou este tema, 

referindo-se à sua evolução ao longo dos séculos, na lógica das razões pelas quais as 

                                                

13
 DUJOL, L. Réinventer les services en ligne de bibliothèque. Introdução. 2008. Apresentação em 06 e 07 

de Outubro de 2008, na ENSSIB (Escola Nacional Superior das Ciências da Informação e das Bibliotecas), 
Introdução. [Em linha] <http://labibapprivoisee.wordpress.com/2008/10/05/reinventer-les-services-en-
ligne-de-biliotheque/>. [Acedido em 2012-06-14] 

14
PORTUGAL. Gabinete das Bibliotecas Escolares. O programa rede de bibliotecas escolares. PÁGINAS 

a&b (11) 2003, p. 8. 

http://labibapprivoisee.wordpress.com/2008/10/05/reinventer-les-services-en-ligne-de-biliotheque/
http://labibapprivoisee.wordpress.com/2008/10/05/reinventer-les-services-en-ligne-de-biliotheque/
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mesmas tinham sido criadas e mantidas. Referiu cinco tipos de BE nos seguintes 

termos: 

“a [SIC] biblioteca escolar criada para apoiar actividades de ensino 

aprendizagem da escola; a biblioteca escolar criada para proporcionar a leitura 

recreativa; a biblioteca criada para servir tanto a escola como a comunidade; a 

biblioteca escolar criada como uma biblioteca erudita para servir as necessidades de 

um grupo particular dentro da escola; e biblioteca escolar criada como um 

memorial”15.  

 

Entretanto, as alterações ao conceito de biblioteca, em que se inclui o de 

biblioteca escolar, começaram a surgir na Europa e na América do Norte no pós guerra 

e generalizaram-se a outros países, em particular a partir das décadas de 1960 e de 

1970, e a introdução dos audiovisuais no ensino convencional levou a biblioteca 

escolar a ser entendida como “centro de recursos educativos”, [na terminologia anglo-

saxónica], e foram surgindo outras definições para o conceito de biblioteca escolar, 

usando termos e expressões como “centro de recursos multimédia”, “centro de 

informação”, “mediateca,” “centro de aprendizagem aberto”, “centro média”, “centro 

multimédia”, “centro documental”, oriundos de regiões de expressão inglesa ou de 

outras, e que teriam a ver com as tradições dos diferentes países, mas referindo-se à 

mesma realidade, ou seja, local que poderia apoiar e facilitar novas formas de acção 

educativa16.  

 

 Os avanços científicos e tecnológicos permitiram as comunicações a nível 

global e, tanto o acesso à informação como a sua utilização passaram a ter um papel 

                                                

15 CLYDE, L. The magic casement: a survey of school library history from the eight to the twentieth 

century. Abstract. PhD thesis, James Cook University, 1981. [Em linha] <http://www.iasl-online.org/ac-

thesis.htm> [Acedido em: 2012-04-16]. 

 

16 DAS, L. Bibliotecas Escolares no século XXI: à procura de um caminho, Newsletter RBE, nº 3, Trad. 
Portugal. Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares. [Em linha] <http://www.rbe.min-
edu.pt/news/newsletter3/bib_sec_21.pdf >. [Acedido em 2012-06-14] 

http://www.iasl-online.org/ac-thesis.htm
http://www.iasl-online.org/ac-thesis.htm
http://www.rbe.min-edu.pt/news/newsletter3/bib_sec_21.pdf
http://www.rbe.min-edu.pt/news/newsletter3/bib_sec_21.pdf
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importante, já referido, nos aspectos económico, social e cultural, e passou a 

defender-se a organização da biblioteca escolar como um recurso transversal da 

escola/comunidade educativa, com papel fundamental no acompanhamento do 

processo ensino/aprendizagem.  

 

É possível melhorar as competências de leitura e de literacia da informação dos 

seus utilizadores, desde que sejam seguidas políticas de dotação de meios e de 

materiais suficientes ao seu bom funcionamento. 

 

Outra questão fundamental será permitir criar uma equipa com profissionais 

competentes, abertos à inovação e que adoptem as novas tecnologias, de modo a 

acompanharem a evolução dos alunos já possuidores de destrezas, mas que 

necessitam ser trabalhadas para os tornar competentes. 

 

A par das especificidades próprias, as bibliotecas escolares podem e devem 

funcionar como “bibliotecas digitais”, não apenas vistas como centro de recursos 

educativos, mas também como centro de aprendizagem e de abertura ao exterior, 

pelo que o contributo da Web é apenas uma parte da solução para as bibliotecas 

escolares. 

 

4.3. A importância das bibliotecas escolares e o papel das organizações 

internacionais, nacionais e regionais   

 

Como resultado da investigação e as suas conclusões e sugestões 

generalizadamente aceites, a importância e a disseminação das bibliotecas escolares, a 

par das bibliotecas públicas (Fig. 4.3) têm sido defendidas e apoiadas pelo papel que 

podem desempenhar no processo ensino aprendizagem, de todo e qualquer cidadão, 

na preparação da aprendizagem autónoma ao longo da vida, sem perder de vista 

aspetos ideológicos que se prendem nomeadamente com os direitos humanos e a 
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democracia, concretizados no direito à educação para todos. 

 

Fig. 4.3. Disséminer la bibliothèque 

Fonte: DUJOL, L. Réinventer les services en ligne de bibliothèque, diapositivo n º 145, 2008.
17

  

 

A congregação de esforços de diferentes organizações e associações de 

profissionais de âmbito internacional, regional e nacional, através da publicação de 

recomendações e documentos orientadores, ou os resultados da investigação sobre o 

aproveitamento dos estudantes, divulgados pela OCDE, através do programa PISA, 

entre outros, tiveram eco a vários níveis, e as suas recomendações levaram a decisões 

políticas de muitos governos, que legislaram no sentido de implementar a criação, 

organização, gestão e avaliação de bibliotecas escolares.  

 

 

 

 

 

                                                

17 DUJOL, L. Réinventer les services en ligne de bibliothèque…op. cit. Tradução do diapositivo: 1 Título  
Disseminar [divulgar] a biblioteca; 2 legenda “Já li na Internet algo sobre este tipo de lugar, mas pensava 
que na realidade não existia!?!” 
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4.3.1. Organizações  para o funcionamento das bibliotecas escolares  

 

4.3.1.1. IFLA e Unesco 

 

Baseada em múltiplos contributos, com especial relevo para a IFLA, a UNESCO 

tem funcionado como um veículo privilegiado de apoio à comunicação e à tomada de 

decisões políticas, no âmbito dos países e regiões da comunidade internacional, em 

matérias respeitantes à educação e ensino, nomeadamente as bibliotecas escolares. 

 

A IFLA assume-se como instituição líder na representação dos interesses das 

bibliotecas e dos serviços de informação e dos seus utilizadores assim como “a voz dos 

profissionais da biblioteca e da informação”18. Tem desempenhado um papel muito 

importante, dispondo de uma secção específica para bibliotecas escolares e uma outra 

para a literacia da informação (matéria abordada no capítulo 2), que disponibilizam 

bibliografia e textos online, permitindo termos uma noção global da evolução de 

conceitos, das normas elaboradas pela IFLA, exemplos de boas práticas, e informação 

que dá conta de todas as iniciativas e eventos, tanto da responsabilidade directa da 

federação como de outras organizações/associações que se ocupam destas matérias. 

Outro aspecto importante é a possibilidade de acedermos a textos traduzidos em 

várias línguas. 

 

Em Novembro de 1980, a Unesco confirmou o texto do “Manifesto da UNESCO 

sobre Mediatecas Escolares”19. O seu conteúdo foi sendo programado, discutido e 

concretizado desde 1976, com o envolvimento da Comissão Australiana da UNESCO, a 

Associação Australiana das Bibliotecas Escolares (ASLA) e a Secção das Bibliotecas 

Escolares da IFLA, estrutura que desenvolveu em 1979 as Guidelines for Planning and 

                                                

18 International Federation of Library Associations and Institutions. [Em Linha] <http://www.ifla.org.> 

[Acedido em 2012-09-24] 

19
 Manifesto da Unesco sobre Mediatecas Escolares. 1980. Em: VEIGA, I. (Coord.). Lançar a rede de 

bibliotecas escolares, Anexo 9, pp. 175-179, op. Cit. 

http://www.ifla.org/
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Organization of School Library Média Centers, [“Orientações para a Planificação e 

Organização dos Centros Média da Biblioteca Escolar”], que funcionaram como apoio à 

aplicação do Manifesto.   

 

Os serviços prestados pelas “mediatecas escolares”, [leia-se “bibliotecas 

escolares”], eram considerados essenciais para procederem à avaliação de 

documentos a disponibilizar aos utilizadores (livros, filmes, diapositivos, documentos 

áudio e vídeo…), mas também para o apoio do processo educativo, na óptica de 

satisfação das necessidades dos estudantes e professores, e funcionamento “como um 

elemento da rede de bibliotecas que pode contribuir para o serviço total das bibliotecas 

da comunidade”.   

  

A convicção da importância das bibliotecas foi reiterada quando, em 1994, a 

Unesco publicou o Manifesto das bibliotecas públicas, documento preparado em 

cooperação com a IFLA.20  

 

Este manifesto, com o objectivo explícito de incentivo à participação 

empenhada de todos os cidadãos na construção da democracia, apelou a todas as 

autoridades nacionais e locais para que apoiassem “ativamente” e se 

comprometessem “no desenvolvimento das bibliotecas públicas”. 

   

A Unesco salientou o papel preponderante que estas bibliotecas poderiam 

desempenhar, permitindo à população atingir uma educação “satisfatória”, ao 

permitir o livre acesso “ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação”.  

 

O mesmo documento definiu as características desejáveis das bibliotecas, a 

universalidade do acesso, sem qualquer descriminação nem “distinção de raça, sexo, 

                                                

20Manifesto da Unesco sobre bibliotecas públicas. Versão em Português do original em Inglês 

IFLA/UNESCO Public library manifesto. IFLA, 1994. [Em linha] 

<http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/port.htm>. [Acedido em 2009-08-29]. 

http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/port.htm
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religião, nacionalidade, língua ou condição social”, e particularizou a necessidade de 

disponibilizar meios para “minorias linguísticas, pessoas deficientes, hospitalizadas ou 

reclusas.” Também alertou para o facto de o critério de escolha das colecções se dever 

pautar por uma isenção “de qualquer forma de censura ideológica, política ou religiosa 

e de pressões comerciais”. 

 

Faziam ainda parte do texto em apreço: a definição das missões que as 

bibliotecas públicas deviam levar a cabo; o tipo de financiamento (permitindo, em 

princípio, o acesso gratuito); a legislação a publicar, que implementasse a criação de 

uma rede de bibliotecas públicas “em relação com as bibliotecas nacionais, regionais, 

de investigação e especializadas, assim como com as bibliotecas escolares e 

universitárias”; e ainda o modo de funcionamento e gestão. 

 

Há pontos focados neste manifesto, que se compaginam com a missão e 

objectivos da biblioteca escolar.  

 

Exemplos disso são a criação de hábitos de leitura desde a primeira infância; a 

estimulação da imaginação e da criatividade das crianças e dos jovens; a promoção do 

conhecimento sobre a herança cultural; o apreço pelas artes e pelas realizações e 

inovações científicas; o assegurar o acesso a todos os tipos de informação da 

comunidade local, em estreita ligação e com o apoio das autarquias; o facilitar o 

desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a informática. 

 

O mesmo podemos afirmar quanto aos padrões de eficácia e eficiência e aos 

meios para os alcançar, quando se advogou a necessidade de criar “boas condições”, 

“acesso a tecnologia adequada e horários convenientes” e também da primordial 

importância da criação de condições de formação profissional contínua do 

“bibliotecário” e a implementação de “programas de formação de utilizadores de 

forma a fazê-los beneficiar de todos os recursos”, incluindo-se os alunos, professores, 

funcionários e mesmo pais e encarregados de educação, como utilizadores potenciais. 
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Cinco anos após a divulgação do Manifesto das bibliotecas públicas, surgiu o 

Manifesto das bibliotecas escolares, que tal como o anterior foi preparado pela IFLA e 

posteriormente aprovado pela Unesco, em Novembro de 1999.21 

 

O conteúdo deste documento era idêntico, principalmente no que respeitava 

aos princípios e valores que defendia, mas especificando aspectos adaptados ao 

“contexto do ensino/aprendizagem para todos” nas escolas, fazendo a biblioteca 

escolar “parte integrante do processo educativo”, e aconselhando a sua articulação 

“com as redes de informação e de bibliotecas, de acordo com os princípios do 

Manifesto da Biblioteca Pública da Unesco.” Também apontou como objectivo a 

promoção da leitura, dos recursos e dos serviços “da biblioteca escolar junto da 

comunidade escolar e fora dela.”.  

 

Outra problemática abordada teve a ver com a necessidade do trabalho de 

cooperação entre o bibliotecário e os professores, apelando a essa cooperação e 

afirmando que estava comprovado que a mesma permitia atingir “níveis mais elevados 

de literacia, de leitura, de aprendizagem, de resolução de problemas e de competências 

no domínio das tecnologias de informação e comunicação.”  

 

Quanto ao bibliotecário, evidenciaram-se aspectos do seu perfil e funções. Foi o 

caso das qualificações que deveria ter, as funções atribuídas na gestão dos recursos, na 

gestão de bibliotecas e da informação e na pedagogia, para além de ele e a equipa 

trabalharem “em conjunto com todos os membros da comunidade escolar e em ligação 

com a biblioteca pública….”. 

 

                                                

21 PORTUGAL. Ministério da Educação. Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares. Manifesto da 
biblioteca escolar (1999). Tradução do documento preparado pela IFLA e aprovado pela UNESCO em 
Novembro de 1999. IFLA, 2000. 
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Dado o facto de estes profissionais deverem ter competências de planeamento 

e ensino de diferentes técnicas no tratamento da informação, direccionados para 

professores e alunos, era fundamental prosseguirem “a sua formação e 

desenvolvimento profissionais.”. 

 

No capítulo destinado à proposta de aplicação do conteúdo do manifesto, 

“convidaram-se” os governos, por intermédio dos Ministérios da Educação, a pôr em 

prática os princípios do manifesto e prever “a sua difusão nos programas de formação 

inicial e contínua de bibliotecários e de professores.” 

 

As dimensões, o desenho, o enquadramento dos espaços para as atividades 

desenvolvidas e o rácio recomendado de pessoal mínimo para as necessidades das 

bibliotecas escolares, foram objecto de propostas da Unesco. 

 

A recomendação do pessoal a afectar à biblioteca, divulgada em português, foi 

a que consta da seguinte Tabela 4.1. 

 

 

 

 

 

Número de alunos 1 – 250 251 a 500 Mais de 500 

Pessoal profissional 

Pessoal de apoio: 

              Técnico                 

              Administrativo 

0,5 

 

- 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 

2 

 

Tabela 4.1 Pessoal mínimo para as bibliotecas escolares segundo recomendação da UNESCO 

Fonte: Lançar a rede de bibliotecas escolares. Ministério da Educação, 1997, p. 180. 
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Em 2000, foi publicado o “Manifesto IFLA/Unesco: a biblioteca escolar no 

ensino aprendizagem para todos22” que, a exemplo de manifestos anteriores, 

convidava os governos, através dos ministros da Educação, a desenvolver políticas e 

planos que implementassem os princípios definidos neste documento. 

 

Na sequência do manifesto, a secção de bibliotecas escolares, da IFLA, divulgou 

The School Library Today and Tomorrow [A biblioteca escolar presente e futuro] (IFLA, 

2002 e atualização de 200923) e, no mesmo ano, a IFLA/Unesco publicou The IFLA 

/Unesco school libraries guidelines [“Directrizes da IFLA/Unesco para Bibliotecas 

escolares”]24, 

 

Os três documentos orientadores, mencionados nos dois parágrafos anteriores, 

resultaram do contributo de muitas pessoas em muitos países. Poderão funcionar em 

conjunto como base para criar bibliotecas escolares de qualidade, salvaguardando uma 

leitura em contexto. As directrizes espelham também o conteúdo das directrizes de 

diferentes países e foram elaboradas ”para ajudar as escolas a promover os princípios 

expressos no manifesto”.   

 

Observámos ainda que uma boa parte do conteúdo das directrizes apresenta, 

de forma estruturada, a filosofia, princípios, valores e normas constantes dos 

diferentes manifestos e textos citados, relacionados com as bibliotecas escolares e da 

responsabilidade da Unesco e da IFLA, mas sobretudo sintetiza o que de mais 

importante se tem investigado e concluído sobre esta matéria, a nível mundial. 

 

 

 

                                                

22 IFLA Unesco school library manifesto: The school library in teaching and learning for all. [Em linha] < 
http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifest.htm>. [Acedido em 2012-10-08] 
23The school library today and tomorrow, 2002. [Em linha] 
<http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/SchoolLibrary_today_tomorrow.pdf>. [Acedido em 2012-10-04]  
24

 Directrizes da IFLA/Unesco para Bibliotecas escolares, 2002 … op. cit.   

http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifest.htm
http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/SchoolLibrary_today_tomorrow.pdf
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4.3.1.2. IASL 

 

 A IASL, Associação Internacional de Bibliotecários Escolares, fundada em 1971 

como membro da Confederação Mundial dos Profissionais de Ensino (WCOTP), tem 

promovido um trabalho de apoio ao desenvolvimento das bibliotecas escolares e dos 

profissionais que actuam nesta área da educação, particularmente a partir dos anos 

198025.  

 

 Em 1984, a associação aceitou o texto da “Declaração sobre Bibliotecas 

Escolares”, que tinha começado a ser redigido em 1980, e em 1993, em Adelaide – 

Austrália, procedeu à sua revisão, tendo em conta especialmente a questão das novas 

tecnologias.  

 

 No que se refere ao conteúdo da declaração actualizada, destacaremos: 

 1 – O aspecto ideológico, invocando o princípio sete da Declaração dos Direitos 

da Criança26, que defendia o “direito a receber educação” (…) “gratuita” e obrigatória, 

“pelo menos nos estádios primários”, com respeito pela “igualdade de 

oportunidades”27.   

 

2 – A explicitação de termos como “professor responsável pela 

biblioteca/centro de recursos, especialista de media, técnico de informação28”, 

equivalentes a “bibliotecário escolar”, expressão adotada no texto em apreço.  

  

3 – A defesa da ideia de BE como estrutura essencial para o “desenvolvimento 

da personalidade humana bem como do processo espiritual, moral, social, cultural e 

                                                

25 Associação Internacional de Bibliotecários Escolares. Declaração sobre bibliotecas escolares, 1993. 
Trad.: GONÇALVES, M. Bibliotecas, mediatecas, centros de recursos nas escolas – Com quem? Lisboa: 
1998. p. 25. 
26 Declaração aprovada na Assembleia-geral da ONU em 1959. 
27 Associação Internacional de Bibliotecários Escolares. Declaração sobre bibliotecas escolares…… op. cit. 
p. 25. 
28

Ibidem, p. 25. 
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económico da comunidade”29; a sua importância fundamental “para a realização das 

metas de educação e dos objectivos da escola”; “um programa estruturado de 

utilização da informação em colaboração com os professores curriculares e com outros 

educadores”, [como] parte essencial da programação da biblioteca escolar”30.  

 

Para atingir as metas do processo educativo, como parte integrante de todo o 

processo ensino aprendizagem, foram descritas atividades que cumpririam as funções 

da BE: “informativa”, “educacional”, “cultural” e “recreativa”31. 

 

Outros aspectos a considerar na implementação, organização e gestão da BE 

tinham a ver com: 

1 – A utilização de instrumentos/materiais adaptados às necessidades dos 

utilizadores, implicando o domínio das TIC; a variedade; a adaptação ao 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor dos alunos; a importância para o 

ensino e programas de aprendizagem das escolas; o ter em conta os interesses das 

crianças e a utilização da sua língua materna e a “coerência” com aspectos culturais 

das suas famílias; e a adaptação à realidade económica do meio envolvente32. 

 

2 – As características das instalações da BE, do pré-escolar ao secundário, que 

deveriam obedecer a requisitos de espaço, iluminação, acústica, temperatura e 

mobiliário, com a finalidade de criar condições que facilitassem a incorporação das 

tecnologias para processar, armazenar a informação e posteriormente utilizar os 

materiais criados para “leitura, visionamento, audição” (…)33. 

 

                                                

29 Princípio orientador da Recomendação da UNESCO/OIT para o Estatuto dos Professores 
30Associação Internacional de Bibliotecários Escolares. Declaração sobre bibliotecas escolares…op. cit., p. 
26. 
31 Ibidem, p.25. 

32
 Ibidem, pp. 26-27. 

33
  Ibidem, p. 27. 
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3 – A necessidade de os profissionais integrados nos estabelecimentos, onde as 

bibliotecas escolares se inseriam, terem a perceção do que era essencial para a BE 

cumprir a sua função de forma eficiente e efectiva, pelo que, tanto os gestores como 

os professores deviam ter “informação sobre o papel da BE no processo de 

aprendizagem e na planificação e concretização das actividades lectivas”, defendendo-

se igualmente que os bibliotecários escolares deviam antes de tudo ser professores 

qualificados e terem formação profissional complementar em biblioteconomia, pois só 

assim seria possível deter a compreensão dos princípios e das práticas pedagógicas, do 

programa educativo e da prática da escola dos alunos mais jovens, podendo esta 

condição ter interesse na possibilidade de cooperação com os professores no 

desenvolvimento do currículo, nas actividades educativas, e ainda no planeamento da 

utilização de materiais, tecnologia, equipamento de informação e no desenvolvimento 

de destrezas no tratamento da informação, para a educação da criança34. 

  

4 – A importância da aquisição de destrezas na BE, que permitiria à criança os 

meios de adaptação a diferentes situações e à aprendizagem ao longo da vida, pelo 

que a biblioteca escolar promoveria a leitura e a utilização das TIC, permitindo a 

aquisição da literacia básica de leitura e a da informação, devendo os bibliotecários 

escolares “cooperar com o pessoal das biblioteca públicas e de outros centros de 

informação da comunidade, a fim de permitir a partilha de recursos (…)”35.  

 

5 – O apoio de entidades públicas ao estabelecimento de boas bibliotecas 

escolares, como um sinal de que essas entidades estariam a cumprir as 

responsabilidades de promoção da educação.  

 

6 – A existência de uma boa biblioteca com um bom bibliotecário seria uma 

condição principal no desenvolvimento da qualidade da educação, permitindo 

                                                

34
 Ibidem. 

35
Ibidem, p. 28. 
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igualmente à BE assegurar o acesso dos pais e de instituições a materiais e a 

informação ao serviço das necessidades das crianças em casa36. 

 

No prosseguimento da sua acção, a IASL criou a secção de Bibliotecas Escolares 

em Linha (School Libraries Online), disponibilizando material e documentos. Trata-se 

de recursos destinados a investigadores, com ligações à Internet e a recursos da 

própria IASL. Além de outras coisas, é possível aceder a resumos de documentos 

apresentados em fóruns de investigação internacional sobre biblioteconomia, 

integrando as conferências realizadas desde 1997 pela IASL, e ligações a artigos 

publicados na revista School Libraries Worldwide, editada pela associação37. 

 

A literatura disponibilizada é maioritariamente dos Estados Unidos da América 

e trata de estudos que demonstram o impacto positivo da acção da biblioteca escolar 

nos estudantes e na sua aprendizagem. A questão atual da aquisição de competências 

em literacia da informação é outro dos temas abordado, pela importância que reveste 

no processo ensino aprendizagem, e pela possibilidade de o trabalho colaborativo da 

BE com os docentes poder fazer a diferença no aproveitamento dos alunos.  

 

 4.3.1.3. AASL/ALA  

 

Outra instituição com um trabalho importante na elaboração de normas a 

aplicar nas BE e na sua divulgação e implementação é a Associação Americana de 

Bibliotecários Escolares (AASL), Divisão da Associação Americana de Bibliotecários 

(ALA), que adquiriu o estatuto de Divisão nesta associação, em 1951. Goza de 

                                                

36 Ibidem. 
37 Ver em:< http://www.iasl-online.org> ou <http://www.iasl-online.org/index.htm> (actualização de 

Outubro/2012). 

 

http://www.iasl-online.org/
http://www.iasl-online.org/index.htm
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suficiente autonomia, relativamente à estrutura organizacional da ALA, e dirige os seus 

próprios programas38. 

 

A missão a desempenhar, definida pela AASL, foi a de apoiar a excelência, 

facilitar a mudança e promover as lideranças na área das bibliotecas escolares, 

impulsionando a melhoria e a expansão dos serviços da biblioteca nas escolas 

“primárias” e secundárias. 

 

Actualmente, existem mais de 100 programas divulgados online pela 

associação, fruto da aplicação ou adaptação das normas/indicadores e de outros 

documentos orientadores, em cerca de 50 estados dos EUA, e alguns destes 

documentos têm sido traduzidos em vários países. 

 

Em 2007, com a edição do texto Standards for the 21st-century Learner39 

[Normas/Indicadores para o estudante do século XXI], a AASL deu início a uma série de 

publicações de documentos orientadores sobre o funcionamento das bibliotecas 

escolares e a profissão de bibliotecário escolar. 

 

Do conteúdo inicial do documento supramencionado, constava a descrição das 

convicções comummente aceites do que era considerado importante para promover a 

educação dos estudantes. 

 

Tal como em outras organizações, o papel da biblioteca escolar foi considerado 

essencial no desenvolvimento das destrezas de aprendizagem dos alunos, propiciando 

um acesso físico e intelectual equitativo aos recursos e às ferramentas necessárias à 

aprendizagem num ambiente afectivo, estimulante e seguro. A ação dos bibliotecários 

                                                

38 POND, P. Development of a Professional School Library Association: American Association of School 
Librarians, 1976. [Em linha] <http://www.ala.org/aasl/about/history-1914.> [Acedido em 2012-09-27] 
39 American Association of School Librarians. Standards for the 21st-century Learner, 2007. [Em linha] 
<http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandards/AA
SL_Learning_Standards_2007.pdf.> [Acedido em 2012-09-29] 
 

http://www.ala.org/aasl/about/history-1914
http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_Learning_Standards_2007.pdf
http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/learningstandards/AASL_Learning_Standards_2007.pdf
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escolares tinha a ver com o desenvolvimento de um trabalho colaborativo para 

facultar instruções, estratégias de aprendizagem e prática na utilização de destrezas 

essenciais necessárias no século XXI40. 

     

Além das considerações sobre o papel da BE, esta parte do texto elencou uma 

série de convicções atuais generalizadas, ou seja:  

(1) a importância de o aluno adquirir a capacidade leitora (compreensão de texto em 

vários formatos); (2) saber pesquisar (como estrutura de aprendizagem); (3) ser 

ensinado para ter um comportamento ético na utilização da informação; (4) aprender 

destrezas em tecnologia como ferramenta actual e futura para as necessidades de 

emprego; (5) ter acesso equitativo, aos livros e à leitura, e à tecnologia da informação, 

num ambiente seguro que conduz à aprendizagem; (6) adquirir destrezas em múltiplas 

literacias, dado a definição de literacia da informação ser cada vez mais complexa, com 

as mudanças nos recursos e nas tecnologias; (7) adquirir as destrezas de pensamento 

que possibilitem a sua aprendizagem autónoma e a utilização da informação de forma 

apropriada e efetiva, face ao aumento atual de informação; (8) aprender em contexto 

social, pela possibilidade de melhorar a aprendizagem se os estudantes aprenderem a 

partilhar conhecimento e aprendizagem.  

  

 No mesmo documento, foram explicitados os quatro objectivos para os 

estudantes utilizarem destrezas, recursos e ferramentas, como segue: 

 “1 – Pesquisar, pensar criticamente e ganhar conhecimento; 2 – 

Desenhar conclusões, tomar decisões informadas, aplicar o conhecimento a novas 

situações, e criar novo conhecimento; 3 – Partilhar conhecimento e participar de forma 

ética e produtiva como membro da nossa sociedade democrática; Procurar o 

crescimento pessoal e estético.”   

 

                                                

40 American Association of School Librarians. Standards for the 21st-century Learner, 2007… op. cit. 
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A partir de cada um destes objectivos, descreveram as destrezas, as 

disponibilidades na acção, as responsabilidades a assumir e as estratégias de auto-

avaliação.  

 

Na sequência do texto que acabámos de citar, surgiu um outro intitulado 

Empowering learners: Guidelines for School library programs41 [Empoderamento dos 

estudantes: Orientações para os programas da biblioteca escolar], para apoiar a 

elaboração desses programas.    

 

Em 2008, a AASL publicou um plano nacional de apoio42 aos estados 

americanos, sistemas escolares e escolas particulares, para porem em prática, em três 

a cinco anos, a implementação tanto dos Standards for 21st. Century Learner como do 

Empowering Learners: Guidelines for School Library Programs, inserida no programa 

“Learning4life” (também denominado “L4L”). 

 

Do conteúdo, destacam-se os itens que abordaram as questões dos públicos-

alvo (administradores, patrocinadores, bibliotecários escolares, professores…), os 

objectivos e a avaliação da execução do projecto.  

 

Entretanto, deram à estampa os Standards for 21st-century learner in action43, 

como complemento do texto Standards for 21st-century learner, para aplicar os 

Standards nos vários níveis de graduação (K-12), através de exemplos práticos e 

aprofundando o esclarecimento da relação entre os diferentes indicadores, com o 

intuito de ajudar os bibliotecários escolares e outros educadores no processo de 

aprendizagem. 

                                                

41 American Association of School Librarians. Empowering Learners: Guidelines for School Library 
Program. [Em linha] <http://www.ala.org/aasl/guidelinesandstandards/learningstandards/guidelines.> 
[Acedido em 2012-10-02] 
42 American Association of School Librarians  Learning4life….op. cit. 
43 American Association of School Librarians. Guidelines & Standards” “Standards in action” Standards 
for 21st-century learner in action. [Em linha] 
<http://www.ala.org/aasl/guidelinesandstandards/learning4life>. [Acedido em 2012-10-09] 

http://www.ala.org/aasl/guidelinesandstandards/learningstandards/guidelines
http://www.ala.org/aasl/guidelinesandstandards/learning4life
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Em 2009, a AASL reviu o seu plano estratégico, procedendo à revisão das 

metas, objetivos, e questões abrangentes relacionados com o plano, evidenciando 

sempre a importância do trabalho da biblioteca escolar e do bibliotecário escolar. 

 

As áreas sobre as quais foram definidos as metas e os objetivos tiveram a ver 

com: as Linhas de Orientação e as Normas/Indicadores da AASL, o desenvolvimento 

dos profissionais e a comunidade. 

 

As questões abrangentes prenderam-se com diferentes interrogações que se 

punham à associação e hipóteses de solução, para poder criar condições de ajuda às 

BE, nomeadamente: 1 – o desenvolvimento de ferramentas de apoio aos bibliotecários 

escolares; 2 – o incremento da investigação que pudesse ajudar estes profissionais a 

fazer o seu trabalho e a mostrar o valor do mesmo nos resultados dos bibliotecários e 

dos estudantes44.  

 

Em 2011, foi publicado Crosswalk of the Common Core Standards and the 

Standards for the 21st-Century Learner45, que constava de tabelas com a listagem das 

normas/indicadores da AASL e a listagem das normas/indicadores nacionais comuns, 

nos EUA, das diferentes áreas e/ou disciplinas e dos diferentes anos curriculares (K-

12), para ajudar os bibliotecários escolares a aprender como se articulavam os dois 

tipos de indicadores.  

 

Mais recentemente, foi criada uma base de dados “AASL Standards for the 21st-

Century Learner Lesson Plan Database46, ferramenta que pode ser acedida pelos 

                                                

44 American Association of School Librarians. AASL strategic plan. [Em linha] 
<http://www.ala.org/aasl/aboutaasl/aaslgovernance/aaslstrategicplanning/strategicplan.> [Acedido em 
2012-09-28]. 
45 American Association of School Librarian. Learning4Life...op. cit. 
 
46

 American Association of School Librarians. Standards for the 21st-Century Learner Lesson Plan, Data 
Base [Em linha] <http://aasl.jesandco.org/ >[Acedidoo em 2012-10-16]. 

http://www.ala.org/aasl/aboutaasl/aaslgovernance/aaslstrategicplanning/strategicplan
http://aasl.jesandco.org/
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profissionais, para beneficiarem da informação de “planos de aula” disponíveis em 

linha, com a finalidade de “auxiliar os bibliotecários escolares e outros educadores a 

ensinar as destrezas essenciais definidas nos Standards for the 21st-Century Learner47”, 

e em conformidade com todos os documentos da AASL, de que demos notícia, ligados 

ao programa Learning4Life (“L4L”).  

 

Por iniciativa individual, qualquer profissional pode elaborar planos de aula, 

que serão submetidos a confirmação de um moderador da AASL, para serem aceites, 

disponibilizados e partilhados em linha pelos utilizadores, na base de dados48. Para o 

efeito, acede-se a: informação detalhada sobre diferentes matérias; critérios de 

avaliação para aceitar, propor alterações ou rejeitar um plano de aula; uma checklist 

da aula modelo a submeter49 e uma síntese explicativa.50 

 

Entretanto, a AASL fez uma parceria com a enciclopédia Britânica para criar um 

módulo de planeamento interativo online, para apoiar a elaboração dos programas da 

BE, de acordo com as linhas orientadoras do programa da AASL51 e inclui uma “Rubrica 

de Avaliação do Programa da Biblioteca Escolar” (School Library Program Assessment 

Rubric), de apoio aos bibliotecários escolares no desenvolvimento de um programa 

para cumprir a missão de “capacitar os estudantes a serem pensadores críticos, leitores 

entusiastas, investigadores habilidosos e utilizadores éticos da informação52”.  

  

O processo de avaliação do bibliotecário escolar também foi abordado, com a 

publicação de A 21st-Century Approach to School Librarian Evaluation, documento que 

                                                

47
 Ibidem. 

48
 IAmerican Association of School Librarians, Standards for the 21st-Century Learner Lesson Plan 

Database: hotlink “handout”, About “AASL Standards for the 21st-Century Learner Lesson Plan  
Databasetabase”,http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/lesso
nplandatabase/LPD-one-pager.pdf. [Último acesso em 2012-10-16] 
49Ibidem. 
50Ibidem. 
51 A Planning Guide for Empowering Learners. Encyclopædia Britannica, 2012. [Em linha] 
<http://www.info.eb.com/html/product_online_aasl.htm> [Acedido em 2012-10-16] 
  
52

 Ibidem. 

http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/lessonplandatabase/LPD-one-pager.pdf
http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/guidelinesandstandards/lessonplandatabase/LPD-one-pager.pdf
http://www.info.eb.com/html/product_online_aasl.htm%3e
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orienta o processo de auto-avaliação passo-a-passo, permitindo que o bibliotecário 

adapte ou utilize sem alterações o modelo e o partilhe com os administradores da 

escola para a avaliação anual do seu desempenho 53. 

 

 

4.3.1.4. ASLA/ALIA 

 

Na Austrália, a Associação Australiana das Bibliotecas Escolares (ASLA), que 

integra a Associação Australiana das Bibliotecas e da Informação (ALIA), são as 

organizações profissionais que têm desenvolvido um trabalho de sensibilização dos 

poderes públicos, para que as bibliotecas escolares e os professores bibliotecários 

sejam reconhecidos como uma mais-valia importante nas escolas e no seio das 

comunidades educativas.  

 

A exemplo das mais diversas instituições a nível internacional, têm tentado 

demonstrar o princípio de que a biblioteca escolar e os programas de informação e 

serviços fazem parte da missão, objectivos, e metas da escola no ensino aprendizagem, 

permitindo as bases para a aprendizagem ao longo da vida. Para concretizar a sua 

ação, têm disponibilizado fundos e recebido o contributo de patrocinadores, para o 

desenvolvimento de “políticas, directrizes, indicadores [normas] e publicações para 

bibliotecas escolares e professores bibliotecários”, 54 e têm feito a divulgação 

internacional de documentos sobre o tema. 

 

Da sua ação pomos em destaque: 

                                                

5321st-Century Approach to School Librarian Evaluation. [Em linha] 

<http://www.ala.org/aasl/guidelinesandstandards/evalworkbook.> [Acedido em 2012-10-16]. 

54 Australian Library and Information Association. Submission to Inquiry into School Libraries and Teacher 
Librarians from the Australian Library and Information Association, 2010, p. 4. [Em linha] 
<http://www.alia.org.au/advocacy/submissions/Inquiry.School.Libraries_Teacher.Librarians.pdf>[Acedid
o em 2012-04-16]  

http://www.ala.org/aasl/guidelinesandstandards/evalworkbook
http://www.alia.org.au/advocacy/submissions/Inquiry.School.Libraries_Teacher.Librarians.pdf
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1 - A produção do texto Learning for the future: developing information services 

in schools [“Aprendizagem para o futuro: desenvolvimento de serviços de informação 

nas escolas”], em 1993 e em 2001, e a colaboração no financiamento da revisão da 2ª 

edição (2001), disponível a partir de 2010, texto muito utilizado pelas escolas 

australianas como documento orientador.   

 

O foco deste texto foi as bibliotecas escolares e versou sobre as várias questões 

ligadas aos estudantes e à aprendizagem, aos professores e ao ensino, aos recursos 

tanto físicos (espaços, tecnologias…) como humanos, para facilitar o acesso à 

informação e à aprendizagem de qualidade  55. 

 

2 - A publicação de Standards of professional excellence for teacher librarians, 

[Indicadores de excelência profissional dos bibliotecários escolares], com a indicação 

do conhecimento profissional, destrezas e empenhamento a demonstrar no trabalho 

destes profissionais, necessários para atingir o nível de excelência. No que concerne ao 

conhecimento profissional de excelência, identificou-se como tal o dever de o 

professor bibliotecário “entender os princípios da aprendizagem ao longo da vida”, 

“conhecer o ensino aprendizagem transversal às áreas curriculares e níveis de 

desenvolvimento”, “ter uma compreensão significativa da comunidade escolar e do 

curriculum”, “ter um conhecimento especializado de informação, recursos, tecnologia e 

gestão da biblioteca”56.  

 

3 - A proposta de adopção, nas BE, do modelo de pesquisa guiada (Guided 

Inquiry57, atravessando o curriculum escolar.  

 

                                                

55 Learning for the future: developing information services in schools, 2001, 2ª ed. revista. [Em linha] 
<http://www.curriculumpress.edu.au/sample/pages/1863667105.pdf>. [Acedida em 2012-11-13] 
56 Australian Library and Information Association. Australian School Library Association. [Em linha] 
<http://www.alia.org.au/policies/teacher-librarian.standards.html> [Acedido em: 2012-04-16] 
57 Australian Library and Information Association. Australian School Library Association. Statement on 
guided inquiry and the curriculum. 2009. [Em Linha] 
<http://www.asla.org.au/policy/guided.inquiry.curriculum.htm.> [Acedido em 2010-11-25]. 

http://www.curriculumpress.edu.au/sample/pages/1863667105.pdf
http://www.alia.org.au/policies/teacher-librarian.standards.html
http://www.asla.org.au/policy/guided.inquiry.curriculum.htm
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4 - A elaboração de um documento sobre o estado da questão das bibliotecas 

escolares e dos professores bibliotecários, submetido ao Governo Australiano, que 

abordaremos mais adiante no ponto 4.3.2. - Modelos de Bibliotecas Escolares numa 

perspetiva internacional.  

 

 

 

4.3.1.5. EBLIDA 

 

Outra instituição, de âmbito europeu, a Federação Europeia de Associações de 

Bibliotecas, Informação e Documentação (EBLIDA), é uma associação independente 

que agrupa associações e instituições de bibliotecas nacionais, de informação, 

documentação e arquivos.  

 

A sua principal meta, enunciada e praticada desde 1992, é a política de 

influência [lobbying], que se concretiza na ação junto de instituições e organismos 

europeus e internacionais e no apoio aos membros das organizações nacionais, 

acompanhando a política da Comissão Europeia58. A representação dos interesses das 

bibliotecas europeias e a utilização efectiva das redes são, na opinião da EBLIDA, as 

acções que garantem a confiança na qualidade do trabalho desenvolvido. 

 

O principal foco desta instituição concentra-se em três actividades 

relacionadas: “Sociedade da Cultura e da Informação”, “Digitalização e acesso em 

linha”; “Informação legal” 59. 

 

A primeira actividade tem a ver com a missão das bibliotecas, para se atingir 

um alto nível de cultura na União Europeia, e a Informação, como foco das instituições 

                                                

58European Bureau of Library, Information and Documentation Association. Advocacy and lobbying. [Em 
linha]<http://www.eblida.org/18/advocacy-and-lobbying-for-libraries-in-europe.html.>[Acedido em 
2012-10-21] 
59

 European Bureau of Library, Information and Documentation Associatio). Activities. [Em linha] 
<http://www.eblida.org/activities/ >. [Acedido em 2012-10-21] 

http://www.eblida.org/18/advocacy-and-lobbying-for-libraries-in-europe.html
http://www.eblida.org/activities/
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europeias, EBLIDA incluída, devido ao desenvolvimento acelerado da Internet e as 

questões ligadas ao seu acesso, tendo em conta a importância política e económica da 

Cultura e da Informação.  

 

Quanto à “Digitalização e acesso em linha”, é outra atividade que se justifica 

pela sua importância na Europa e por fazer parte da “Agenda Digital”, desta região do 

mundo. 

 

Relativamente à “Informação legal”, esta prende-se com os problemas ligados 

ao copyright e aos direitos de propriedade intelectual.  

 

4.3.1.6. ENSIL  

 

A Rede Europeia para as Bibliotecas Escolares e a Literacia da Informação 

(ENSIL), foi considerado o primeiro movimento europeu de bibliotecas escolares60.   

 

 Em 2003, reuniu-se em Amesterdão um grupo de delegados de oito países 

para discutir o papel das bibliotecas escolares na “Aprendizagem ao Longo da Vida” e a 

importância da informação e das competências em literacia e literacia da informação. 

Das conclusões do encontro, resultou a criação da ENSIL e a publicação da Declaração 

de Amesterdão61.   

 

Em 2008, esta rede tinha já participantes de 21 países da União Europeia e 

criou uma Fundação denominada “Stiching Ensil”, com sede na Holanda, com o 

seguinte princípio: 

“A Investigação internacional mostra que os resultados da aprendizagem nos 

alunos é fortemente influenciada pelo papel das bibliotecas escolares. Todos os 

                                                

60 DAS, L. Bibliotecas Escolares no século XXI: à procura de um caminho. Newsletter nº 3. [Em linha] 
<http://www.rbe.min-edu.pt/news/newsletter3/bib_sec_21.pdf>. [Acedido em 2012-10-14] 
61

  European Network for School Libraries and Information Literacy. Welcome. [Em linha] 

<http://www.ensil.eu/,> [Acedido em 2012-02-12] 

http://www.rbe.min-edu.pt/news/newsletter3/bib_sec_21.pdf
http://www.ensil.eu/
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aprendentes, em todos os países da Europa, têm direito a bibliotecas e serviços de 

qualidade. Para tal, cada país e a União Europeia devem adoptar e implementar os 

princípios do manifesto da IFLA/Unesco para as Bibliotecas Escolares (…)”; “A ENSIL 

convida todas as bibliotecas e outras organizações educativas, na Europa, a contribuir 

para discussão e ação”62 . 

 

Os objectivos da Fundação, ligados ao desenvolvimento de bibliotecas 

escolares e da profissão de bibliotecário escolar, apontaram para a investigação cujo 

foco tinha a ver com estas temáticas; a divulgação de informação; políticas de 

desenvolvimento; comunicação entre profissionais da biblioteconomia escolar e 

promoção do desenvolvimento profissional dos bibliotecários escolares. 

 

Uma das ações levada a cabo pela ENSIL, que tem vindo a decorrer, desde 

2010, é a ALIES (A Library in Every School), declaração pública de defesa da criação de 

uma biblioteca em todas as escolas, campanha iniciada pela ENSIL, em colaboração 

com a IFLA e a IASL, duas instituições com quem a ENSIL trabalha em parceria, no 

intuito de desenvolver as BE63. 

 

4.3.2 Modelos de bibliotecas escolares numa perspetiva internacional  

  

 A implantação de bibliotecas escolares e o estadio do seu desenvolvimento 

diferem de país para país e de região para região, embora já existam modelos 

semelhantes em alguns países, pelo menos como intenção política manifesta. São 

suportados por legislação e financiamento do Estado ou de governos locais e/ou do 

que resulta de parcerias.  

 

                                                

62 DAS, L. Bibliotecas escolares no século XXI…op. cit. 

63 School libraries Proclamation: A library for every school, 2010. [Em linha] <http://iasl-online.org/>. 
[Acedido em 2012-02-12] 
 

http://iasl-online.org/
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É uma constatação a falta de bibliografia sobre a matéria, em especial no que 

concerne ao espaço europeu64, aliás como podemos também constatar na Collier’s 

Encyclopedia65, quando trata dos sistemas educativos e de bibliotecas, inclusive das 

escolares, a nível mundial. 

 

Têm-se realizado vários estudos que não obtêm respostas suficientes para uma 

análise esclarecedora, como é o caso mais recente da investigação de Böelens, relativo 

a um questionário efectuado a 61 países da Europa, entre 2007 e 2008, para saber se 

existiam leis e estudos nacionais versando as bibliotecas escolares e formação de 

bibliotecários escolares. Baseados nos dados explicitados pela autora, fizemos uma 

síntese do total de respostas às questões formuladas a nível europeu e podemos 

registar o número significativo de questões por responder ou que indicam a ausência 

ou insuficiência de informação no período de aplicação dos questionários (Tabela 4.2.) 

 

 

 

Questões Respostas/Nº de países, num total de 61 

 

 

Lei nacional para BE 

Sim 

16 

Não 

14 

Não esclarece 

2 

Não sabe 

23 

Outra 

6 

 

Estudos nacionais sobre BE 

 

5 

 

7 

 

1 

 

40 

 

5 

 

Formação de professores bibliotecários 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

21 

 

 

31 
 

 

Tabela 4.2. Lei nacional de bibliotecas escolares, estudo nacional sobre bibliotecas escolares e formação 

de professores/bibliotecários escolares. 

Fonte: BOELENS, H. The evolving role of the school library and information centre in education in digital Europe.2010. 

                                                

64 BÖELENS, H. The evolving role of the school library and information centre in education in digital 
Europe.Tese de Doutoramento, Universidade de Middlesex., 2010. Cap. IV. [Em linha] 
<http://www.ensil.eu/. – PDF.> [Acedido em 2012-02-12] 
65

 Collier’s Encyclopedi., MacMillan educational company, 1990. 

http://www.ensil.eu/
http://eprints.mdx.ac.uk/7329/1/BoelensThesis-Final_2010.pdf
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As respostas inequívocas (sim ou não), nos 61 países, apontam para 26,2% de 

países com leis sobre bibliotecas escolares; 8,2% de estudos nacionais sobre BE e 3,3% 

com formação para bibliotecários escolares. Estes resultados não nos permitem inferir 

que o estado da questão é o que as percentagens apontam, mas é sem dúvida o 

espelho da falta de informação e de comunicação.  

 

Na tentativa de minimizar este problema, recorremos aos textos de Anne Clyde  

e Helen Böelens, especialmente no que tem a ver com as BE na Austrália, Estados 

Unidos da América, Reino Unido e Holanda, e pesquisámos bibliografia e informação 

online em instituições governamentais e não-governamentais, organizações nacionais 

e internacionais, universidades, institutos, escolas e associações profissionais, de 

expressão portuguesa, espanhola, francesa, inglesa e alemã.  

 

Procurámos informação sobre aspetos históricos do desenvolvimento de 

bibliotecas escolares, mas o foco centrou-se mais no estado da questão actual, para 

apoiar a teoria do estudo de caso que desenvolvemos nos anos lectivos 2005/2006 e 

2006/2007 e o projeto de investigação ação aplicado nos anos lectivos 2009/2010 e 

2010/2011, à luz das novas teorias, metodologias e instrumentos (TIC) de ensino, que 

constam do capítulo 5. 

 

4.3.2.1. Modelos de bibliotecas escolares fora da Europa 

  

Austrália 

 

Dada a dimensão da Austrália, a sua organização política e características 

diversificadas da população, levam a desenvolvimentos diferentes das questões, 

nomeadamente no que respeita às bibliotecas escolares. Trata-se de um país com seis 

estados e dois territórios, oficialmente designado como Comunidade da Austrália 

(Commonwealth of Australia), tem um Governo Federal e, politicamente, os estados 
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têm estatuto diferente dos territórios. Enquanto os territórios podem ver as suas leis 

alteradas pelo parlamento/governo federal, nos estados prevalecem as leis dos seus 

próprios governos, excepto em matérias definidas na Constituição.  

 

 O Departamento de Educação, Emprego e Relações de Trabalho (DEEWR) é a 

agência governamental de apoio ao plano estratégico da agenda do Governo Federal 

Australiano na educação, emprego e relações de trabalho e que, a nível nacional, tem 

o papel de liderança na educação e formação em serviço, transição para o emprego e 

condições e valores no local de trabalho66. 

 

A bibliografia consultada sobre a evolução das BE aponta o período 1930-1950 

como um ponto de viragem no financiamento e política governamental, face à 

necessidade de dotar as escolas australianas com bibliotecas escolares. Esta ação foi o 

resultado de novas filosofias na educação, seguidas da procura de materiais de leitura 

e de fontes de informação e ainda de pressão pública. 

 

Nos anos 1970, assistiu-se a uma nova dotação de serviços de biblioteca para 

crianças, fruto do impacto das conclusões de um relatório elaborado em 1964. Este 

relatório espelhou o resultado da investigação da Professora Sara Fenwick, 

precisamente para estudar os serviços assegurados às crianças nas bibliotecas públicas 

e escolares. Os três principais problemas identificados naquela investigação foram “a 

falta de financiamento, a falta de bibliotecários especialistas qualificados” (…), a falta 

de cooperação entre as bibliotecas escolares e as bibliotecas públicas67”, realidade que 

continuou a ser constatada por Valerie Johnson, em 2007.  

  

                                                

66 AUSTRÁLIA. Department of Education, Employment and Workplace Relations. [Em linha]  

<http://www.deewr.gov.au/Department/Pages/about.aspx>. [Acedido em 2012-11-11] 

 

67
 BÖELENS, H. The evolving role of the school library and information centre in education in digital 

Europe, 2010 … op. cit, p.31. 

http://www.deewr.gov.au/Department/Pages/about.aspx
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 Atualmente, reportado a 2012, as bibliotecas escolares fazem parte de uma 

ampla estrutura que é a infra-estrutura dos vários tipos de bibliotecas Australianas, 

onde se incluem os serviços disponibilizados por cerca de 9000 bibliotecas escolares68. 

 

 Para o funcionamento das BE concorrem vários factores: orientações políticas, 

legislação e apoios do governo federal e de agências governamentais dos vários 

estados; o acesso a uma base de dados nacional das escolas, SCIS (Schools Cataloguing 

Information Service), sendo a colecção constituída por catálogos, índices e resumos 

elaborados por profissionais; o trabalho em parceria entre escolas de diferentes níveis 

de ensino (escolas primárias com secundárias e as bibliotecas deste grau de ensino ou 

escolas secundárias com a universidade e a sua biblioteca); e ainda o apoio de centros 

de telecomunicações em zonas rurais e remotas.  

 

  Nos últimos anos, o governo federal australiano implementou o programa de 

âmbito nacional Building the Education Revolution (BER), inserido no “Plano de 

Estímulo Económico” – Nation Building, financiando cerca de 24000 projectos para 

suprir muitas das necessidades de infra-estruturas em cerca de 9500 escolas por toda a 

Austrália, incluindo escolas não públicas (“non government schools”) e bibliotecas 

escolares do ensino primário, [1º Ciclo do Ensino Básico em Portugal]69.  

  

 Entretanto, o resultado de vários estudos, da responsabilidade do sector da 

informação e das bibliotecas, apontou para a falta de investimento nas bibliotecas 

escolares e a deterioração gradual do papel dos professores bibliotecários70. 

                                                

68
 Ver em: <http://www.alia.org.au/.> 

 

69
 AUSTRÁLIA. Department of Education, Employment and Workplace Relations. Bilding the Education 

Revolution)[Em linha] 
<http://www.deewr.gov.au/Schooling/BuildingTheEducationRevolution/Pages/default.aspx,<[Acedido 
em 2012-11-11]. 
70 Australian Library and Information Association. Case Study: School Libraries and the role of the 
Teacher Libraria. .Issues & Advocacy home page Case Studies. 2010. [Em linha] 
<http://www.alia.org.au/advocacy/case.studies/CS_Schoollibraries_teacherlibrarians.pdf:> [Acedido em 
2012-11-11] 

http://www.alia.org.au/
http://www.deewr.gov.au/Schooling/BuildingTheEducationRevolution/Pages/default.aspx
http://www.alia.org.au/advocacy/case.studies/CS_Schoollibraries_teacherlibrarians.pdf


Capítulo 4. Bibliotecas escolares  

_____________________________________________________________________ 

 

271 

 

 

As razões apontadas para esta realidade prendiam-se com: (1) a tentativa de os 

líderes políticos fazerem cortes no orçamento de algumas áreas da educação e 

reforçando o financiamento de outras; (2) a descida de segundo para sexto lugar nos 

níveis de literacia da leitura dos alunos Australianos, segundo um estudo da OCDE, de 

2007; (3) o financiamento mínimo das bibliotecas escolares e a pressão sobre os 

professores bibliotecários para trabalharem cada vez mais fora da biblioteca escolar 

(conclusões de dois estudos, de 2009). 

 

 Perante este panorama, a ALIA e a ASLA fizeram uma aliança para divulgar estas 

conclusões no universo das bibliotecas e fazer chegar ao governo a mensagem. Graças 

à divulgação generalizada da questão, foi criado um grupo de pressão informal 

(designado HUB), que em conjunto com a pressão formal da ALIA e da ASLA junto do 

Departamento da Educação, conseguiram o anúncio de uma investigação em 

bibliotecas escolares e o papel dos professores bibliotecários, apoiada pelo Governo e 

o DEEWR, com vista à tomada de decisões políticas e económicas durante a 

implementação do programa BER. 

 

Na sequência destes passos, Sue Hutley, directora executiva da ALIA, 

apresentou o texto Submission to Inquiry into School Libraries and Teacher Librarians 

from the Australian Library and Information Association71, onde constavam os 

resultados da investigação levada a cabo e consequentes conclusões e 

recomendações.  

  

                                                                                                                                          

 
71Australian Library and Information Association. Australian School Library Association.   Submission to 

Inquiry into School Libraries and Teacher Librarians from the Australian Library and Information 

Association.2010. Èm linha] 

<http://www.alia.org.au/advocacy/submissions/Inquiry.School.Libraries_Teacher.Librarians.pdf>, 

[Acedido em 2012-11-06] 

 

http://www.alia.org.au/advocacy/submissions/Inquiry.School.Libraries_Teacher.Librarians.pdf
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 Os problemas detectados e divulgados, principalmente através das suas 

associações profissionais, ALIA e ASLA, eram o reflexo da inconsistência do sistema 

australiano de bibliotecas escolares, onde se assistia a muitas assimetrias em todo o 

país, em termos de existência ou não de BE na escola, de “número de horas com 

pessoal, qualificações da equipa da BE, oportunidades de aquisição de destrezas da 

equipa, orçamento, tamanho e adequação do espaço, fundos para recursos impressos 

ou em linha, ensino de destrezas em literacia da informação”.   

 

 Centrados na importância das BE e do papel dos professores bibliotecários, 

advogaram a ideia de que a implantação da chamada “Revolução Digital da Educação” 

(Digital Education Revolution - DER) podia ser inviável sem uma biblioteca ou sem 

pessoal suficiente neste recurso, que assegurasse formação para o desenvolvimento 

profissional dos professores, com apoio contínuo, na utilização de fontes específicas.  

 

  [Fazendo eco do que já foi afirmado internacionalmente], defenderam o 

princípio chave de dotar cada escola Australiana de um professor bibliotecário, para 

alcançar melhores resultados educacionais e sociais para os jovens e a participação ao 

longo da vida na economia, cultura e sociedade Australiana e, entre outras 

recomendações, propuseram a criação de uma entidade dentro do Departamento de 

Educação, Emprego e Relações de Trabalho (DEEWR) que implementasse as 

recomendações desta investigação, com a colaboração das associações promotoras do 

estudo.  

 

 

Canadá  

 

O Canadá é considerado o segundo maior país do mundo, é constituído por dez 

províncias e dois territórios, que ocupam grande parte da América do Norte e tem um 

regime de democracia parlamentar (governo federal) e monarquia constitucional 

(coroa britânica). 
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A Educação é da responsabilidade dos governos provinciais, à excepção do 

território de Yukon e dos territórios do Noroeste, em que as escolas são administradas 

pelo governo federal. As províncias têm mais autonomia do que os territórios e são 

responsáveis pela maioria dos programas sociais do Canadá (como saúde, educação e 

assistência social). Embora o governo federal disponibilize verbas para assegurar um 

equilíbrio entre as províncias mais ricas e as mais pobres, ainda assim existem grandes 

diferenças de modelos e de práticas com este sistema de administração. 

 

Durante os primeiros 200 anos da história do Canadá, o ensino primário e o 

secundário eram controlados pela Igreja, mas tornaram-se maioritariamente laicos a 

partir dos primeiros anos do século XIX e 95% dos alunos canadianos frequentam as 

escolas públicas.  

 

A informação sobre bibliotecas escolares é notoriamente escassa. Num artigo 

de Bélanger72, a autora mencionou o facto de não existir publicada a história das 

bibliotecas no Canadá e, na bibliografia, remeteu para uma série de documentos com 

informação sobre as várias fases desta questão e para conteúdo da Enciclopédia do 

Canadá – The Encyclopedia of Canada, reportada a 194873, dados em que se baseou 

para escrever o seu artigo.  

 

                                                

72  BÉLANGER, C. Libraries in Canada,. Marianopolis College,  2005. Citado por, WALLACE, W.S. (ed.) The 
Encyclopedia of Canada , Vol. IV, Toronto, University Associates of Canada, 1948, pp. 76-81,  [Em linha]  
<http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/encyclopedia/LibrariesinCanada-
CanadianLibraries-Canadianhistory.htm> [Acedido em 2012-11-10] 
73  Ibidem. 
 
 

  

 

http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/encyclopedia/LibrariesinCanada-CanadianLibraries-Canadianhistory.htm
http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/encyclopedia/LibrariesinCanada-CanadianLibraries-Canadianhistory.htm
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A criação e desenvolvimento de todos os tipos de bibliotecas no Canadá têm 

tido uma progressão lenta e uma implantação desigual nas diferentes províncias, 

quando comparado com a realidade dos Estados Unidos da América e da Inglaterra.  

 

No panorama actual, o apoio às crianças é principalmente assegurado pelas 

bibliotecas públicas, que dispõem de espaços próprios e atrativos, em que 

normalmente as crianças são acompanhadas por um bibliotecário com formação e, 

pela descrição das actividades, concluímos estarem confinadas ao incentivo do prazer 

de ler e dos hábitos de leitura. 

 

Apesar da escassez de informação já mencionada, existe um movimento para o 

reinvestimento e reforma das BE, como já referimos no capítulo 2, no item sobre 

literacia da informação no Canadá. A Associação Canadiana de Bibliotecas Escolares 

(CASL) tem elaborado documentos orientadores e existem nas BE actividades de apoio 

aos alunos ligadas à INFOLIT.  

 

Além disso, a Associação para a Promoção dos Serviços Documentais Escolares 

(APSDS) divulga acções e políticas do governo federal do Quebeque, de apoio e 

implementação do modelo de BE idêntico ao preconizado pela IFLA/Unesco e por 

outras organizações, adoptado e/ou adaptado em vários países. 

 

Em Janeiro de 2005, o Ministério da Educação da região do Quebeque lançou o 

Plano de Acção da Leitura (PAL), que visava formar jovens leitores para o prazer de ler 

e torná-los leitores para a vida. Escalonado por três anos e dada a avaliação positiva 

dos resultados, o plano de ajuda financeira ao projecto foi renovado por mais três anos 

(2008-2011).74  

 

                                                

74 Quebeque (Canadá). Ministério da Educação. Plan d’action sur la lecture à l’école.[Em linha] < 
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp.> [Acedido em 2012-11-12] ; Associação para a 
Promoção dos Serviços Documentais. [Em linha]< http://rtsq.qc.ca/apsds_wp/wp-
content/uploads/lettre-media-APSDS-JMLDA1.pdf>. [Acedido em 2012-11-12] 

http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/index.asp
http://rtsq.qc.ca/apsds_wp/wp-content/uploads/lettre-media-APSDS-JMLDA1.pdf
http://rtsq.qc.ca/apsds_wp/wp-content/uploads/lettre-media-APSDS-JMLDA1.pdf
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A renovação do plano preconizou a continuação das metas iniciais, mas 

apontou para novas prioridades na “contratação e na ação de bibliotecários escolares; 

na atualização do pessoal escolar; acompanhamento da família no desenvolvimento de 

hábitos de leitura dos jovens: reforço de uma dinâmica regional.”  

 

O PAL está ligado ao programa de formação da escola do Quebeque 

(Programme de formation de l’école québécoise), dado que o desenvolvimento da 

leitura é uma parte do programa para os alunos desenvolverem “competências 

informacionais” que implicam a necessidade de consulta sistemática em recursos 

variados, tanto impressos como electrónicos, e a aprendizagem da selecção e análise 

crítica da informação acedida nas múltiplas fontes disponívei75. 

 

A implementação do programa de formação visou alterações significativas em 

“conteúdos” de formação/avaliação das aprendizagens/abordagens 

pedagógicas/partilha de responsabilidades76, factos que nos levam a concluir que 

começam a existir preocupações de desenvolvimento da literacia da informação e da 

convicção da importância dos serviços a prestar pelas BE e pelos bibliotecários 

escolares. 

 

 

Estados Unidos da América 

 

Nos Estados Unidos da América não existe um sistema nacional de bibliotecas, 

mas os bibliotecários têm consciência da necessidade de uma rede de bibliotecas que 

prossigam objectivos comuns. 

                                                

75
Quebeque (Canadá). Associação para a Promoção dos Serviços Documentais. Un réseau de médiateurs 

pour la réussite de chaque élève : Voyage dans l’univers des bibliothèques scolaires.  [Em linha] 
<http://rtsq.qc.ca/apsds_wp/wp-content/uploads/lettre-media-APSDS-JMLDA1.pdf.> [Acedido em 
2012-11-12] 
76 Quebeque (Canadá). Ministério da Educação. Programme de formation de l’école québécoise [Em 
linha] <http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/>.[Acedido em 2012-11-12] 
   
 

http://rtsq.qc.ca/apsds_wp/wp-content/uploads/lettre-media-APSDS-JMLDA1.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/
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As bibliotecas para crianças passaram a ser uma preocupação dos 

bibliotecários, a partir nos anos setenta do século XIX, mas apenas nos anos 1890 

começaram a existir espaços próprios para crianças, nas bibliotecas públicas, onde na 

primeira década do século XX foram criados departamentos de crianças e determinada 

a avaliação crítica da literatura infantil a disponibilizar, a partir de normas criadas para 

o efeito.  

 

No que diz respeito às bibliotecas escolares, os líderes dos bibliotecários 

Americanos defenderam a sua criação desde o século XIX, mas o progresso foi lento 

até aos anos 1920, época em que surgiram novas filosofias educativas preocupadas 

com o progresso das crianças como indivíduos. A importância do papel das BE foi 

reconhecida e aumentou com a introdução na escola de formação para aprender a 

viver em democracia, para além do papel já desempenhado de instrução em assuntos 

tradicionais.  

 

Face a esta realidade, nas três primeiras décadas do século XX foram criadas 

bibliotecas escolares nas Escolas Secundárias, em primeiro lugar, e só depois é que 

surgiram nas escolas primárias, mas em condições deficientes. A situação melhorou 

nos anos 1960, mas em 1975 ainda existiam três milhões de alunos sem biblioteca na 

escola.  

 

Durante o processo de criação de bibliotecas escolares foram sendo elaborados 

modelos/normas e indicadores de avaliação de resultados, que reflectem a evolução 

do conceito de BE, de acordo com novos instrumentos e metodologias de ensino. 

 

 Em 1945, a ALA, elaborou orientações com a publicação do texto The school 

libraries for today and tomorrow. À medida que estes mecanismos orientadores se 

concretizaram ou ficaram desactualizados foram revistos, em 1969, como Standards 



Capítulo 4. Bibliotecas escolares  

_____________________________________________________________________ 

 

277 

 

for School Media Programs, e em 1975, como Media Programs: District and school,  

mecanismos a que se tem recorrido sistematicamente.  

 

Clyde elaborou uma investigação com vista ao conhecimento da história do 

desenvolvimento e evolução das bibliotecas escolares, do século VIII ao século XX, com 

especial relevo para as BE Britânicas, Americanas e Australianas. Quanto ao século XX, 

centrou o seu estudo nas bibliotecas escolares primárias, secundárias e religiosas, e 

verificou que esta questão foi gradualmente objecto de pesquisas dos governos e dos 

profissionais e de ação legislativa, num crescendo de centralização de autoridade 77. 

 

A centralização foi concretizada pelos departamentos do governo, por um lado, 

e pelas associações de bibliotecários, por outro, na definição de metas a atingir no 

desenvolvimento das BE.  

 

O papel das associações – a ALA foi criada em 1876 – concretizou-se 

“particularmente” na criação de normas para as colecções e serviços das bibliotecas 

escolares, normas que influenciaram os governos, mas também foram influenciadas 

pelas acções legislativas aos vários níveis.  

 

Esta “parceria” continua a ser uma realidade, se atentarmos no 

desenvolvimento de normas e modelos de literacia da informação, cujo foco é 

centrado nos programas das bibliotecas escolares, matéria explicitada no capítulo 2, 

dando corpo às necessidades de transformação das metodologias de ensino, face ao 

ritmo de desenvolvimento das novas tecnologias e à convicção bastante difundida de 

que a biblioteca escolar e o professor bibliotecário podem desempenhar um papel 

                                                

77
 CLYDE, L. The magic casements: a survey of school library history from the eighth to the twentieth 

century.Tese de Doutoramento. James Cook University. 1981.  Capítulo IV. [Em linha] 

<http://eprints.jcu.edu.au/2051/>. [Acedido em 2012-11- 15] 

 

 

http://eprints.jcu.edu.au/2051/
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importante no desenvolvimento de destrezas dos alunos que os tornem competentes 

em literacia da informação, sem perder de vista os aspectos transversais ao currículo e 

ao papel dos outros agentes educativos, modelo que vem sendo cada vez mais 

utilizado. 

 

No que tem a ver com a INFOLIT, a revisão de literatura empreendida por 

Hannelore Rader, relativa ao período de 1973-2002, deu conta do facto de o texto 

“Information Power” ter traçado as linhas gerais das destrezas de informação 

necessárias e a instrução adequada aos alunos do ensino K-12. A sua aplicação prática 

pelos bibliotecários escolares teve êxito e as agências estatais e os distritos escolares 

continuam a determinar “a instrução de destrezas de informação como parte do 

currículo”78. 

 

4.3.2.2. Modelos de bibliotecas escolares na Europa 

 

Alemanha 

 

Na República Federal da Alemanha existem doze regiões com dezasseis estados 

com governos próprios, não havendo notícia de qualquer organização de rede 

nacional, regional ou comunal de bibliotecas escolares.   

 

Conforme reconheceu Birgit Lücke, Presidente da Comissão “As bibliotecas e a 

escola”, da Associação das Bibliotecas Alemãs (dbv), um dos papéis essenciais a 

desempenhar pelas bibliotecas escolares deveria ser o de preparar os alunos para a 

aprendizagem ao longo da vida, ensinando-os a pesquisar, avaliar, utilizar a informação 

e os media, com eficácia79. 

                                                

78 RADER, H. D. Information Literacy 1973-2002: A Selected Literature overview...op. cit. 

79
 Entrevista conduzida por Dagmar Giersberg, jornalista freelancer em Bona, a Birgit Lücke (2010), 

Presidente da Comissão “As bibliotecas e a escola”, da Associação das Bibliotecas Alemãs (dbv). Trad. 
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Na sua opinião, esta potencialidade é principalmente dificultada por falta de 

reconhecimento da importância das bibliotecas, tal como já o afirmara Schlamp, em 

1999, e porque o sistema educativo federal alemão comporta dezasseis sistemas 

educativos diferentes, com distintos apoios financeiros e técnicos. 

 

Existe no entanto a Associação Alemã de Bibliotecas [Deutscher 

Bibliotheksverband e. v. (DBV) / (dbv)], que abrange todos os tipos de bibliotecas, 

mantém dezasseis delegações nas doze regiões federais e criou a Comissão “As 

bibliotecas e a escola”, ligada às preocupações com o processo ensino aprendizagem e 

com a aprendizagem ao longo da vida. 

 

Esta associação funciona como representante dos interesses dos seus 

membros, sendo interlocutor junto dos governos federal, estaduais e comunais, para 

tentar influenciar as políticas e apoios relacionados com a profissão de bibliotecário e 

o papel das bibliotecas e, entre outras actividades, mantém um serviço de informação 

actualizado, através da edição da sua newsletter e de uma newsletter internacional 

(DBV, 2009), disponibiliza bibliografia online sobre esta questão e mantém-se em rede 

com todas as delegações. 

 

Os exemplos de concretização de actividades de apoio dado às escolas referem-

se principalmente à acção das bibliotecas públicas, porque muito do apoio aos alunos, 

utilizando os recursos /bibliotecas existentes nas escolas, é assegurado 

individualmente por docentes e por trabalho voluntário de pais, realidade que por 

exemplo acontece em cerca de 500 bibliotecas escolares da região de Hessen, quando 

existem 2000 escolas nesse estado80.  

                                                                                                                                          

Teresa Laranjeiro Goethe-Institut e.V. [Em linha] 
<http://www.goethe.de/ins/pt/lis/wis/sbi/art/pt6345839.htm.> [Acedido em 2010-12-18]. 
 
 
80

 SCHLAMP, G. New Impulses for School Librarys [SIC] in Germany, 1999. [Em linha] <http://www.lag-
schulbibliotheken-hessen.de/startseite/new-impulses-for-school-librarys-in-germany/.> [Acedido em 

http://www.goethe.de/ins/pt/lis/wis/sbi/art/pt6345839.htm
http://www.lag-schulbibliotheken-hessen.de/startseite/new-impulses-for-school-librarys-in-germany/
http://www.lag-schulbibliotheken-hessen.de/startseite/new-impulses-for-school-librarys-in-germany/
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Na região ora mencionada, tivemos acesso a uma Associação de bibliotecas 

escolares, LAG (“Landesarbeitsgemeinschaft” Schulbibliotheken e.V”), que existe desde 

198781, como instituição de utilidade pública. É constituída maioritariamente por 

professores, mas também por bibliotecários e pais de alunos da escola infantil. A 

associação promove o desenvolvimento das BE e dinamiza projectos e actividades 

direccionados para professores, bibliotecários e escolas com biblioteca/mediateca.  

 

Schlamp mencionou a falta de autonomia das escolas e ao mesmo tempo a 

ausência de apoio dos municípios às BE, nomeadamente no que concerne à formação 

dos professores, e criticou o facto de o foco da discussão na Alemanha apenas, e 

ainda, se centrar na acção da biblioteca pública, ao considerar-se suficiente incluir nos 

planos de leitura o empréstimo de livros para leitura lúdica, em eventuais deslocações 

a essa instituição, quando a nível europeu e internacional, as bibliotecas escolares são 

consideradas “o coração da escola” ou “o motor do desenvolvimento da escola”82. 

 

Da bibliografia e informações veiculadas sobre esta matéria, acedidas em linha 

na Associação Alemã de Bibliotecas (DBV) e nas ligações aos dezasseis estados, 

constatámos que: 

1 – No que diz respeito a bibliografia, há um texto directamente ligado ao papel 

das bibliotecas escolares, mas apenas direccionado para o ensino pré-primário e 

                                                                                                                                          

2012-10-23]; Deutscher Bibliothekverband. [Em linha] <http://www.bibliotheksverband.de/dbv/ueber-
uns/ziele-und-aufgaben.html>. [Acedido em 2012-10-23] 
81LAG Landesarbeitsgemeinschaft] Schulbibliotheken e.V, [Em linha] <http://www.lag-schulbibliotheken-
hessen.de/< [Acedido em 2012-10-24]. 
82 SCHLAMP, G. Die Zukunft der hessischen Schulbibliotheken,  2011. [Em linha] < http://www.lag-

schulbibliotheken-hessen.de/startseite/die-zukunft-der-hessischen-schulbibliotheken/.> [Acedido em 

2012-10-24]. 

http://www.bibliotheksverband.de/dbv/ueber-uns/ziele-und-aufgaben.html
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/ueber-uns/ziele-und-aufgaben.html
http://www.lag-schulbibliotheken-hessen.de/
http://www.lag-schulbibliotheken-hessen.de/
http://www.lag-schulbibliotheken-hessen.de/startseite/die-zukunft-der-hessischen-schulbibliotheken/
http://www.lag-schulbibliotheken-hessen.de/startseite/die-zukunft-der-hessischen-schulbibliotheken/
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primário, em que se enfatiza o papel da biblioteca como parceira no desenvolvimento 

das competências de leitura e de informação, através do currículo83.  

 

Na sequência do trabalho do grupo de peritos da dbv, Dahm (2005) redigiu o 

texto Modelle schulbibliothekarischer Versorgung, onde se faz o diagnóstico do estado 

”deplorável” da questão das bibliotecas escolares na Alemanha, invocando 

inclusivamente os resultados do projecto PISA, lembrando as questões da falta de 

criação de bibliotecas escolares devido a ausência de definição clara de aspectos 

legais, financeiros e formas de organização na Federação, Regiões e Comunas, e 

propondo um trabalho conjunto de representantes dos interesses em presença para 

debater este problema e implementar as BE com as funções e organização de modelos 

à luz do que é prática comum num número muito significativo de países.   

 

2 – À excepção do estado de Hessen, que tem a associação de bibliotecas 

escolares, já mencionada, todos os outros divulgam apenas iniciativas e projectos de 

bibliotecas públicas e municipais e de escolas superiores e universidades. 

 

 

Espanha 

 

A Espanha é constituída por dezassete comunidades autónomas e ainda por 

duas cidades também autónomas, Ceuta e Melilla, cidades que gozam de uma 

autonomia diferente que se situa entre o Município e a Comunidade. 

 

                                                

83
 HACKMANN, U.; HOFMANN, H. Wenn Bibliothek Bildungspartner wird…: Leseförderung mit dem 

Spiralcurriculum in Schule und Vorschule, 2007. [Em linha] 

<http://www.bibliotheksverband.de/dbv/publikationen.html>. [Acedido em 2012-10-28]. 
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O sistema educativo espanhol tem uma estrutura comum, mas actualmente 

cada Comunidade Autónoma tem competência para desenvolvê-lo e adaptá-lo às suas 

especificidades, sendo por isso um sistema descentralizado.  

 

No entanto, os princípios e finalidades são definidos pelo Governo de Espanha 

para todos os territórios. Os dados recolhidos à data desta investigação dão conta da 

existência da Lei Orgânica da Educação (LOE 2/2006), em vigor para o ensino não 

universitário, que regula e organiza o sistema84. Atualmente estão em curso alterações 

preconizadas no anteprojecto de lei orgânica para a melhoria da qualidade educativa 

(Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa)85. 

 

A educação é considerada um serviço público essencial da comunidade, 

adaptada às mudanças sociais que vão acontecendo, e pode ser assegurada pelos 

poderes públicos e por iniciativa privada.  

 

O ensino básico obrigatório tem a duração de dez anos de escolaridade, 

repartidos pela educação primária (dos 6 aos doze anos) e a educação secundária 

obrigatória (dos doze aos dezasseis anos).  

 

Com a finalidade de integrar o sistema educativo nas diferentes Administrações 

do território e torná-lo coerente, foi constituída, em 1986, a Conferência Sectorial da 

                                                

84 ESPANHA, Ministério da Educação, Cultura e Desporto. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.BOE num. 106 [Em linha]< http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-
17207.pdf.> [Acedido em 2012- 12-30] ; Ley Orgánica de Educación, 2006. Principios y fines del sistema 
educativo. [Em linha] <http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-
educativo/principios-fines.html> [Acedido em 2012- 12-30]. 
85 ASTURIAS. Educastur. Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
[Em linha] <http://www.educastur.es/>. [Acedido em 2013-01-13]. 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/principios-fines.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/principios-fines.html
http://www.educastur.es/
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Educação, órgão que institucionalizou a colaboração e coordenação das diferentes 

políticas de educação86. 

 

No que às bibliotecas escolares diz respeito, [também designadas CRA (Centro 

de Recursos e de Aprendizagem) e CREA (Centro de Recursos para o Ensino e a 

Aprendizagem), em alguns portais das Comunidades Autónomas], a lei orgânica 

supracitada instituiu a sua existência integrada nos centros educativos (LOE, 2006, 

nº.1, artigo 113), cabendo às Administrações educativas completar a dotação de 

bibliotecas escolares, de forma progressiva, durante a implantação da lei, devendo 

elaborar um plano para o efeito (LOE, n.º 2, artigo 113). 

 

O papel definido para as BE, foi o de contribuir para o estímulo dos hábitos de 

leitura dos alunos e para que os mesmos acedessem à informação e aos recursos 

existentes, na abordagem das diferentes áreas e matérias, concorrendo para o 

desenvolvimento do “espírito crítico” na utilização dos instrumentos de aprendizagem. 

A função da BE foi considerada complementar à dos outros agentes educativos e 

essencial na “aquisição e desenvolvimento das competências básicas”. (LOE, 2006, n.º 

3, artigo 19; n.º2, artigo 25; n.º 3, artigo 113)   

 

Foi estabelecido que a organização das bibliotecas escolares deveria permitir o 

seu funcionamento como um espaço aberto à comunidade e os centros educativos 

deveriam celebrar acordos com os respectivos municípios, para a utilização de 

bibliotecas municipais com as mesmas finalidades das previstas para as BE. (LOE, 2006, 

nºs 4 e 5 do artigo 113) 

 

                                                

86 ESPANHA. Ministério da Educação, Cultura e Desporto. Conferencia Sectorial de Educación. [Em linha 

<]http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas.html>. Acedido 

em 2012-12_30] 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/comunidades-autonomas.html
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O Ministério da Educação, Cultura e Desporto desenvolveu vários planos e 

programas de cooperação com as comunidades autónomas, como contributo para a 

melhoria do sistema educativo em aspectos considerados essenciais. Essa cooperação 

por vezes tem-se materializado com a disponibilização de verbas para co-

financiamento de acções dos governos autónomos e departamentos de Educação. 

(MECD, 2012)87 

 

Uma das acções da responsabilidade do Ministério da Educação, que 

actualmente está em curso, é o plano de estímulo à leitura e à melhoria das bibliotecas 

escolares (Plan para el fomento de la lectura y la mejora de las bibliotecas escolares), 

onde se invocou o conteúdo da LOE de 2006, para salientar o papel “imprescindível” da 

BE na aquisição de “competências em comunicação linguística, para aprender a 

aprender, no tratamento da informação e a autonomia e iniciativa pessoal, e é um 

recurso muito útil na aquisição do resto das competências básicas” 88. 

 

A concretização deste plano incluiu: (1) ações conjuntas do Ministério com as 

Comunidades Autónomas; (2) a atuação da Comissão Técnica de bibliotecas escolares, 

como órgão de cooperação técnica entre as administrações educativas; (3) ajudas para 

a melhoria das bibliotecas escolares a todos os centros públicos geridos pelo 

Ministério da Educação, ou seja, os referentes às cidades de Ceuta e Melilla, assim 

como aos centros docentes no exterior; (4) realização anual de um Concurso Nacional 

de boas práticas para dinamizar e inovar as BE, divulgando os projetos realizados; (5) 

disponibilização on-line de ajuda à elaboração de materiais didácticos e estudos sobre 

leitura e bibliotecas; (6) no âmbito do apoio informático e da formação, 

disponibilização às Comunidades Autonómicas do programa informático de gestão de 

bibliotecas ABIES, ferramenta de ajuda à organização das BE: “catalogação, 

                                                

87 ESPANHA. Ministério da Educação, Cultura e Desporto. Programas de cooperación territorial. [Em 
linha]<http://www.mecd.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion.html.> 
[Acedido em 2012-12_30]. 
88ESPANHA. Ministério da Educação, Cultura e Desporto. Fomento de la lectura y la mejora de las 
bibliotecas escolares. [Em linha] <http://www.mecd.gob.es/educacion/comunidades-
autonomas/programas-cooperacion/plan-fomento-lectura.html.> [Acedido em 2012-12_30] 

http://www.mecd.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-fomento-lectura.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-fomento-lectura.html
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etiquetagem, empréstimo…”89; (7) organização do “I Curso de Formação de 

Formadores em Bibliotecas Escolares”, em 2010, e realização de actividades de 

formação sobre BE através da rede, para professores. 

 

Em 2011, a Comissão Técnica de Bibliotecas Escolares, redigiu o “Marco de 

referencia para las bibliotecas escolares” e, em síntese, definiu o modelo de bibliotecas 

escolares nos seguintes termos:  

“Las bibliotecas escolares que se precisan en la actualidad son centros de 

recursos de lectura, información y aprendizaje: entornos educativos específicos 

integrados en la vida de la institución escolar“90. 

 

Socorrendo-se de bibliografia internacional, incluindo europeia, e de 

bibliografia e legislação espanhola, o texto atrás mencionado apresentou o modelo 

considerado necessário ao sistema educativo actual espanhol, que apontava as 

condições básicas para o funcionamento correcto ou o âmbito de actuação, a partir da 

biblioteca escolar, que permitiriam desenvolver “metodologias activas” de 

aprendizagem. Foi dirigido à comunidade escolar, em geral, e aos responsáveis pelas 

políticas educativas e aos profissionais, em particular. 

 

Muito próximo dos conceitos e políticas seguidos em muitos países de que já 

demos nota, este texto explicitou: (1) o mencionado modelo de BE e o seu 

funcionamento, inserido na estrutura centros educativos e os seus documentos 

orientadores; (2) os âmbitos da actuação, nomeadamente em projectos e planos de 

leitura, programas para a aquisição de “competência informacional” (ALFIN), etc.; (3) 

                                                

89
 ESPANHA. Ministério da Educação, Cultura e Desporto. Programas de cooperación territorial /Plan 

para el fomento de la lectura y la mejora de las bibliotecas escolares /Formación y apoyo informático.  
[Em linha]<http://www.mecd.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-
cooperacion/plan-fomento-lectura/formacion-apoyo-informatico.html.> [Acedido em 2012-12-30]. 
90 ESPANHA. Ministério da Educação. Comissão Técnica de Bibliotecas Escolares. Marco de referencia 
para las bibliotecas escolares. Secretaria General Técnica, 2011[Em linha] 
<https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14848>. [Acedido em 2013-01-08]. 
 

http://www.mecd.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-fomento-lectura/formacion-apoyo-informatico.html
http://www.mecd.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-fomento-lectura/formacion-apoyo-informatico.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14848
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os recursos físicos e materiais necessários ao bom desempenho das BE; (4) o tipo de 

organização e de funcionamento; (5) os recursos humanos a utilizar, que incluíam a 

equipa directiva e a biblioteca escolar, sem esquecer a participação dos alunos e das 

famílias no apoio à biblioteca; (6) o papel das unidades de apoio das Administrações 

educativas; (7) a formação para professores e para outros agentes de apoio à 

biblioteca; (8) a avaliação; (9) as redes de colaboração no âmbito das BE, mas também 

os âmbitos de cooperação, apoios a partir das Administrações e compromissos de 

participação em redes institucionais. 

 

Com a finalidade de apresentar os resultados de uma investigação sobre leitura 

e bibliotecas escolares, autorizada pela Direcção Geral de Cooperação Territorial do 

Ministério da Educação, foi redigido o texto ”Bibliotecas escolares ¿entre 

interrogantes? Herramienta de auto evaluación: Preguntas e indicadores para mejorar 

la biblioteca”, disponível na Internet91, como instrumento de auto-avaliação do 

funcionamento das BE para, através da reflexão em contexto de cada centro, procurar 

melhorar o desempenho. São objectivos deste documento:  

“Ser um guia prático que oriente passo a passo, a avaliação interna.”/ “Tornar-se um 

instrumento útil para uma melhoria planificada.”/ “Fortalecer a autonomia dos centros e 

estimular decisões para a integração curricular da biblioteca.”/ “Fomentar a auto-avaliação, 

entendida como um projecto de inovação e formação.”92 (MIRET, I. [et al], 2011: 16) 

 

Ainda da iniciativa do Ministério da Educação, existe o centro virtual leer.es, 

aberto à colaboração exterior, sendo que as bibliotecas escolares e as bibliotecas 

públicas foram “convocadas” a participar, para atingir o objectivo de fomentar a 

leitura e levar à melhoria da competência em comunicação linguística e permitir 

transformar a informação em conhecimento. Esta iniciativa foi dirigida a estudantes 

                                                

91 MIRET, I. Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Herramienta de auto evaluación: Preguntas e 
indicadores para mejorar la biblioteca.  Ministério da Educação. Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional ; Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2011. [Em linha] 
<https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14849.> [Acedido em 2013-01-1]. 
92

 Ibidem. 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14849
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dos ensinos Infantil, Primário e Secundário, aos docentes, às famílias e a quem 

estivesse interessado em participar 93. 

 

No âmbito do projecto Leer.es e com a finalidade de promover e incentivar 

boas práticas de promoção e desenvolvimento da mencionada competência 

linguística, mas utilizando TIC, no espaço ibero-americano, foi criado um regulamento 

para a escolha e divulgação dos melhores projectos realizados em vários contextos 

(aulas de educação Infantil, Primária e Secundária, trabalhos de colaboração entre 

centros, bibliotecas escolares, etc.), para obter a chancela “Buena Práctica 

Iberoamericana Leer.es”. Os autores dos projectos eleitos podem publicitar o facto e 

inserir a imagem com o selo de boa prática no blog, página web ou recurso digital, e 

terão o direito de preferência “para assistir às actividades de formação organizadas 

pelo Centro Virtual Leer.es”.  

 

A concretização desta actividade tem como instrutor do procedimento o Centro 

Virtual Leer.es e as iniciativas apresentadas e o respectivo processo da sua selecção 

são da competência de uma comissão criada para o efeito, constituída por um 

representante de cada uma das seguintes entidades: o Centro Virtual Leer.es (MECD), 

a Subdirecção Geral de Promoção do Livro, a Leitura e as Letras Espanholas (MECD), A 

Rede ibero-americana de TIC e Educação (RIATE), a Organização dos Estados Ibero-

americanos para a Educação e a Cultura (OEI), o Centro Regional para o Fomento do 

Livro na América Latina e o Caribe (CERLALC) e a Rede Latino-americana de Portais 

Educativos (RELPE).  

 

Alguns dos pressupostos que levaram à implementação desta actividade por 

parte do Centro Virtual, têm a ver com:  

 

                                                

93 ESPANHA. Ministério da Educação, Cultura e Desporto. SOBRE LEER.ES. [Em linha]< 
http://leer.es/sobre-leeres/>[Acedido em 2013-01-12]. 
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1 – O compromisso dos governos ibero-americanos com as Metas educativas 

2021, ou seja, a promoção da melhoria das competências básicas dos alunos no 

conhecimento e uso da língua materna, e o apoio e fortalecimento das “outras línguas 

presentes em cada um dos países.” 94. Uma das metas gerais para alcançar este 

objectivo é a melhoria da qualidade da educação e do currículo e as metas mais 

específicas para melhorar as competências básicas dos alunos são o “fortalecimento da 

leitura nas escolas e nas bibliotecas escolares”.  

 

2 – O estabelecimento do programa de trabalho Educação e Formação 2020, na 

sequência do estudo O ensino da leitura na Europa: Contexto, políticas e práticas, onde 

se concluiu existir uma grande percentagem de alunos com dificuldades de leitura.  

 

3 – O relatório da Conferência literacy for all, realizada em Nicósia (Chipre), em 

2012, onde se evidenciou a importância da aquisição da “literacia múltipla”, definida 

como “habilidade no uso de destrezas de leitura e escrita para produzir, entender, 

interpretar e avaliar criticamente uma variedade de textos em diferentes suportes 

(impresso, digital e audiovisual) ” e também se apontava a “importância de integrar as 

TIC no ensino da leitura e da escrita (…).  

 

A informação sobre a aplicação e o grau de execução das normas sobre 

bibliotecas escolares é insuficiente, uma vez que há portais e páginas WEB das 

Comunidades Autónomas disponíveis, via Ministério da Educação, com pouca 

informação disponível ou talvez (?) inexistente.  

 

                                                

94 Sello Buena Práctica Iberoamericana Leer.e. [Em linha] <http://leer.es/wp-

content/themes/leer/pdf/bases.pdf.> [Acedido em 2013-01-15] 
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O panorama sobre a situação das BE em Espanha, objecto de estudo, revelou 

uma precariedade geral que demonstrou a necessidade de melhorar as bibliotecas 

quanto aos recursos humanos, às infra-estruturas para responder às exigências da 

actual sociedade da informação e também aos níveis de utilização e incorporação na 

prática, o que implica transformações nas metodologias, atitudes e conceito95 . 

 

No entanto, há Comunidades com leis e outra legislação promulgada, que 

instituíram e regulamentaram o sistema educativo, de acordo com a legislação do 

Governo Central, adaptada às políticas e necessidades locais. No que concerne às 

bibliotecas escolares, parece-nos existir diferentes graus de desenvolvimento e de 

organização, se atentarmos na informação sobre legislação e redes ou sistemas de 

bibliotecas escolares que consultámos online, mas não foi possível saber até que ponto 

está a ser cumprido o imperativo de criar uma biblioteca escolar em cada centro 

educativo, como prevê a lei geral de Espanha, ou a execução do modelo aconselhado.   

 

Da informação a que tivemos acesso, destacamos os exemplos de visibilidade 

das BE nas Comunidades Autónomas da Andaluzia e Estremadura., embora existam 

outras onde é divulgada a Lei Orgânica Educativa de 2006 ou publicada pela Junta a 

sua adaptação à Comunidade e informação e actividades em rede, mas sem um espaço 

específico sobre a criação e o desenvolvimento das BE nos centros educativos.  

 

Na Andaluzia existe a chamada Rede Profissional de Bibliotecas Escolares (Red 

BECREA). Constitui um espaço comum das oito Delegações Provinciais desta 

comunidade autonómica, que pretende contribuir para o enriquecimento e o 

intercâmbio de experiências96, onde estão disponíveis a legislação e documentos 

                                                

95 GUERRERO; J. Hacia la configuración de la red profesional en el ámbito de las bibliotecas escolares: la 
creación de zonas educativas de cooperación bibliotecaria [Extracto]. Actas das II Jornadas sobre 
bibliotecas escolares da Estremadura. Mérida:Consejería de Educación, 2006, pp. 89-101 
96

 ANDALUCÍA. Consejería de Educación. Bibliotecas escolares “Redes Profesionales”. [Em linha] 

<http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/bibliotecas-

escolares/redes/-/libre/detalle/wY3H/redes-profesionales,> [Acedido em 2013-01-16]. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/bibliotecas-escolares/redes/-/libre/detalle/wY3H/redes-profesionales
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/bibliotecas-escolares/redes/-/libre/detalle/wY3H/redes-profesionales
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orientadores de auxílio à organização, gestão e auto-avaliação das BE, bases de dados, 

etc. 

 

Na plataforma Moodle, de cada centro, é possível consultar uma grande 

quantidade de informação, que funciona como referente dos centros educativos, mas 

predominantemente centrada nos responsáveis das BE e nas equipas de apoio e, ao 

mesmo tempo, é uma rede para a disponibilização de “informação, interligação, apoio, 

comunicação, assessoria e cooperação entre as bibliotecas escolares97” andaluzes.  

 

Relativamente à Comunidade da Estremadura, realçamos a realização das 

Jornadas de Bibliotecas da Estremadura, a criação da rede de bibliotecas escolares 

(REBEX), a legislação sobre bibliotecas escolares e a publicação de documentos 

orientadores para adaptar e regulamentar a aplicação das leis do sistema Educativo do 

Governo central e do Ministério da Educação, nomeadamente da LOE, de 2006. 

 

Desde 2005 que se realizam anualmente as jornadas de Bibliotecas Escolares da 

Estremadura, onde têm sido apresentadas experiências de desenvolvimento das BE, 

assim como de diferentes modelos, tanto teóricos como práticos, maioritariamente 

provenientes de experiências de diferentes Comunidades de Espanha e de diferentes 

tipos de instituições. Também têm participado nestes eventos autores de artigos e 

livros de reconhecido mérito, jornalistas, bibliotecários, professores universitários e, 

além das apresentações e experiências para professores, há actividades e encontros 

com autores para alunos do ensino primário e secundário. O conteúdo e as conclusões 

destas actividades são divulgados em acta. 

 

Em 2012, tiveram lugar as VIII Jornadas de Bibliotecas Escolares da 

Estremadura, mas integradas nas I Jornadas das Bibliotecas da Estremadura, com a 

participação das Bibliotecas Públicas, o que parece ser natural se tivermos em conta 

                                                

97
 Ibidem. 
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alguns dos documentos /legislação que apontam para a importância de um trabalho 

em parceria entre estes dois tipos de bibliotecas. 

 

No final de 2006, foi dado início ao processo de criação da “Red de Bibliotecas 

Escolares da Estremadura” (REBEX), e a regulação da sua incorporação nos Centros 

Educativos públicos do ensino não universitário concretizou-se com a publicação da 

Ordem de 25 de Abril de 2007, emanada da Assessoria da Educação e Cultura da 

Comunidade98. 

 

A Ordem de 25 de Abril de 2007 foi modificada pela Ordem de 5 de Junho de 

201299, para adaptá-la ao seguinte:  

 

1 – A Lei 4/2011, de 7 de Março, da Educação da Estremadura, que conferiu às 

bibliotecas escolares importantes funções no processo ensino aprendizagem dos 

alunos, tendo em consideração as mudanças entretanto ocorridas nesta estrutura, e 

instituiu que todos os centros educativos teriam uma BE com recursos suficientes para 

facilitar o acesso à informação e à documentação em diferentes suportes, 

proporcionar a actualização científica e pedagógica dos docentes, reforçar os 

processos de ensino aprendizagem dos alunos e estimular o hábito de leitura, a prática 

de idiomas e as habilidades no uso da informação. (Artigo n. º 135, Ley 4/2011, de 

Educación  de Extremadura).  

 

2 – O “Marco de referência para las bibliotecas escolares”, texto já citado e 

elaborado pela Comissão Técnica de Bibliotecas Escolares do Conselho de Cooperação 

Bibliotecária, publicado e difundido pelo Ministério da Educação, onde consta o 

modelo de BE preconizado para os centros educativos do território espanhol. 

                                                

98 EXTREMADURA. Consejería de Educación y Cultura. Educarex/ Portal Educativo Extremeño, [Em linha]     
<http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1150o/12050121.pdf>. [Acedido em 2013-01-17]. 
99EXTREMADURA.Consejería de Educación y Cultura. Educarex/Portal Educativo Extremeño. Bibliotecas 
Escolares/Red de bibliotecas. Modificación de la Orden de la REBEX. [Em linha] 
<http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1150o/12050121.pdf>. [Acedido em 2013-01-10]. 
 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1150o/12050121.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1150o/12050121.pdf


Capítulo 4. Bibliotecas escolares  

_____________________________________________________________________ 

 

292 

 

 

Em 2006, a Assessoria da Educação, da Junta da Estremadura, editou o “Plano 

marco de apoyo y implementación de las bibliotecas de Extremadura”, para três anos, 

documento orientador da aplicação do modelo de BE, as linhas de actuação e o 

processo de avaliação100. 

 

Da bibliografia consultada e da informação disponível em linha, ficámos com a 

convicção de que o modelo actual de BE é considerá-la não só como um centro de 

recursos, mas também um centro de aprendizagem, os designados CREA ou CRA, e o 

seu papel insere-se no da estrutura macro dos diferentes centros educativos e na 

adopção das novas metodologias do processo ensino aprendizagem, com realce para o 

trabalho colaborativo e a transversalidade do currículo escolar. 

 

França  

 

Há notícia da organização de bibliotecas escolares nas escolas primárias 

públicas de França, instituídas por resolução do ministro da Instrução pública e dos 

Cultos, de 1 de Junho de 1862, [até porque como já indicámos no capítulo 2, a 

educação em França é maioritariamente estatal]. A resolução de 15 de Dezembro de 

1915 retomou o assunto e reiterou a decisão de criar uma biblioteca escolar em todas 

as escolas primárias, que seria designada “biblioteca das escolas públicas” (artigo 1º) e 

o “armário biblioteca” faria parte do mobiliário do espaço destinado à biblioteca 

(artigo 3º), mas a falta de bibliotecas e a carência de qualidade das existentes foi 

questionada numa instrução de 1958, onde se apelava aos “directores das escolas para 

a constituição de bibliotecas de turma” como uma das suas tarefas mais importantes.  

 

                                                

100 EXTREMADURA. Plan marco de apoyo y fomento de las bibliotecas escolares de Extremadura. 2006. 
[Em linha] <http://bibliotecasescolares.educarex.es/images/stories/planbibliotecas.pdf>. [Acedido em 
2013-01-17] 
 

 

http://bibliotecasescolares.educarex.es/images/stories/planbibliotecas.pdf
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Em resultado de experiências feitas, surgiram em 1972 as bibliotecas centros de 

documentação (BCD), impulsionadas pelas bibliotecas de leitura pública e com o 

contributo da associação privada “La joie par les livres” (“O gosto pelos livros”), já que 

até essa data apenas existiam as bibliotecas de turma, os livros estavam em armários, 

já citados, ou nos chamados coins-lecture, e os materiais muitas vezes tinham que ser 

pagos pelas famílias, como previa o Decreto de 29 de Janeiro de 1890101. 

 

A criação das BCD resultaram inicialmente de convenções entre os Municípios e 

o Estado, mas foram institucionalizadas pela circular de 1 de Outubro de 1984 do 

Ministério da Educação Nacional e pelo da Cultura, em que se definiu a biblioteca 

como “um lugar central da escola onde está reunida uma grande variedade de obras: a 

biblioteca centro de documentação (BCD) ”. 

 

Houve uma mudança no modelo de biblioteca, com características mais 

próximas da actualidade, em de termos de literacia básica e do novo papel da BE, 

conclusão que depreendemos do texto de Françoise Lagarde, quando fala das 

funções/objectivos das BCD dos anos 1980, nos seguintes termos: 

“ Ela deve contribuir para formar leitores polivalentes, capazes de se informar, 

comunicar, de ler e de redigir diferentes tipos de textos. 

Ela permite alargar e diversificar os suportes de ensino e de leitura. Lugar de 

informação, que reagrupa com frequência suportes de ensino, favorece a leitura de 

imagens e encoraja as aprendizagens culturais. A BCD torna necessária a autonomia do 

aluno, implica um verdadeiro trabalho de equipa dos professores, modifica as 

                                                

101 MAILÉ, P. ; LORANT-JOLLY, A. La formation à la maîtrise documentaire dans les bibliothèques 
scolaires: pour une meilleure transition vers l’Université. ENSSIB, 2009. [Em  linha] 
<http://bbf.enssib.fr/>. [Acedido em  2012-12-15]. 

 

http://bbf.enssib.fr/
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condições da aprendizagem da leitura e supõe novas ligações entre a escola e o seu 

meio envolvente”.102. 

 

Durante esta evolução das BE nas escolas primárias, assistiu-se à pressão de 

grupos de profissionais (bibliotecários e professores) que defendiam a implantação de 

uma biblioteca em todas as escolas primárias e infantis.  

 

Reportado à informação de 2009, este desenvolvimento das BCD diminuiu, o 

financiamento estatal não cobre as necessidades e alguns exemplos de progresso e de 

manutenção da qualidade são apenas fruto da acção nas comunidades, 

nomeadamente dos municípios. 

 

No ensino secundário, “collèges” e “lycées”, as bibliotecas escolares 

desenvolveram-se nos anos 1960, fruto da concentração dos serviços de 

documentação e de informação, que começaram a ser criados em 1958 e dispunham 

de professores de recursos documentais, e das bibliotecas centrais do ensino 

secundário, que seguiam o exemplo das bibliotecas de literatura para crianças, 

punham em prática a “Hora Lúdica” (“L’Heure Joyeuse”) e eram “adeptas dos métodos 

mais modernos: acesso directo, empréstimo, classificação Dewey.”  

 

Dos serviços de documentação e bibliotecas convergiu-se para a formação de 

unidades mais alargadas, inicialmente designadas serviços de documentação e de 

informação, e em 1974 passaram a chamar-se centros de documentação e de 

informação (CDI), correspondendo à “renovação do ensino secundário”. Instituídos em 

todos os colégios e liceus, a partir de 1989, os CDI contam com profissionais 

habilitados, os “professores documentalistas” [também designados professores 

bibliotecários], mas acontece que estes profissionais são responsáveis pela política 

                                                

102 LAGARDE, F. « La bibliothèque d'école », BBF, Bulletin des Bibliothèques de France  2004, n° 1, p. 22-

25. [Em  linha] http://bbf.enssib.fr/. [Acedido em  2012-12-15]. 

 

http://bbf.enssib.fr/
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documental e gestão de recursos do CDI e chegam a cobrir uma população estudantil 

que ronda os mil alunos. Para além das funções indicadas, também organizam a 

formação dos alunos em termos de informação. 

  

Colette Charrier-Ligonat103 en 2002 já tinha feito uma resenha do panorama 

actual das bibliotecas escolares em França e esclareceu que a evolução das BE está 

muito relacionada com a das novas tecnologias e das redes. Os livros continuam em 

muitos casos importantes, mas os recursos electrónicos são utilizados com 

regularidade pelos professores e os alunos, directamente na sala de aula ou outros 

locais de ensino. Esta realidade leva cada vez mais os professores bibliotecários a 

trabalhar com os outros profissionais da escola e a ter um papel como professores no 

desenvolvimento dos alunos em destrezas da informação, previstas no currículo, 

trabalho colaborativo e actividades de pesquisa de informação, incentivados pelas 

novas reformas educativas.  

 

Apesar do reconhecimento da competência dos profissionais, a biblioteca ainda 

enfrenta dificuldades ligadas à falta de recursos humanos na equipa, bibliotecários 

e/ou outros, à falta de reconhecimento da importância fundamental da INFOLIT e à 

falta de definição clara do papel do bibliotecário escolar, realidade que leva estas 

questões a estarem demasiado dependentes das perspectivas locais sobre a matéria.  

 

 

 

 

 

                                                

103 CHARRIER-LIGONAT, C. School libraries in France in 2002. Em: The school library: Today and 
tomorrow La bibliothèque: Aujourd’hui et demain. La biblioteca escolar: Presente y future. IFLA School 
Library Section, 2002.   
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Holanda 

 

 “Mediatheek” é o termo usado na Holanda para indicar a “biblioteca escolar” 

ou “ biblioteca escolar e centro de informação”, tal como “medithecaris” é o nome 

conhecido para bibliotecário escolar e especialista em informação104.   

 

O modelo de apoio às bibliotecas é diversificado e as bibliotecas, tanto privadas 

como públicas, podem obter subsídios do estado e dos governos provinciais e locais.  

 

Na tentativa de fazer uma revisão sobre a história das BE neste país, Boekhorst 

e Veen, 1996 a), citados por Helen Boelens, 2010, constataram que não tem existido 

uma grande tradição de bibliotecas escolares, principalmente nas escolas primárias, 

(entendidas tradicionalmente como espaços “na forma de caixa de livros numa turma 

como espaço bem equipado”105.  

 

Actualmente já existem BE bem equipadas, onde os alunos de diferentes idades 

e diferentes níveis de ensino têm a possibilidade de participar em novas formas de 

aprendizagem, e onde a comunidade escolar pode utilizar as diferentes instalações da 

biblioteca tradicional e digital, mas nem sempre é assim porque as bibliotecas 

escolares variam de região para região.  

 

Quanto às escolas secundárias, o Estado introduziu alterações no sistema 

educativo deste nível de ensino, em 1993, concretizadas em duas fases, a primeira na 

Educação Secundária Básica e a segunda de acordo com o conceito de “Home for 

Study”, em que se entendia o modo de ensino mais centrado em novas formas de 

aprendizagem em vez de ensino, ou seja, encorajamento de um papel mais activo e 

                                                

104 BÖELENS, H, The evolving role of the school library and information centre in education in digital 

Europe. 2010. Tese de Doutoramento, Universidade de Middlesex, [Em linha] < http://www.ensil.eu .  – 

PDF> [Acedido em 2012-02-12]. 
105

 Ibidem. 

http://www.ensil.eu/
http://eprints.mdx.ac.uk/7329/1/BoelensThesis-Final_2010.pdf
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independente dos alunos, professores como “treinadores” e “facilitadores” em vez de 

“instrutores”. O papel da biblioteca escolar e centro de informação (SLIC) foi 

considerado central e descrito como “o coração do Home for Study”106.  

 

Na concretização da segunda fase das alterações no ensino secundário e no 

intuito de apoiar as escolas na actualização das suas bibliotecas escolares, para as 

funções previstas na nova estrutura educativa, uma comissão procedeu a um 

levantamento, entre 1993 e 1996, por duas razões: saber mais sobre a situação das BE 

nas escolas do ensino secundário na Holanda, naquela data, e se existia ou não algum 

“factor decisivo” para um bom funcionamento da biblioteca escolar. Considerados 

como importantes e mesmo decisivos para o funcionamento da BE, foram definidos os 

seguintes factores: 

“A gestão da escola; / O Conselho de Directores da escola; / O orçamento; / O plano de 

trabalho da escola (documento estratégico); / O “comité” da biblioteca; / A equipa da 

biblioteca; / A infra-estrutura técnica; / A colecção; / A utilização da biblioteca; / A cooperação 

com parceiros; / Os alunos. (…)” 107. 

 

No atrás citado “plano de trabalho da escola (documento estratégico) ”, que as 

escolas deste grau de ensino têm de elaborar, com a síntese da organização e 

objectivos de cada escola, consta: (1) um relatório anual, (2) informação sobre o 

pessoal da escola, (3) um plano de formação em serviço e (i4) informação sobre o SLIC 

e os seus objectivos. Cada escola pode escolher o seu modelo, mas o documento 

estratégico é examinado com regularidade por um inspector escolar.   

 

Na sequência da divulgação deste estudo, através da sua publicação na 

Holanda e a nível internacional, as escolas receberam fundos suplementares do 

Ministério da Educação, Cultura e Ciência, para actualização da infra-estrutura, das 

                                                

106
 BÖEKHORST, A. Becoming information literate in the Netherlands. Library Review, 2003,vol. 52, nº 7. 

107 Ibidem, p. 54. 
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actuais instalações e da colecção da BE (SLIC), tendo sido concedida autonomia aos 

líderes das escolas na utilização destas verbas.  

 

Helen Boelens108 referiu a frequente cooperação entre escolas primárias e 

secundárias e as bibliotecas públicas (serviços de bibliotecas escolares - SLS), quer 

através da disponibilização de verbas, quer de pessoal para concretizar esta 

cooperação. Alertou no entanto para o facto de esta cooperação não ter sido 

mencionada nos três estudos nacionais sobre BE, o último dos quais de 2005, e 

manifestou a necessidade de se indagar sobre os objectivos educativos desta 

cooperação e efeitos nos School Library Information Center (SLIC).  

 

 

Itália 

 

Segundo Laura Ballestra109, o governo italiano não confere importância às 

bibliotecas escolares como “centros de informação ou ambientes de aprendizagem”, 

onde seria possível ensinar as competências digitais e da informação, levando a que 

apenas mantenham o papel tradicional de “repositórios de livros”.  

 

Assim, a situação das bibliotecas escolares em Itália é preocupante, dadas as 

limitações do seu sistema, em que um número significativo de escolas não tem 

biblioteca e, as que existem, funcionam muitas vezes com professores que têm a 

função de bibliotecário e não com um bibliotecário profissional. 

 

 

 

 

                                                

108 BÖELENS, H. The envolving role of the school library… op. cit. 

109BALLESTRA, L. ITALY: Information Literacy State-of-the Art Report, 2010. [Em linha] 
<http://ifla.org/>;http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/il-report/italy-
2010.pdf>. [Acedido em 2013-01-25]. 

http://ifla.org/
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/il-report/italy-2010.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/il-report/italy-2010.pdf
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Reino Unido 

 

A existência oficial de bibliotecas escolares no Reino Unido parece ser o 

resultado dos avanços na educação que levaram à promulgação da lei do ensino 

primário, em 1870. Com a publicação da lei das Bibliotecas Públicas, em 1919, foi 

possível a criação de bibliotecas em diferentes zonas, incluindo extensões de serviços 

de bibliotecas escolares no ensino primário.  

 

Calixto110, citando alguns autores e a Associação de Bibliotecas (LA), descreveu 

o papel das bibliotecas públicas no Reino Unido e a importância do seu apoio às 

escolas com a criação do “School Library Service”, promovendo o fornecimento de 

serviços e apoio profissional às escolas e também apoio profissional às Autoridades 

Locais de Educação, função que foi reconhecida como importante. 

  

No século XX, a partir do momento em que as BE foram reconhecidas como 

fazendo parte da educação, passaram gradualmente a ser objecto de pesquisas dos 

governos e de profissionais e, ao mesmo tempo, de acção legislativa111. 

 

Deste modo, as orientações relativas às bibliotecas escolares tornaram-se 

predominantemente sujeitas às autoridades centralizadas nos departamentos 

governamentais e nas associações de profissionais de bibliotecas, na definição de 

metas e normas/indicadores para as suas colecções e serviços. 

 

                                                

110 CALIXTO, J- A.. A biblioteca escolar e a sociedade de informação. Lisboa: Caminho, 1996, pp. 125-133. 

111 CLYDE, L. The magic casement: a survey of school library history from the eight to the twentieth 

century. PhD thesis, James Cook University, 1981. [Em linha]< http://eprints.jcu.edu.au/2051[Acedido 

em 2013-01-25]> 

 

http://eprints.jcu.edu.au/2051%5bAcedido
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O percurso de desenvolvimento das BE não foi regular. As dificuldades 

económicas, no período entre as duas guerras mundiais (1919-1939), e a consequente 

restrição das autoridades locais ao financiamento das novas escolas secundárias, 

tiveram como consequência uma menor implantação de bibliotecas nessas escolas.  

 

Antes deste período, a pressão pública apontou para a necessidade de 

aumentar o número de escolas, em particular as primárias, de modo a tornar o ensino 

básico mais eficiente e apropriado para todos, e um dos aspectos evidenciado foi a 

importância da leitura e do uso mais significativo dos livros, reflexo de novas ideias 

difundidas por teóricos da educação.   

 

As novas ideias foram apoiadas pela Associação Nova Educação (“New 

Education Fellowship”) e pelo Movimento Progressista das Escolas (“Progressive 

Schools Movement”), e o fundamental das mesmas consistia na ênfase a dar às 

diferenças individuais das crianças e à aprendizagem como um processo que envolvia a 

iniciativa da própria criança, o que implicava a necessidade de as bibliotecas escolares 

desempenharem um papel “crucial” na concretização precoce desta prática.  

 

No pós-guerra mundial (1939-1945), teve lugar um novo incremento à criação e 

ao desenvolvimento das BE no Reino Unido. Em 1945, foi preparado o relatório 

“School Libraries in Post-War Reconstruction”, da responsabilidade de um painel de 

profissionais da Secção das Bibliotecas Escolares da Associação das Bibliotecas [LA] e 

da Associação das Bibliotecas Escolares [SLA]. Este relatório delineou o papel “vital” da 

BE do seguinte modo: 

“providenciando material para leitura recreativa para as crianças, providenciando 

material complementar sobre assuntos ensinados na aula, providenciando a possibilidade de 

investigação individual e em grupo, encorajando a criança a gostar e a cuidar dos livros, dando 

a oportunidade de instrução no uso de livros, preparando o caminho para o uso de bibliotecas 
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maiores, e dando a possibilidade de formação social através do exercício de responsabilidades 

simples”112 . 

 

Em 1947, foi publicado o relatório das bibliotecas escolares113, da 

responsabilidade do London County Council, que especificou as características da BE 

consideradas satisfatórias e propôs a dotação de um bibliotecário escolar a tempo 

inteiro nas escolas com mais de 400 alunos e de preferência que este profissional 

tivesse frequentado um curso de formação, de curta duração, sobre biblioteconomia.  

 

Segundo a investigação de Clyde, as BE no Reino Unido aumentaram em 

tamanho e em número durante o século XX, fortemente influenciadas pela pesquisa e 

acção a vários níveis do governo, mas também fruto de conferências e publicações de 

associações profissionais, de que resultou o aumento das colecções, incluindo 

materiais audiovisuais, mas nos anos 1960/70 as BE, particularmente as não públicas, 

estavam longe de corresponder ao que foi desejo expresso nos documentos escritos e 

muitas escolas tinham falta de biblioteca ou a que existia era utilizada como sala de 

aula ou, face à sua exiguidade, o acesso era restrito.  

 

 Actualmente, a política educativa no Reino Unido é definida através de leis do 

Parlamento Escocês, da Assembleia do país de Gales, da Assembleia da Irlanda do 

Norte e do Parlamento do Reino Unido (Inglaterra) e são aplicadas pelas autoridades 

locais e pelas escolas particulares114.  

 

                                                

112 Library Association, School Libraries Section, and School Library Association. School Libraries in Post-

War Reconstruction: a draft report, London: 1945.  

113  London County Council, Education Officer’s Department, Committee on School Libraries. Report on 

School Libraries. London: 1947, pp. 3-6. 

114
 LEMAIRE, K. Finding evidence: School libraries and self evaluation. Conferência sobre auto-avaliação 

das bibliotecas escolares, Lisboa, 03 de Novembro, 2008. 
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Também continua a haver grupos de pressão para influenciar as decisões 

políticas, caso do CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals), 

criado em 2002 pela fusão da Associação das Bibliotecas (LA) e do Instituto dos 

Cientistas da Informação. Representa os bibliotecários, de todos os tipos de 

bibliotecas, incluindo as escolares, os especialistas da informação e os gestores do 

conhecimento e dispõe de um grupo de pessoal que actua politicamente lidando com 

os diferentes governos em Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte115. 

 

No que concerne ao modelo de bibliotecas escolares, as mesmas não têm 

estatuto previsto por lei, mas muitas escolas têm biblioteca que disponibiliza livros, 

revistas, CD-ROMs, DVDs, acesso à Internet, dão alguma formação aos alunos em 

destrezas de pesquisa e utilização da biblioteca e apoiam o desenvolvimento da 

literacia e da leitura recreativa, mas frequentemente são alvo de cortes orçamentais.  

 

Nas escolas primárias, as BE abrem habitualmente uma parte do dia, e 

funcionam com um professor, assistente educativo (teaching assistant) ou voluntário.  

 

As escolas secundárias podem funcionar com bibliotecário qualificado ou não 

qualificado ou professor e frequentemente com o apoio de alunos. Neste grau de 

ensino abrem mais horas que na primária, muitas vezes antes e depois do horário 

escolar, para elaboração dos trabalhos de casa e o funcionamento de clubes de leitura.  

 

Com vista à revisão dos modelos/normas, a acção da BE é sujeita a avaliação 

que reveste uma componente externa, a inspecção dos organismos oficiais 

responsáveis pela avaliação da educação, e uma componente interna, efectuada pela 

escola. Nos últimos anos tem vindo a ser alterado o modelo de avaliação das escolas, 

dado os procedimentos da avaliação interna terem passado a ser mais formais e 

                                                

115Chartered Institute of Library and Information Professionals.[Em linha] 

<http://www.cilip.org.uk/pages/default.aspx>. [Acedido em 2013-01-23].  
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extensivos, enquanto os serviços de inspecção têm mudado para um modelo em que 

as escolas auto-avaliam o seu desempenho num processo contínuo e são sujeitas a 

uma inspecção “ocasional”.  

 

Existem distintos serviços de inspecção, um em cada nação das quatro que 

compõem o Reino Unido, a saber116: 

1 - OFSTED – Office for Standards in Education (Inglaterra). 

2 - ESTYN – Her Majesty’s Inspectorate for Education and Training in Wales  

(País de Gales). 

3 - HMIE - Her Majesty's Inspectorate of Education. Actualmente, a informação 

sobre inspecções está disponível no serviço online Education Scotland (Escócia).  

4 – ETINI - The Education and training Inspectorate (Irlanda do Norte).  

  

4.4.– As bibliotecas escolares em Portugal 

 

4.4.1. Evolução das bibliotecas escolares em Portugal  

 

 As primeiras bibliotecas escolares, em Portugal, surgiram em 1836, com a 

criação dos antigos liceus, e em 1852 com a criação das escolas técnicas, justificando-

se neste caso a sua existência como resposta à preocupação de “elevar o nível de 

instrução dos futuros quadros e criar uma mão-de-obra mais qualificada”117. 

Entretanto, foram-lhe sendo atribuídas, até à actualidade, várias designações e 

definidas as suas funções, sistemas organizativos e objectivos. 

 

                                                

116
 INGLATERRA. Office for Standards in Education. [Em linha:< http://www.ofsted.gov.uk/>. [Acedido 

em 2013-01-24]; GALES. Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales. [Em linha] 
<http://www.estyn.gov.uk/.> [Acedido em 2013-01-24]; SCOTLAND. O serviço online “Education 
Scotland” resultou da fusão do HMIE e do Learning and Teaching Scotland [Em linha] 
<http://www.educationscotland.gov.uk/about/areasofwork/inspection.asp>. [Acedido em 2013-01-24]; 
IRLANDA DO NORTE. The Education and training Inspectorate). [Em linha] <http://www.etini.gov.uk/.> 
[Acedido em 2013-01-24]. 
117

PORTUGAL. Ministério da Educação. Gabinete das Bibliotecas Escolares.  O programa rede de 

bibliotecas escolares. PÁGINAS a&b, 2002, vol. 11, 2003, p. 13. 

http://www.ofsted.gov.uk/
http://www.estyn.gov.uk/
http://www.educationscotland.gov.uk/about/areasofwork/inspection.asp
http://www.etini.gov.uk/
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Regra geral, as bibliotecas escolares funcionaram durante século e meio como 

um “depósito de livros” com uma utilização muito pouco significativa, com o ensino 

cada vez mais apoiado pelos manuais e centrado “na reprodução e reforço do discurso 

do professor”118. 

 

Esta situação manteve-se até 1974, devido à existência de uma ditadura no 

nosso país, que não permitiu a inovação e as mudanças na educação e nas 

organizações escolares, nomeadamente o caso das bibliotecas escolares, que já vinha 

acontecendo nos anos 1960 e 1970 nos países ditos democráticos e mais 

desenvolvidos, mas só a partir de 1995 se iniciou o processo que viria a instituir a 

criação em Portugal da Rede de Bibliotecas Escolares. 

 

 A bibliografia sobre a matéria foi durante muitas décadas quase inexistente. 

Nunes119 já tinha difundido esta constatação, defendendo a necessidade de os poderes 

instituídos desenvolverem uma rede nacional de bibliotecas públicas e escolares, em 

Portugal.  

 

Explicitou algumas pistas para a obtenção de bons índices de hábitos de leitura, 

preconizando que esse objectivo seria atingido se o primeiro contacto com o livro 

começasse pela acção dos pais, continuando no infantário e posteriormente em todos 

os níveis de ensino.  

 

Evidenciou questões como a importância dos documentos para “aprofundar a 

informação transmitida pelo professor”; a relevância do papel da biblioteca no 

desenvolvimento da sociedade; a necessidade de criar hábitos de leitura desde muito 

cedo e a sua justificação e o que fazer para obter bons índices de leitura. 

 

                                                

118 Ibidem. 

119
NUNES, L. F. Como organizar uma pequena biblioteca. Lisboa: Associação Portuguesa de 

Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 1987. 71 pp. 
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De facto, inúmeros estudos na área da psicologia defendem que a grande 

capacidade de desenvolvimento de competências corresponde a fases específicas de 

desenvolvimento psico-afectivo e cognitivo dos grupos etários que correspondem à 

infância e à adolescência e, da nossa experiência como docente, consideramos 

importantíssima a actuação da escola em fase precoce de diagnóstico de dificuldades 

dos alunos, apoiando-os com a ajuda da biblioteca.  

 

 A questão de falta de bibliografia, como um problema recorrente em Portugal, 

foi também levantado por Cabral 120, daí a conclusão da impossibilidade de debate 

sobre as bibliotecas portuguesas, porque os seus técnicos falavam pouco das suas 

experiências e muitas das bibliotecas não publicavam relatórios ou planos de 

actividades.   

 

Tal como Nunes, Moura121 alertou para a inexistência em Portugal, à época, de 

uma rede de bibliotecas escolares, assim como para as carências de toda a ordem 

(espaços, recursos…) e da generalidade das bibliotecas municipais não poder 

corresponder às “expectativas” dos alunos e professores, para colmatar esta lacuna, 

chamando a atenção para o facto de em outros países da Europa existirem melhores 

condições de partida, e nos Estados Unidos ter sido tomada a decisão política de 

proporcionar o acesso à Internet em todas as salas de aula, até ao ano 2000. 

 

No entanto, após a instituição do regime democrático, o conhecimento dos 

novos paradigmas e a afirmação generalizada da necessidade de mudanças, levou à 

alteração das políticas do ensino, tendo-se procedido à transferência do “seu 

tradicional enfoque, do nível macro do sistema educativo ou do nível micro das salas de 

aula para as escolas”122. 

 

                                                

120 CABRAL, M. L. Bibliotecas: Acesso, sempre. Lisboa: Ed. Colibri, 1996. 

121
 MOURA, M. J. (Coord..] Relatório das bibliotecas públicas. 1996. op. cit … 

122
GABINETE DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES. O programa rede de bibliotecas escolares… op. cit, p.14.  
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Entretanto, a exemplo do que tinha acontecido em outros países, foram 

atribuídas variadíssimas designações às bibliotecas escolares: “Bibliotecas, Mediatecas, 

Centros de Documentação e Informação (CDI), Centros de Recursos Educativos (CRE), 

Centros de Informação Multimédia123”, sendo que a designação atribuída não 

correspondia frequentemente ao conceito relacionado com determinada realidade, 

para além de não existir uniformidade de critérios nem orientações institucionais.  

 

A partir de certa altura, a terminologia comummente utilizada, em Portugal, era 

a de “bibliotecas escolares” e “bibliotecário escolar” e adoptada, de acordo com o 

relatório profissional da IFLA, número 41, elaborado em 1995 por Sigrún Klara 

Hannesdótir124, para nomear aquilo que alguns autores e em certos países designavam 

por “mediateca”, “centro de recursos da biblioteca escolar”, para o termo “bibliotecas 

escolares”, e por “especialistas de mediatecas escolares”, “bibliotecários”, 

“bibliotecário escolar”, “documentalistas”, etc., para o termo “bibliotecários 

escolares”.  

 

Entretanto, a legislação promulgada começou a reflectir o resultado das ideias 

expressas por alguns autores e com a publicação, em 1986, da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, a importância do papel das bibliotecas escolares foi evidenciado, 

nomeadamente exprimindo a ideia de serem “recursos educativos privilegiados, a 

exigirem especial atenção e (…) [mencionando-as como] “bibliotecas e mediatecas 

escolares”125.  

 

Na regulamentação daquela lei, pelo decreto-lei n.º 286/89 – reforma do 

sistema educativo – declarava-se que, para a realização da reforma curricular, as 

                                                

123 VEIGA, I. (Coord.). Lançar a rede de bibliotecas escolares: Relatório síntese. 2ªed. Ministério da 

Educação,  2001, p.7. 

124 HANNESDÓTTIR, S. K.: Bibliotecários escolares: Linhas de Orientação para os requisitos de 

competência. 2ª ed. Revista. Secção de Bibliotecas Escolares da IFLA,1995. Tradução de EVARISTO, M. E.  

125
 PORTUGAL. Assembleia da República. Lei n.º 46/1986 de 14 de Outubro. Introdução e alínea b) do nº 

2 do artigo 4lº. 
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escolas deviam dispor dos recursos necessários, nomeando as bibliotecas como um 

deles, e preconizando a concentração dos recursos educativos em centros de recursos 

que permitissem racionalizar a sua utilização pelas escolas. 

 

Durante vários anos, não se fez sentir na prática qualquer mudança digna de 

nota e a concretização deste processo de intenções apenas se iniciou com a 

experiência do lançamento de dois concursos em 1990/91, para desenvolver 

“mediatecas” nas escolas dos 2º e 3º ciclos e do secundário, supostamente para 

transformar as “bibliotecas tradicionais” em centros multimédia. 

 

O projecto não obteve uma avaliação satisfatória e, em sua substituição, foram 

criados por despacho126 quatro subprogramas independentes uns dos outros, a 

concretizar no horizonte temporal de 1992/1995 a saber: “Biblos”, destinado às 

bibliotecas escolares; “Minerva” para a área de informática; “Mercúrio” para o 

equipamento audiovisual, destinado às actividades lectivas e à formação de 

professores, e “Laboratórios” para o equipamento das áreas das ciências e das línguas 

estrangeiras. 

 

Na aplicação destes subprogramas, na opinião de investigadores e dos 

intervenientes no processo educativo, assistimos a uma dispersão e a uma gestão 

deficiente de recursos, sem uma visão de conjunto, não permitindo as sinergias 

possíveis, porque frequentemente os espaços e os equipamentos eram pouco 

utilizados. As bibliotecas, apesar de terem um horário relativamente alargado não 

estavam dotadas de equipamento e de recursos humanos suficientes e continuavam a 

funcionar desligadas das outras estruturas da escola e com um papel muito pouco 

activo no processo ensino aprendizagem.  

 

Em 1997, definiu-se o conceito de biblioteca escolar mais abrangente, 

afirmando: 

                                                

126
 PORTUGAL.Ministério da Educação. Despacho n.º 175/ME/91.  
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“i (…) inclui os espaços e equipamentos onde são recolhidos, tratados e 

disponibilizados todos os tipos de documentos (qualquer que seja a sua natureza e 

suporte) que constituem recursos pedagógicos quer para as actividades quotidianas de 

ensino, quer para actividades curriculares não lectivas, quer para ocupação de tempos 

livres e de lazer”127 . 

 

Após o início do processo de implementação da Rede de Bibliotecas Escolares 

(RBE), foi decidido integrar o conceito de Biblioteca Escolar no conceito mais vasto de 

Centro de Recursos Educativos, por ser considerado “um dos instrumentos 

fundamentais da organização pedagógica das escolas128” e passar a sua denominação 

a ser “Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos”, designada também BE/CRE.  

 

A definição de biblioteca escolar, como conceito e modelo amplos de centro de 

recursos e de aprendizagem, sem esquecer a componente lúdica, aspectos 

generalizados em muitos países, foram explicitados de forma idêntica pelo Gabinete 

de Bibliotecas Escolares, em 2002. 

 

Deste modo, as bibliotecas escolares eram consideradas “centros de recursos 

educativos destinados à consulta e à produção de documentos em diferentes suportes, 

em relação com as actividades de ensino, com actividades curriculares não lectivas e 

com a ocupação dos tempos livres”129. 

 

Assim, a BE seria em primeiro lugar uma estrutura que integraria os suportes de 

informação, numa perspectiva abrangente dos saberes, para evitar a dispersão de 

recursos, e concebida para permitir a selecção, organização, partilha e divulgação da 

informação, tanto em suporte físico como virtual. 

                                                

127 VEIGA, I. (coord.). Lançar a rede de bibliotecas escolares…op. cit. 

128 PORTUGAL. Secretaria de Estado da Administração Educativa/ Secretaria de Estado da Educação. 
Despacho Conjunto Interno Conjunto nº 3 – I/SEAE/SEE/2002, 2º §.  
129

 PORTUGAL. Gabinete de Bibliotecas Escolares. O programa rede de bibliotecas… op. Cit., p. 10. 
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Outra vertente a concretizar relacionar-se-ia com a associação da prática leitora 

à produção, o que permitiria o aumento da competência de leitura e de análise crítica 

dos documentos, recorrendo a espaços na BE para o efeito ou em articulação com 

outros espaços (salas de computadores, (…) laboratórios de fotografia…), numa lógica 

de conceito mais alargado de biblioteca escolar.  

 

O novo conceito de BE também deveria incluir a função didáctica e pedagógica, 

no aspecto de aprendizagem autónoma dos alunos, ao apoiar actividades curriculares 

em trabalho colaborativo com os docentes da escola. 

  

A ajuda ao desenvolvimento das competências da informação, nas quais se 

inclui aprender a pesquisar, seleccionar e utilizar a informação de modo a transformá-

la em conhecimento, deveria também fazer parte do papel transversal da biblioteca 

escolar na aprendizagem e no currículo.  

 

4.4. 2. A rede de bibliotecas escolares em Portugal  

 

 A falta de organização, a gestão deficiente, a falta de integração no conjunto 

da escola ou, mais tarde, do agrupamento de escolas, foi uma realidade que começou 

a alterar-se quando a ideia da criação de uma rede de bibliotecas escolares começou a 

tomar corpo, podendo verificar-se a aplicação de algumas das recomendações da 

IFLA/UNESCO, e temos assistido à publicação sistemática de legislação que criou a 

Rede de Bibliotecas Escolares, adiante também designada RBE, e que tem 

regulamentado tanto as competências legais e as funções dos órgãos que compõem a 

RBE, como o funcionamento e gestão das BE/CRE. 
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4.4.2.1. Processo de implementação  

 

Em 1995, iniciou-se o processo com a publicação de um despacho conjunto do 

Ministério da Educação e o da Cultura, que previa o “desenvolvimento de bibliotecas 

escolares integradas numa rede e numa política de incentivo da leitura pública130”. 

Através de mais dois despachos conjuntos, dos mesmos ministérios131, foi decidido 

constituir um grupo de trabalho incumbido de elaborar um estudo e propostas para o 

lançamento da RBE. 

 

Este grupo de trabalho produziu o texto Lançar a rede de bibliotecas 

escolares132 e um relatório síntese do mesmo133, onde foram definidos os princípios 

gerais, as bases, as linhas de orientação técnica e funcional das bibliotecas escolares, e 

proposto o lançamento da Rede de Bibliotecas Escolares a iniciar em 1997, “mediante 

a assinatura de contratos-programa, celebrados entre o Ministério da Educação, as 

Câmaras Municipais e as Escolas134”, e a coordenação geral assumida pelo Ministério 

da Educação. 

 

Ainda em 1996, foi criado o Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas 

Escolares.135. Tanto o despacho que criou o gabinete como outros entretanto 

publicados136 foram revogados em 2001137, com o intuito de proceder a sucessivos 

reajustes das competências do gabinete, relativos à sua criação, para a elaboração e 

execução de um programa de instalação da RBE.   

                                                

130
 PORTUGAL. Ministério de Educação. Despacho Conjunto nº 5 ME/MC/1996, de 9 de Janeiro. 

131 PORTUGAL. Ministério de Educação. Despachos conjuntos n.º 43/ME/MC/95 de 29 de Dezembro e n.º 

5/ME/MC/96, de 9 de Janeiro. 

132 VEIGA, I. (Coord.). Lançar a rede de bibliotecas escolares… op. cit. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem, p. 27. 
135 PORTUGAL. Ministério de Educação Despacho conjunto n.º 184/ME/MC/96 de 27 de Agosto. 
136PORTUGAL. Ministério de Educação. Despachos conjuntos nºs 616/ME/MC/98, de 3 de Setembro; 
368/ME/MC/99, de 29 de Abril; 738/ME/MC/2000, de 19 de Julho.  
137

 PORTUGAL. Ministério de Educação. Despacho conjunto n.º 872/2001, de 18 de Setembro.  
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A execução do programa RBE iniciou-se de facto em 1997, com o processo de 

implementação faseada da rede nacional de bibliotecas escolares do ensino não 

superior e, para o efeito, foram criados mecanismos de financiamento de obras, 

aquisição de equipamentos, mobiliário e fundos documentais, mediante a candidatura 

concelhia das escolas ou a candidatura nacional, para as escolas fora das áreas 

geográficas abrangidas pelas candidaturas concelhias.  

 

A partir de 2004, passou a existir também a candidatura de mérito, destinada a 

apoiar escolas que já tinham ultrapassado a fase de instalação e organização e onde se 

identificava a existência de boas práticas em domínios como: “organização, gestão e 

difusão da informação”; “desenvolvimento das literacias e práticas pedagógicas (…)”, 

com vista à utilização transversal da biblioteca 138. 

 

 O programa tem ainda contemplado o apoio às bibliotecas, na dotação de 

recursos humanos (crédito de horas e destacamento de professores), apoio técnico às 

escolas e promoção de formação na área, com o contributo do Ministério da Educação, 

das bibliotecas municipais e de instituições de formação de pessoal docente e não 

docente, nos domínios ligados às bibliotecas. 

 

Entretanto, tem sido publicada legislação que define orientações de 

funcionamento e de gestão das BE ou sobre requisitos a cumprir para o exercício de 

funções nesta estrutura da escola. 

 

No despacho conjunto n.º 198/99, dos Gabinetes dos Secretários de Estado da 

Administração Educativa e da Educação e Inovação, foi definido o perfil dos titulares 

de formação especializada na área de comunicação educacional e da gestão da 

                                                

138 Gabinete RBE. Programa RBE. [Em linha]: http://www.rbe.min-

edu.pt/programa/apresentação.htm.[Acedido em [2010-04-17] 

 

http://www.rbe.min-edu.pt/programa/apresentação.htm.%5bAcedido
http://www.rbe.min-edu.pt/programa/apresentação.htm.%5bAcedido
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informação e dado como exemplo, para o exercício de funções, o âmbito da gestão de 

centros de recursos educativos. As competências a desenvolver estavam relacionadas 

com análise crítica; intervenção; formação, supervisão e avaliação; consultoria.  

  

O despacho conjunto interno nº3, de 2002139, estabeleceu a atribuição de um 

crédito horário de onze horas semanais para a dinamização da BE (mínimo de oito 

horas, para o coordenador da BE/CRE, e as restantes três, para os outros docentes da 

equipa), e instituiu a presença do coordenador no Conselho Pedagógico. Esta regra e 

os requisitos de atribuição de crédito horário foram aplicados aos estabelecimentos 

dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário e aos agrupamentos 

verticais que integravam o “Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares”. 

Quanto às escolas do 1º ciclo, foi autorizado o destacamento de professores para a 

organização e dinamização da BE/CRE: um professor em escolas com 180 alunos ou 

mais e, em escolas com menos de 180 alunos, previa-se a partilha e gestão de recursos 

comuns a mais do que uma escola.  

 

O mesmo despacho determinou a elaboração de um relatório em cada ano 

lectivo, a enviar até 30 de Setembro ao Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas 

Escolares e às respectivas Direcções Regionais de Educação. Neste relatório devia 

constar a avaliação do trabalho desenvolvido na BE/CRE, nomeadamente uma reflexão 

sobre o Plano Anual de Actividades (PAA) da BE, bem como a avaliação da aplicação 

dos princípios definidos.  

 

O despacho nº 17387/2005140, do Ministério da Educação, revogou uma parte 

do clausulado do despacho citado no parágrafo anterior, diminuindo o crédito de onze 

para oito horas semanais, e destinado apenas ao coordenador da BE/CRE, nos 

                                                

139 PORTUGAL. Ministério da Educação Despacho Conjunto Interno nº 3 – I/SEAE/SEE/2002, op. cit. 

140
 PORTUGAL. Ministério da Educação. Gabinete da Ministra. Despacho nº 17387/2005. Diário da 

República, 2.ª série — N.º 155 – 12 de Agosto de 2005. 
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estabelecimentos de ensino dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário 

e aos agrupamentos verticais que integram a Rede Nacional de Bibliotecas Escolares 

(nº 6, artigo 4º). 

 

 Com a publicação dos despachos números 13599, de 28 de Junho141, 

17860/2007, de 13 de Agosto e 19117/2008, de 17 de Julho, o Ministério da Educação 

foi procedendo ao estabelecimento das regras e princípios orientadores a observar, 

em cada ano lectivo, na elaboração do horário semanal de trabalho do pessoal 

docente em exercício de funções no âmbito dos estabelecimentos públicos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, bem como na distribuição do 

serviço docente correspondente, contemplando também as bibliotecas escolares.  

 

As alterações constantes destas normas legislativas deram lugar à republicação 

do despacho n.º 13599/2006142, texto donde constavam todas as alterações 

entretanto definidas. 

  

Assim, a organização e gestão da biblioteca escolar (BE) da escola ou do 

conjunto das escolas do agrupamento era da responsabilidade de uma equipa 

educativa, composta pelo máximo de quatro elementos, incluindo o coordenador, 

“com competências nos domínios pedagógico, de gestão de projectos, de gestão da 

informação e das ciências documentais”.143 

 

Quanto à atribuição de horas para o professor que coordenava a equipa 

responsável pela BE, o rácio passou a ser calculado com base nos seguintes valores: 

escolas com número igual ou superior a 500 alunos – oito horas lectivas semanais; as 

                                                

141 PORTUGAL. Ministério da Educação. Despacho n.º 13599/2006. Diário da República — II Série, de 28 
de Junho. [Em linha] <http://www.educacao.te.pt/images/downloads/desp_13599_2006.pdf>. [Acedido 
em 2008-07-25]. 
142PORTUGAL. Ministério da Educação. Despacho 13599/2006 republicado em anexo ao Despacho n.º 
19117/2008. Diário da República, 2.ª série — N.º 137 — 17 de Julho de 2008.[Em linha]  
<http://dre.pt/pdfgratis2s/2008/07/2S137A0000S00.pdf,> [Acedido em 2012-08-28]  
143

Ibidem. 

http://www.educacao.te.pt/images/downloads/desp_13599_2006.pdf
http://dre.pt/pdfgratis2s/2008/07/2S137A0000S00.pdf
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que tivessem mais de 500 alunos – onze horas lectivas semanais. Este crédito era 

atribuído aos estabelecimentos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário e às escolas sede dos agrupamentos que estivessem abrangidas no 

Programa da Rede de Bibliotecas Escolares, mas apenas se não existisse um docente 

com funções de bibliotecário com dispensa total de componente lectiva144.  

 

Salvaguardando a existência de outras funções, previstas no regulamento 

interno, o crédito horário atribuído ao coordenador da equipa responsável da BE seria 

para desenvolver funções do seguinte teor:  

“a) Promover a integração da biblioteca na escola (projecto educativo, projecto 

curricular, regulamento interno);  

b) Assegurar a gestão da biblioteca e dos recursos humanos e materiais a ela 

afectos; c) Definir e operacionalizar, em articulação com a direcção executiva, 

as estratégias e actividades de política documental da escola;  

d) Coordenar uma equipa, previamente definida com o conselho executivo;  

e) Favorecer o desenvolvimento das literacias, designadamente da leitura e da 

 Informação, e apoiar o desenvolvimento curricular;  

f) Promover o uso da biblioteca e dos seus recursos dentro e fora da escola;  

g) Representar a BE no Conselho Pedagógico, sempre que o regulamento 

interno o preveja145. 

 

 No que à constituição da equipa responsável pela BE dizia respeito, foram 

definidos os requisitos preferenciais dos professores a designar, em termos de 

habilitações académicas e experiência profissional, assim como o seu perfil desejável 

de competências, para o exercício de funções adequadas às necessidades da 

biblioteca, como sejam: planeamento e gestão; “literacias, em particular nas de leitura 

                                                

144 Ibidem, n.º 2, art.º 9º 
145

 Ibidem, n.º 3, art.º 9º 
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e da informação”; trabalho em rede; área da avaliação e trabalho em equipa 

(republicação do despacho nº 13599/2006)146.  

 

 Com a publicação da Portaria n.º 756/2009147, que revogou o despacho interno 

conjunto nº 3 – I/SEAE/SEE/2002, foi criada a função de professor bibliotecário e 

definidas as regras na designação de docentes para esta função e dos docentes que 

integrariam a equipa da biblioteca escolar, bem assim como as regras de designação 

de docentes para a função de coordenador interconcelhio para as bibliotecas escolares 

(CIBE), profissional que faria a ligação entre o Gabinete da Rede de Bibliotecas 

Escolares (GRBE) e as escolas, mas sediado na escola a que pertencia. 

  

 Entretanto, foram introduzidas duas alterações significativas. A primeira, em 

cumprimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2010, de 27 de 

Dezembro, que levou à publicação da Portaria número 76/2011, a qual obrigava os 

professores bibliotecários a leccionarem uma turma, sempre que existissem condições 

de exequibilidade deste preceito148, quando até aqui dependia da opção do professor 

bibliotecário ser-lhe ou não atribuída uma turma. A segunda prendeu-se com a 

alteração dos critérios para atribuição do número de professores bibliotecários, a 

colocar em escolas não agrupadas e em agrupamentos de escolas (Portaria n.º 

558/2010), a vigorar a partir de Setembro de 2011, conforme podemos verificar pelos 

dados a vermelho que indicam os valores anteriores, e que constam da Tabela 4.3.  

 

 

 

 

 

                                                

146 Ibidem,nºs 4, 5 e 6, art.º 9.º. 
147 PORTUGAL. Ministério da Educação. Portaria 756/2009. Diário da República, 1.ª série — N.º 134 — 
14 de Julho de 2009. 
148 PORTUGAL. Ministério da Educação. Portaria n.º 76/2011, de 15 de Fevereiro, n.º2, artigo 2º. Ver 
também: Despacho 5328/2011, de 28 de Março, n.º 2, artigo 13º (regra de designação de docentes para 
a equipa da BE). 
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 Número de 

bibliotecas 

RBE 

 

Número total 

de alunos 

 

Número 

de professores 

bibliotecários 

 

 

Escolas não 

agrupadas 

 

 

Agrupamentos 

de escolas 

 

 

 

1 

1 

 

1 ou mais 

1 ou mais  

2 ou mais  

3 ou mais 

4 ou mais * 

 

 

Menos de 400 

400 ou mais 

 

Menos de 400 

400 ou mais  

1 050 ou mais 

(900 ou +) * 

2 100 ou mais 

(1700 ou +) * 

 

0,5 (13 horas) 

1 

 

0,5 (13 horas) 

1 

2 

3 

4 * 

 

 

*Totais da portaria anterior [756/2009, de 14 de Julho] 

Tabela 4.3.Comparativa de dotação de coordenadores das BE/CRE (2009 e 2010) 

Fonte: Portaria n.º 558/2010, de 22 de Julho, que alterou o conteúdo do anexo I da Portaria n.º 756/2009. 

 

Destes factos, resultou uma cobertura mais restritiva, porque passou do 

máximo de quatro para três o número de professores bibliotecários colocados, o que 

correspondeu a uma média maior de alunos atribuídos a cada profissional, e também 

em muitos casos o aumento de horas de trabalho atribuídas ao bibliotecário, fora da 

biblioteca.  

  

Após a conclusão deste trabalho, que incluiu o ano letivo 2011/2012, e a 

legislação cotejada relativa às figuras jurídicas de “professor bibliotecário” e de 

“coordenador interconcelhio”, e às regras da sua designação para as funções nas 

bibliotecas escolares, assim como para os docentes que fazem parte da equipa, damos 

nota de novos desenvolvimentos nesta matéria. 
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A Portaria 192-A/2015, de 29 de Junho149, revogou as Portarias n.ºs 756/2009, 

de 14 de julho, 558/2010, de 22 de julho, 76/2011, de 15 de Fevereiro, supracitadas, e 

ainda a portaria 230-A/2013, de 19 de julho, e definiu mais uma vez o número de 

professores bibliotecários a destacar para as BE (Tabela 4.4). 

 

  

Número de bibliotecas 

RBE 

 

 

Número total de alunos 

 

Número 

de Professores 

Bibliotecários 

 

 

Agrupamentos de 

Escolas e 

Escolas não 

Agrupadas 

 

1 ou mais 

1 ou mais 

2 ou mais 

3 ou mais 

 

 

Menos de 500 

500 ou mais 

1 250 ou mais 

2200 ou mais 

 

 

          a)1 

1 

2 

3 

 

a) Afetação de 13 horas da componente letiva a que o docente está obrigado pelo disposto nos artigos 77.º e 79.º do 
ECD, para o exercício da função de professor bibliotecário. 

 

Tabela 4.4 Dotação de Professores Bibliotecários nas BE  (2015/2016) 

Fonte: Portaria 192-A/2015, de 29 de Junho. Anexo I 

 

 

Comparando o ratio número de alunos/número de professores bibliotecários 

adstritos às BE, conforme tabelas supra citadas (Tabelas 4.3 y 4.4), verificamos que se 

mantém a tendência de diminuição de recursos.  

 

 4.4.2.2. Apoio às escolas na organização e gestão da BE/CRE   

 

No quadro das competências que lhe foram atribuídas, o Gabinete da Rede de 

Bibliotecas Escolares (GRBE) tem actuado em diferentes matérias, que se inserem no 

papel de colaboração no apoio, supervisão e acompanhamento da instalação da rede 

                                                

149 PORTUGAL. Ministério da Educação e Ciência. Gabinete da Rede Bibliotecas Escolares. Portal RBE. 
Portaria n.º 192-A/2015 de 29 de junho [Em linha] <http://www.rbe.mec.pt/np4/1548 .html>[Acedido 
em 2015-07-28]. 
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nacional de bibliotecas escolares, em parceria com as diferentes instituições 

responsáveis pelo processo. 

 

Na execução do programa, podemos salientar a disponibilização de apoio 

técnico-pedagógico realizado pelo gabinete, juntamente com os docentes nomeados 

para actuarem no terreno, os coordenadores interconcelhios, e em colaboração com 

as Direcções Regionais de Educação e os SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas 

Escolares), que funcionam nos Municípios (autarquias locais). 

 

Através do sítio da RBE, na Internet150, é possível aceder a Informação 

constantemente actualizada, revestindo várias formas, que passam pela divulgação de 

bibliografia (publicações periódicas, monografias e Internet, sobre diferentes 

temáticas); disponibilização de documentos de apoio, nacionais e internacionais, com 

orientações sobre o desenvolvimento do trabalho das bibliotecas escolares; divulgação 

de boas práticas (projectos de escolas que por exemplo desenvolvem na BE 

competências em literacia básica de leitura e/ou da informação); divulgação de toda a 

legislação que directa ou indirectamente possa interessar às BE/CRE; divulgação de 

eventos nacionais ou internacionais quer organizados pela RBE quer por outras 

instituições ou ainda em parceria (“35ª Conferência da IASL” - 2006, “Fórum RBE 10 

anos” - - 2007…); divulgação de modelos de literacia da informação, com recurso à sua 

tradução adaptada, deixando ao critério das escolas a sua adopção e ou adaptação; 

publicação de tutoriais… 

  

Outras formas de comunicação são a newsletter e a lista de difusão, que 

facilitam a participação dos utilizadores e a comunicação rápida.  

 

O GRBE também criou bases de dados de apoio à sua própria gestão, 

nomeadamente no que se refere ao desempenho da biblioteca escolar ou o 

                                                

150
 Ver em: < http://www.rbe.min-edu.pt> 

 

http://www.rbe.min-edu.pt/


Capítulo 4. Bibliotecas escolares  

_____________________________________________________________________ 

 

319 

 

levantamento estatístico sobre os recursos humanos que compõem a equipa da BE: 

número de coordenadores, docentes, auxiliares de acção educativa; tipos de formação 

e perfil dos coordenadores…   

   

           Quanto ao trabalho em rede, uma das acções empreendidas foi a de 

disponibilizar catálogos dos fundos documentais de bibliotecas escolares integradas, 

no sítio da RBE, com o objectivo de facilitar aos utilizadores a pesquisa de informação 

e, simultaneamente, facilitar o processo de catalogação, classificação e indexação de 

outras bibliotecas, na medida em que, em algumas situações, possibilitava a 

importação de registos para as suas bases de dados documentais.    

 

Na implementação do Plano Nacional de Leitura (PNL), iniciada em 2007, foi 

atribuída competência ao GRBE para o coordenar, como parte da estrutura de 

coordenação do mesmo, matéria abordada no Capítulo 3, Sistema Educativo em 

Portugal. 

 

O apoio logístico e financeiro ao Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas 

Escolares bem como à Comissão Interministerial de Apoio à Execução do Plano 

Nacional de Leitura foi considerado como uma das atribuições da Direcção-Geral de 

Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), no mesmo ano do início do PNL. 

151 

 

  No âmbito do PNL, as bibliotecas escolares também foram mobilizadas para 

desenvolver actividades de incentivo ao gosto e hábitos de leitura e a melhoria das 

competências leitoras dos alunos do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, na primeira fase 

de aplicação do projecto (2007-2011).  

 

 Tendo em vista dar sentido à nova organização e gestão do ensino não 

superior, que agregou as escolas em agrupamentos, o GRBE divulgou, em 2010, 

                                                

151
 Alínea i), do n.º 2 do artigo 2º, do Decreto Regulamentar n.º 29 /2007. 
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orientações para a gestão integrada das bibliotecas escolares dos agrupamentos de 

escolas, destinadas a definir o modo de “apoiar o percurso formativo e   dos alunos”152. 

(RBE, 2010). 

 

Na perspectiva de beneficiar de espaços e recursos comuns das bibliotecas, 

criando condições para uma gestão mais eficaz, e possibilitar uma acção concertada na 

aquisição de “competências críticas” e nas diferentes literacias, foi ainda evidenciada a 

necessidade de implementar medidas “diferenciadas e integradoras” para o 1º ciclo e 

jardins-de-infância. 

 

4.4.2.3. Plano tecnológico na BE 

 

Na execução do Plano Tecnológico da Educação, aprovado pela Resolução do 

Conselho n.º 137/2007 a partir de 2009, o coordenador das bibliotecas escolares 

passou a fazer parte da equipa PTE, ou seja, do grupo que coordena este plano nas 

escolas.153 

 

4.4.2.4. Apoio à formação 

 

A RBE divulga acções e iniciativas que promovem a formação relacionada com 

bibliotecas escolares e tem também um papel ativo, tanto na elaboração de propostas 

para apoios institucionais e promulgação de legislação, como na participação em 

acções de formação contínua asseguradas por elementos afectos ao Gabinete RBE. 

Além disso, promove a divulgação de bibliografia de âmbito internacional e tem 

procedido à tradução adaptada de documentos orientadores, alguns já mencionados. 

 

No que se refere a medidas institucionais concretizadas, salientamos a medida 

5 do PRODEP (Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal), no âmbito da 

                                                

152 PORTUGAL .Rede Bibliotecas Escolares. Para uma gestão integrada da biblioteca escolar do 
agrupamento: Orientações. RBE, 2010.  
153

 Conforme alínea c), artigo 19º, do Despacho n.º 700/2009.  
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qual uma das prioridades definidas no Plano de Formação 2007 foi o tema “Bibliotecas 

Escolares”. Esta formação destinou-se às equipas das BE e aos restantes professores, 

assegurada pelos Centros de Formação, em várias modalidades e em diferentes áreas, 

como sejam: “A – A integração da BE no Projecto Educativo”; “B – Desenvolvimento da 

BE na Escola”; “C – BE e as Literacias do século XXI”; “D – BE e o paradigma digital”. 

 

Em 2008 registou-se a mudança do quadro comunitário, do PRODEP para o 

QREN (Quadro de Referência Nacional), e os Centros de Formação foram 

reestruturados, tendo sido reduzidas as ações de formação. Mesmo assim, algumas 

das que tinham sido acreditadas no Plano de Formação 2007 continuaram a poder 

realizar-se e foram propostas outras acções nos seguintes campos de acção: “A 

Biblioteca Escolar e o Professor Bibliotecário”, “A Biblioteca Escolar e a WEB 2.0”, “A 

Biblioteca Escolar e o Modelo de Auto-avaliação”. 

 

Em 2009, por despacho do Secretário de Estado da Educação, foram definidas 

temáticas prioritárias de formação contínua para professores do ensino não superior, 

que não incluíam as BE,. Apesar disso, a formação prevista no despacho de 27-01-

2009154 referia o seguinte: a) «(…)Projeto “Competências TIC” no âmbito do Plano 

Tecnológico da Educação e c) “Avaliação de desempenho”», áreas que interessam aos 

professores bibliotecários e no caso das TIC são uma parte das exigências de formação 

para estes docentes.  

 

Pelo despacho de 14-01-2009155, da Subdiretora Geral da DGRHE (Direcção-

Geral dos Recursos Humanos da Educação), das acções prioritárias definidas para o 

pessoal não docente do mesmo nível de ensino destacamos: “a) Formação na área das 

Tecnologias de Informação e Comunicação – tendo por objectivo responder a 

                                                

154 Ibidem. 

155 PORTUGAL. Ministério da Educação. Direcção Geral dos Recursos Humanos da Educação. Prioridades 
de Formação Contínua Destinada ao Pessoal Docente e ao Pessoal Não Docente dos Estabelecimentos de 
Educação e Ensino Não Superior para o Ano de 2009. [Em linha] <http://www.rbe.min-
edu.pt/np4/?newsId=417&fileName=prioridades_da_formacao_continua.pdf.[Acedido em 2009-12-06].  

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/?newsId=417&fileName=prioridades_da_formacao_continua.pdf
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/?newsId=417&fileName=prioridades_da_formacao_continua.pdf
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necessidades formativas para obtenção do Certificado de Competências Digitais no 

âmbito e nos termos do Plano Tecnológico da Educação; b) Organização e animação de 

Bibliotecas Escolares/Centros de Recursos; (…)” .  

 

No que concerne à formação de 2009, dirigida a auxiliares de ação educativa, 

“Foram elaborados dois planos de formação: Programa Tipo I com 150 horas e 

Programa Tipo II com 250 horas, ambos designados “Formação Profissional para 

Auxiliares de Acção [SIC] Educativa a exercer funções nas Bibliotecas/Centros de 

Recursos Multimédia156”.   

 

No mesmo ano, o GRBE promoveu formação sobre modelo de auto-avaliação 

da BE, com recurso à plataforma Moodle, destinado prioritariamente a professores 

bibliotecários. 

 

Em 2010, a RBE e o INE (Instituto Nacional de Estatística de Portugal) assinaram 

um protocolo, já mencionado no capítulo 2, com o objetivo de assegurar formação aos 

bibliotecários escolares, em literacia estatística. 

 

Estas e outras iniciativas continuam a desenrolar-se, assegurando formação 

tanto a pessoal docente como não docente. 

 

4.4.2.5. Processo de avaliação nas BE/CRE  

 

Desde a sua criação e desenvolvimento esta estrutura teve que elaborar um 

relatório de avaliação da actividade, a enviar anualmente ao gabinete da RBE. 

 

                                                

156 COSTA, A. F. (Coord. Estudo de avaliação do programa rede de bibliotecas escolares. Centro de 
Investigação e Estudos de Sociologia ; Instituto Universitário de Lisbo, 2009, p. 45. [Em linha] 
www.rbe.min-edu.pt. [Acedido em Setembro de 2009] 
    

http://www.rbe.min-edu.pt/
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Relativamente ao ano lectivo 2000/2001, foi concebido pelo gabinete um 

questionário e aplicado como um novo instrumento de avaliação e actualização de 

dados atinentes a cada escola.  

 

Posteriormente, o Despacho Interno Conjunto n.º 3 – I/SEAE//SEE/2002, de 15 

de Março, instituiu a obrigatoriedade de procederem à avaliação do trabalho 

desenvolvido. Em conformidade com este despacho, o Gabinete da RBE emitiu um 

documento detalhado com orientações sobre os aspectos a ter em conta na avaliação, 

fruto da reflexão da equipa sobre o Plano Anual de Actividades (PAA) da BE, aspectos 

relacionados com a organização e gestão, a dinamização, as parcerias e a reflexão 

global157. O mesmo documento integrava as ligações para o preenchimento de duas 

grelhas, que complementariam a reflexão, uma sobre “avaliação” e outra sobre “boa 

prática”158.   

 

No ano lectivo 2005/2006, foi disponibilizado um novo questionário para 

registo e levantamento estatístico de docentes da equipa em funções, por escola, 

concelho e agrupamento, assim como de auxiliares de acção educativa que faziam 

parte da equipa. Os dados solicitados tinham a ver com o número de horas atribuídas 

para o desempenho e continuidade de funções na biblioteca, o tipo de formação de 

que os profissionais eram detentores e as funções desempenhadas.  

 

Com o objectivo de criar uma base de dados do programa Rede de Bibliotecas 

Escolares, que pudesse estar permanentemente actualizada e permitir uma melhor 

gestão dos recursos humanos e materiais, a RBE aplicou um questionário, em 2008, a 

todo o universo das escolas que até Setembro de 2007 tinham sido integradas na 

Rede. Este questionário foi estruturado em sete secções para recolha de “informações 

gerais, recursos humanos afectos à BE, formação em Bibliotecas Escolares, organização 

                                                

157PORTUGAL.. Ministério da Educação Gabinete RBE. Apoio Técnico/Avaliação. [Em linha] 

<http://rbe.min-edu.pt/> [Acedido em 2007-08-21]. 

158
 Ibidem. 

http://rbe.min-edu.pt/
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da biblioteca escolar, recursos materiais e gestão de colecções, gestão organizacional e 

financeira da BE e dinamização e avaliação da BE”. 

 

Dos resultados da análise e tratamento estatístico dos dados dos diferentes 

questionários, têm sido elaborados relatórios e disponibilizados online, desde 2003. 

 

 No intuito de facilitar o processo de avaliação de desempenho dos recursos 

humanos das bibliotecas escolares e o cumprimento do preceituado no Decreto 

Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro, o gabinete da RBE elaborou um 

documento onde sugeria, aos coordenadores das BE, a organização de um arquivo 

pessoal com o registo de evidências, de acordo com os domínios específicos da sua 

actividade como coordenador. Do documento constava uma listagem exaustiva e 

estruturada de objectivos a atingir nos diferentes domínios de competências e de 

evidências passíveis de realização para atingir esses objectivos, permitindo uma 

adaptação ajustada ao desempenho efectivo e a partilha dos dados coligidos com a 

direcção da escola/agrupamento de escolas para a avaliação anual do bibliotecário 159, 

aliás, como vem acontecendo em outros países, por exemplo os Estados Unidos, com a 

publicação de A 21st-Century Approach to School Librarian Evaluation, texto da 

responsabilidade da AASL e já citado neste capítulo. 

 

Na sequência da aplicação durante dois anos, a título experimental, do Modelo 

de auto-avaliação das BE, desenvolvido pelo Programa RBE, o mesmo passou à fase de 

generalização, em 2009, e a ser aplicado durante quatro anos em todas as escolas 

básicas integradas, do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, podendo 

também ser aplicado nas escolas do 1º ciclo e do pré-escolar, mas apenas com carácter 

voluntário.  

 

                                                

159PORTUGAL. Ministério da Educação. Rede de Bibliotecas Escolares. Avaliação dos recursos humanos 
das bibliotecas escolares: sugestão de instrumentos e recolha de evidências. [Em linha] 
http://www.rbe.min-edu.pt/ >     [Acedido em 2013-02-05]  

http://www.rbe.min-edu.pt/%20%3e%20%20%20%20%20%5bAcedido
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O processo tem vindo a decorrer e as escolas puderam escolher em cada ano 

(no total de quatro) um dos domínios definidos como áreas nucleares das atividades 

da biblioteca e que são:  

A – Apoio ao desenvolvimento curricular; B – Leitura e Literacia; C – Projetos, 

parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade D – Gestão da BE.  

 

 Este modelo de avaliação, criado pelo Gabinete RBE, tem sido 

sistematicamente actualizado com instrumentos de recolha de dados (“inquéritos por 

questionário, grelhas de observação de competências”, “ listas de verificação”…) e 

complementado com um “serviço, em linha, para registo, tratamento da informação e 

elaboração do relatório de avaliação”, com vista à aplicação do modelo160 . 

 

Além disso, o portal da RBE dá acesso a uma aplicação informática que 

completa a disponibilização dos materiais criados pelo Gabinete para a aplicação do 

modelo, permitindo às bibliotecas escolares procederem à avaliação da sua acção e à 

melhoria das suas práticas. 

 

Da aplicação ora citada fazem parte três ligações: uma para o”Modelo de 

avaliação da biblioteca escolar161”, outra para os “Instrumentos de recolha de 

informação162” e uma terceira para o “Manual da aplicação informática” 163. 

 

                                                

160
 Portugal. Ministério da Educação e Ciência. Avaliação da biblioteca escolar: Modelo de avaliação da 

biblioteca escolar. [Em linha] <http://avaliacao.rbe.min-edu.pt/login.jsp>, [Último acesso em 2013-02-
05] 
161  Ibidem. 
162 PORTUGAL. Ministério da Educação e Ciência. Gabinete da Rede Bibliotecas Escolares. Portal RBE: 
MABE: instrumentos de recolha de informação. [Em linha] <http://www.rbe.min-edu.pt/np4/101 .html>.   
[Acedido em 2013-02-05]. 
163 PORTUGAL. Ministério da Educação e Ciência. Gabinete da Rede Bibliotecas Escolares. Portal RBE: 
Manual da aplicação informática: modelo de avaliação da biblioteca escolar [Em linha] 
<http://www.rbe.min-edu.pt/np4/34 .html>. [Acedido em 2013-02-05]. 

http://avaliacao.rbe.min-edu.pt/login.jsp
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/101%20.html
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/34%20.html
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  Dados relativos ao grau de execução do Programa Rede de Bibliotecas 

Escolares dão conta que, em 2003, já existiam 1070 bibliotecas, dos diferentes níveis 

de ensino, integradas na Rede.  

  

No estudo ao estado da educação realizado pelo Conselho Nacional de 

Educação, o processo de implementação da RBE foi objecto de avaliação e concluiu 

que até ao ano lectivo 2010/2011 tinham sido integradas na Rede 2277 bibliotecas, 

correspondendo a 84,4% do total das bibliotecas existentes164. 

 

Esta integração reflectiu-se no número de alunos com acesso às bibliotecas 

escolares. Em 2011, relativamente ao território do Continente português, tinham 

acesso a bibliotecas escolares uma percentagem de 87,2 % do total dos alunos das 

escolas públicas. 

  

4.4.2.6. Projetos de desenvolvimento da qualidade das BE /CRE 

 

O sector da educação tem participado em vários projectos a nível nacional e 

europeu, alguns deles já mencionados no capítulo 2, dedicado à literacia da 

informação. 

 

No entanto, não quisemos deixar de referir projectos mais abrangentes, 

apoiados pela RBE e/ou por entidades parceiras, e direccionados para a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pelas bibliotecas escolares e da preparação de 

docentes na aquisição de competências para a criação e gestão de Bibliotecas 

escolares, face à concepção dos novos modelos de BE. 

 

                                                

164 PORTUGAL. Conselho Nacional de Educação (CNE). Estado da educação 2011: A qualificação dos 
portugueses, ed. Conselho Nacional de Educação, 2011. [Em linha] 
<http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/estado-da-educacao/31-estado-da-
educacao-2011-a-qualificacao-dos-portugueses>. [Acedido em 2015-09-16]. 
 
 

http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/estado-da-educacao/31-estado-da-educacao-2011-a-qualificacao-dos-portugueses
http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/estado-da-educacao/31-estado-da-educacao-2011-a-qualificacao-dos-portugueses
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Projecto THEKA165 

 

O projecto THEKA foi da iniciativa do Serviço de Educação e Bolsas da Fundação 

Calouste Gulbenkian. O público-alvo directo foram professores da educação pré-

escolar e 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, de todas as regiões do país, com 

responsabilidades na criação organização e animação de bibliotecas escolares/ centros 

de recursos, e o indirecto foram utilizadores das bibliotecas escolares envolvidas nos 

projectos (alunos, docentes, não docentes, outros elementos e parceiros das 

comunidades educativas). 

 

Pretendia-se que os professores desenvolvessem competências para promover 

aprendizagens de leitura e de literacias, entre outras, “em articulação com a gestão 

local do currículo e os projectos educativos das escolas, bem como para a intervenção 

em processos contextualizados de formação de agentes educativos”166. 

  

Esta ação durou quatro anos lectivos, desde 2004 a 2008, correspondendo à 

aplicação do projecto em quatro territórios nacionais e em 2011 foi editado o texto 

Theka: Formar professores, desenvolver bibliotecas escolares.  

 

Projetos Europeus em Portugal 

 

A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE) LOROSAE, da 

Escola Básica Integrada (EBI) da Charneca da Caparica, actualmente fazendo parte do 

Agrupamento de Escolas da Charneca da Caparica, Concelho de Almada, e integrada na 

Rede Portuguesa de Bibliotecas Escolares (RBE), desde 1998, e na Rede Concelhia de 

Bibliotecas, desde 1999, participou nos seguintes projectos educativos europeus: 

                                                

165 PORTUGAL. THEKA: Projecto Gulbenkian de formação de professores para desenvolvimento de 
bibliotecas escolares. [Em linha] <http://www.theka.org/> [Acedido em 2011-10-19] ou 
<http://www.theka.org/cursos/projecto.html>[Acedido em 2011-10-19]. 
166

 Ibidem. 

http://www.theka.org/
http://www.theka.org/cursos/projecto.html
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“Parents as Educators in Europe” (1997-2000); “Pupils as Euro-Teachers (1999-

2002) e Grandslam project (2002-2005)167.  

 

O “GrandSLAM” (General Research And New Develop School Libraries As 

Multimedia centres) foi um projecto realizado com sete países (Espanha, Irlanda, Reino 

Unido, Noruega, Dinamarca, Lituânia e República Checa). A sua concepção teve o 

intuito de incentivar a utilização das bibliotecas escolares como centros de recursos 

multimédia, para apoio às novas formas de ensino, em parceria com outras 

instituições168. 

 

Posteriormente, a BE/CRE LOROSAE integrou o PROJECTO SLAMIT (School 

Libraries As Multimedia Learning centres In-service Training)169, extensão do SLAM170 e 

do GrandSLAM. 

 

 Na sequência dos vários cursos organizados para divulgar e disseminar as 

experiências dos projectos SLAM, GrandSLAM e SLAMIT, realizou-se no nosso país o 

curso do SLAMIT 4, intitulado “Lifelong Learning – School Libraries and new learning”, 

que decorreu de 27 de Setembro a 3 de Outubro de 2009.  

  

 

 

 

 

                                                

167
 PORTUGAL. Centro de Recursos LOROSAE. [€m linha] 

<http://crelorosae.no.sapo.pt/the%20learning%20centre.htm.> [Último acesso em 2013-01-30] 
 
168

 Ibidem.  
169 SLAMIT PROJECT (2006). [Em linha] < http://www.slamit.org/,> [Acedido em 2013-01-30] 
170School Libraries as MultiMedia Centres Project (SLAM). 1999-2002. [Em linha] 
<http://www.karmoyped.no/slam/>. [Acedido em 2013-01-30] 
 

 

http://crelorosae.no.sapo.pt/the%20learning%20centre.htm
http://www.slamit.org/
http://www.karmoyped.no/slam/
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4.4.3. A rede de bibliotecas escolares em Almada  

 

 A criação da rede de bibliotecas escolares do concelho de Almada inseriu-se no 

processo de execução do Programa Rede de Bibliotecas Escolares, de âmbito nacional, 

que começou a ser operacionalizado a partir de 1997, de forma faseada, dando lugar à 

criação e desenvolvimento da Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares de Almada 

(RCBEA) e do Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares (SABE). 

 

 4.4.3.1. Pressupostos da criação da RCBEA e do SABE   

 

A filosofia de criação da rede de bibliotecas escolares, com incidência 

concelhia, teve a ver com a importância de integrar estas bibliotecas numa perspectiva 

de cooperação com a Rede de Leitura Pública, e beneficiando de uma rede local de 

equipamentos do mesmo tipo, com o apoio da Biblioteca Municipal171. 

 

  Através da supracitada “Candidatura Concelhia”, as escolas elaboraram 

projectos de candidatura à instalação de novas bibliotecas escolares ou à 

transformação e desenvolvimento das já existentes e, obedecendo a critérios definidos 

previamente, foram seleccionadas anualmente para receberem apoio e integrar a RBE.  

 

 No 1º ciclo do Ensino Básico, o Programa apoiou a aquisição de equipamentos, 

mobiliário e fundo documental, sendo da responsabilidade da autarquia as obras de 

criação ou adaptação de espaços. Nos restantes ciclos, as obras também dependeram 

do Ministério da Educação.  

 

                                                

171
 PORTUGAL. Gabinete de Bibliotecas Escolares. O Programa Rede de Bibliotecas Escolares…op. cit, p. 

19. 
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 O apoio das Bibliotecas Públicas às Bibliotecas Escolares e o trabalho de 

cooperação entre as mesmas foi uma das recomendações do “Manifesto das 

Bibliotecas Públicas” (IFLA/Unesco, 1994), do “Manifesto das Bibliotecas Escolares”, 

(IFLA/Unesco, 1999), da “Declaração sobre Bibliotecas Escolares ou a opinião reiterada 

pela ENSIL, quando propôs a adopção e implementação dos princípios do Manifesto da 

IFLA/Unesco para as Bibliotecas Escolares (Amesterdam Statement, 2003). 

 

 Verificámos, conforme consta deste capítulo, que há países onde as bibliotecas 

públicas apoiam as bibliotecas escolares ou onde estão em desenvolvimento serviços e 

actividades de apoio aos profissionais das BE e/ou às bibliotecas escolares (Espanha, 

França, Holanda, Portugal, Reino Unido), mas também há exemplos de falta de 

cooperação entre estes dois tipos de bibliotecas ou existe apenas apoio a alunos 

(Austrália, Canadá, Alemanha).  

 

 Em Portugal, Calixto (1996) propôs que, no contexto da Rede Nacional de 

Leitura Pública, deveria ser criado nas bibliotecas públicas o “Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares” (SABE). 

 

Segundo o autor da proposta, a mesma foi influenciada pelo conteúdo de um 

“estudo comparativo da relação entre as bibliotecas públicas e as escolares em 

Portugal e no Reino Unido172” e inspirada na experiência das bibliotecas públicas do 

Reino Unido, mas tendo também a ver com o panorama espanhol e francês.  

 

 A designação SABE foi adoptada no documento orientador da criação da RBE, 

Lançar a rede de bibliotecas escolares, complementada com a descrição das funções 

que competiam a este “recurso técnico especializado” das bibliotecas públicas. 

 

                                                

172 CALIXTO, J. Comunicação apresentada ao I Encontro Nacional sobre Documentação e Informação na 
Escola, organizado pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD). 
Lisboa, 4-5 de Janeiro de 1996. 
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 Este tipo de bibliotecas iniciou em 1987 um processo de renovação. 

Acompanhando as tendências mais inovadoras de outros países, foi implementada a 

Rede Nacional de Leitura Pública, atrás mencionada, através de contratos-programa 

entre o Ministério da Cultura e os Municípios, para construção ou renovação das suas 

bibliotecas. 

 

 Alguns dos aspectos a melhorar prenderam-se com (1) a criação de espaços 

destinados às crianças e aos jovens, para se adaptarem aos interesses e necessidades 

destes grupos etários e para beneficiarem da dotação de profissionais especializados; 

(2) a promoção de “actividades de animação cultural”, frequentemente dirigidas às 

escolas, com o objectivo de motivar os jovens para a leitura e a utilização da 

informação; (3) a implementação de programas com as escolas, direccionadas para as 

BE.  

  

 4.4.3.2. Processo de criação e implementação 

  

Em 2000, deu-se início à constituição da Rede Concelhia de Bibliotecas 

Escolares de Almada (RCBEA), de forma faseada, ao abrigo de legislação sobre a 

matéria173, e tendo em conta as orientações das “Bases das Bibliotecas Escolares”, 

definidas no Relatório síntese: Lançar a rede de bibliotecas escolares.174  Foi redigido 

um contrato entre as várias entidades envolvidas, que levou à integração na rede de 

quatro Escolas Básicas do 1º ciclo (EB1), duas Escolas Básicas Integradas (EBI) e sete 

Escolas Secundárias (ES)175. 

 

                                                

173
 Artigos 17º e 20º do Decreto-Lei nº 384/87, de 24 de Dezembro (Estabeleceu o regime de celebração 

de contratos-programa de natureza sectorial ou plurissectorial no âmbito da cooperação técnica e 
financeira entre a administração central e um ou mais municípios, associações de municípios ou 
empresas concessionárias destes); Despachos Conjuntos n.º 43/ME/MC/95, de 29 de Dezembro e n.º 
5/ME/MC/96, de 9 de Janeiro.  
174 VEIGA, I. et. al]. Relatório Síntese: Lançar a rede de bibliotecas escolares, 1996… op. cit.- pp. 13-16. 
175

 PORTUGAL. Ministério da Educação. Direcção Regional de Educação. Texto do acordo de cooperação, 
s/d. 
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 Quanto ao panorama atual, reportado a 2013, existem quarenta e seis 

bibliotecas escolares integradas na Rede Concelhia de Bibliotecas Escolares de Almada 

(RCBEA), quatro Bibliotecas Municipais e um pequeno pólo na Rede Municipal de 

Bibliotecas Públicas Municipais (RMBPA) e existe também uma rede de Centros de 

Documentação e Informação (CDI), da Câmara Municipal de Almada, que têm 

documentação especializada. É possível aceder online a inúmeras escolas e/ ou às 

escolas sede dos agrupamentos, assim como aos blogues de BE que existem em 

algumas das escolas da rede de bibliotecas escolares176. 

  

 

 Tal como estava previsto, no âmbito da cooperação entre as instituições e 

através do Departamento de Educação e Cultura/Bibliotecas Municipais, foi criado 

também em 2000 o SABE da Rede de Bibliotecas Municipais de Almada, tendo como 

missão o apoio às bibliotecas escolares do Concelho de Almada e a estratégia de dotar 

todas as escolas com uma biblioteca escolar. Tanto na fase de implementação como de 

funcionamento tem sido assegurado apoio na definição de métodos de trabalho177. 

 

O apoio tem desenvolvimentos diferentes em alguns aspectos, adaptados aos 

níveis de ensino, ou seja, a vertente ligada ao 1º ciclo e a vertente correspondente aos 

outros ciclos de ensino (Escolas Básicas do 2º e 3º ciclos, Escolas Básicas Integradas e 

Escolas Secundárias).  

 

Existe também apoio específico sobre bases de dados bibliográficos, questões 

de tratamento documental e de funcionamento e marcação de reuniões periódicas.  

 

                                                

176
 Câmara Municipal de Almada. Bibliotecas e centros de documentação Almada. Edição de 

Fevereiro/2013. [Em linha] <http://bibliodocdealmada.pbworks.com/w/page/60822999/FrontPage>. 
[Acedido em 2013-02-18]. 
 
177 Câmara Municipal de Almada. Direcção Municipal de Desenvolvimento Social. Departamento da 

Cultura. Divisão de Bibliotecas. Rede Municipal de Bibliotecas: Recursos Educativos, 2009. 

 

http://bibliodocdealmada.pbworks.com/w/page/60822999/FrontPage
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Em 2004, o SABE criou o GCGTRCBEA, tendo como objetivo criar instrumentos 

de avaliação do funcionamento das bibliotecas escolares no 1º, 2º e 3º ciclos. 

 

 Além dos apoios já mencionados, a Rede Municipal de Bibliotecas assegura um 

serviço de empréstimo colectivo às escolas, em condições especiais, e promove com 

regularidade actividades dirigidas às escolas e divulgadas no portal da Câmara 

Municipal e por correio electrónico, como a “Hora do Conto”; “Ateliers”/Oficinas”, 

explorando várias temáticas; Visitas guiadas, ou não, às Bibliotecas Municipais (BM); 

Encontros com escritores. 
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PARTE II Projetos de investigação ação a nível local (Concelho de Almada-Portugal) 
 

 

  Capítulo 5. Resultados e discussão  

 

Faz o que puderes fazer/ Não esperes ser perfeito 

 Jesús Lau, 2006 

 

5.1. Introdução 

  

 Este capítulo trata da descrição dos resultados e discussão dos estudos de 

caso aplicados em escolas do Ensino Básico de Almada, relatando vários projetos 

inspirados na teoria de “investigação acção”, explicitada no capítulo 1, aspetos 

metodológicos. 

 

  Os projetos realizados pela autora a nível local representam o trabalho de 

investigação sistematizado nos capítulos 1, 2, 3, e 4 e também com o suporte da 

prática docente e de orientação de estágio de futuros professores, da experiência de 

trabalho e formação em organização e gestão de bibliotecas escolares, e prática de 

formação a coordenadores e professores bibliotecários das BE/CRE, no Agrupamento 

Vertical de Escolas Comandante Conceição e Silva (AVECCS), e a professores e 

funcionários da equipa da BE/CRE, da escola sede do mesmo agrupamento. 

 

 

 

35.2. Resultados da análise da situação 

 

   

           5.2.1. Fase I. Investigação local no agrupamento de escolas Comandante 

Conceição e Silva e nas escolas do concelho de Almada (2005-2006) 
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Iniciamos por expor os resultados da investigação efetuada no AVECCS, como 

experiência piloto para a segunda fase desta parte da investigação, usando as técnicas 

de questionário e entrevista, concretizada na aplicação de dois questionários a alunos 

e um questionário a coordenadores de BE, complementado com entrevista. 

 

5.2.1.1. Grau de satisfação dos alunos da BE/CRE (2006) 

 

A análise do grau de satisfação global sobre o funcionamento da BE/CRE incide 

nas respostas ao questionário aos alunos da escola com 2º e 3º ciclos, EBCCS (E3), 413 

respostas validadas do universo de 5131, e 501 respostas validadas ao mesmo 

inquérito, da amostra aleatória do universo de alunos das escolas do Concelho com 2º 

e 3º Ciclos do Ensino Básico, no intervalo entre 369 8 e 4098, que corresponde ao 

intervalo entre 12 e 14% da população (Anexo 1.1). 

 

Em termos globais, a avaliação dos alunos da escola E3 é positiva (Tabela 5.1 e 

Fig. 5.1), assim como nos resultados da amostra mencionada no parágrafo anterior 

(Tabela 5.2). 

 

Totais do 2º e 3ºs Ciclos 

  
     Não Satisfaz Satisfaz Não res- Respostas Total 

Satisfaz   Bastante ponderam Anuladas 
         

  15 256 131 9 2 413 

        
  3,6% 62,0% 31,7% 2,2% 0,5% 100,0% 

 
Tabela 5.1 Grau de satisfação da BE da escola E3. 2006

2
 

 

                                                
1
 As tabelas e figuras que aparecem na Fase I deste capítulo pertencem ao trabalho do DEA. MILHANO, 

L. C., La utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC): El caso de las bibliotecas 
escolares en Almada.  Dissertação do DEA, Universidad Complutense de Madrid, 2006 
 
2As tabelas e figuras que aparecem na Fase I deste capítulo (pontos 5.2.1 a 5.2.1.2.4) pertencem ao 
trabalho do DEA. MILHANO, L. C., La utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC): El caso de las bibliotecas escolares en Almada.  Dissertação do DEA, Universidad Complutense de 
Madrid, 2006. 
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Fig. 5.1 Grau de satisfação da BE da Escola E3. 2006 

 

 
 

413 Respostas do universo EBCCS/E3 (Concelho de Almada) 
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Amostra aleatória das seis escolas do 
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31,7% 

 

2,2% 

 

0,5% 6,7% 

 

63,7% 

 

29,6% 

 
 

Tabela 5.2 Resultados comparativos da avaliação do grau de satisfação global da BE/CRE no Concelho. 2006 

 

Se compararmos os dados obtidos nos dois resultados podemos observar que o 

grau de satisfação nos dois casos corresponde a opção “satisfaz” em percentagens 

similares de 62,0% e 63,7%, enquanto que o grau de maior satisfação é para a escola 

EBCCS (31,7% comparado com 29,6%. O grau de maior insatisfação encontramo-lo nas 

cinco escolas do Concelho (6,7%) respeitante aos 3,6% da EBCCS. Pensamos que esta 

diferença poderá estar ligada à qualidade dos serviços prestados pela EBCCS e 

melhores recursos. 

 

Centrando-nos nos resultados da amostra aleatória ao mesmo inquérito a todas 

as escolas (E1, E,2, E3, E4, E5 e E6), (Anexo 1.1), descrevemos outras questões 

Grau de satisfação
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32%
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avaliadas positivamente, que dizem respeito às instalações da BE/CRE, à localização na 

escola, à simpatia e ajuda dos professores e às actividades desenvolvidas. Apenas o 

horário de funcionamento é objecto de insatisfação na média de 35,6%, muito por 

causa de duas escolas, onde a insatisfação chegava aos 48,8% (E1) e 63% (E6). Quanto 

aos recursos documentais, os livros foram os que obtiveram uma avaliação mais 

positiva. A menção de “não satisfaz” foi apenas de 5,4%, contrastando com as 

apreciações de “não satisfaz “ dos CD áudio, 37,6%, CD-ROM, 32,1%, computadores, 

25,7% e DVD/Vídeos, 23,95% (Tabela 5.3) 

 
Itens/Resultados Não Satisfaz    Satisfaz Satisfaz Bastante 
 
4. Avaliação da BE 

 
6,7% 

 

 
63,7% 

 

 
29,6% 

5.1. Sala da BE 

 
 3% 

 
   63,2% 

 
33,8% 

5.2 – Localização na escola 

 
9,3% 

 
   58,4% 

 
32,3% 

 
5.3 – Horário de funcionamento 35,6% 

 
   49,4%                15% 

 
5.5 – Ajuda dos professores 
 
5.6 – Simpatia dos professores 
 
5.7 – Actividades 
 
6. Recursos 
 
- Livros 
 
- CD Áudio (Música) 
 
- DVD / Vídeos 
 
- CDROM 
 
- Computadores 
 

9,8% 
 

12% 
 

14,3% 
 
 
 

5,4% 
 

37,6% 
 

23,9% 

 
32,1% 

 
25,7% 

 

53,4% 
 

48,7% 
 

56,2% 
 

 
 

51,7% 
 

46,1% 
 

    49,4% 
 

    50,4% 
 

   45,9% 

36,7% 
 

39,3% 
 

29,5%   
 
 
 

42,9% 
 

16,4%. 
 

26,7% 

 
13,7% 

 
28,4% 

 
Tabela 5.3 Grau de satisfação/representações dos alunos em relação à BE/CRE3 

 

                 
 

                                                
3
 Anexo do relatório elaborado pela autora e pela colega Dina Dourado, em julho de 2006, como 

documento de trabalho do GCGTRCBE  
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5.2.1.2. Utilização das novas tecnologias pelos alunos em casa e na BE/CRE da 

escola E3 (2006) 
 

 Com este questionário (Anexo 1.2) pretendemos indagar os equipamentos 

existentes e utilizados nos agregados familiares dos alunos respondentes da escola E3, 

como indicador de acesso às novas tecnologias. Além disso, desejamos igualmente 

saber os hábitos de utilização dos equipamentos na BE/CRE e os tipos de uso dos 

computadores, como indicadores de gestão de recursos e facilitadores da definição de 

estratégias de actuação no apoio aos alunos. 

 

5.2.1.2.1. Equipamentos do aluno em casa 

 

Dos 413 respondentes da escola E3, por ordem decrescente, a maioria possui e 

utiliza o seguinte equipamento: computador em casa (89, 3%); ligação à Internet 

(76,5%); impressora (72,9%); equipamento áudio (80,6%); equipamento vídeo (80,4%); 

máquina fotográfica (75,1%); câmara de vídeo (54,5%); fotocopiadora (47%). Além 

disso, um número significativo de alunos possui televisor no quarto (66,8%) ou em sala 

de trabalho (50,4%). (Tabela 5.4 e Fig. 5.2). 

Quadro resumo Nº. de alunos inquiridos 
        413 

        
Alunos com equipamento 
      Total                       % 

Alunos sem equipamento  
    Total                          % 

         . 

Computador   369 89,3 44 10,7 
Internet    316 76,5 97 23,5 
Fotocopiadora   194 47,0 219 53,0 
Impressora   301 72,9 112 27,1 
Equipamento áudio   333 80,6 80 19,4 
Equipamento vídeo   332 80,4 81 19,6 
Televisor no quarto   276 66,8 137 33,2 
Televisor em sala de trabalho  208 50,4 205 49,6 
Máquina fotográfica   310 75,1 103 24,9 
Câmara de Vídeo   225 54,5 188 45,5 
                

 
Tabela 5.4 Equipamento disponível e utilizado em casa 
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Equipamento de que o aluno dispõe e utiliza em casa
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Fig. 5.2 Equipamento disponível e utilizado em casa 

 
Os resultados apurados apontam para um número elevado de agregados 

familiares com equipamentos, e o acesso à Internet cifra-se na média percentual de 

76,5%, resultados reportados a 2006. 

 

 Comparando com os dados divulgados pela União Europeia, em 2007, relativos 

ao mesmo ano do nosso inquérito, 2006, este valor ultrapassava a média europeia a 

27, que era superior a 49%, aproximava-se do máximo de 80%, nos Países Baixos, e era 

mais do dobro da média de 35%, em Portugal4.  

 

As utilizações em casa, do computador e/ou da Internet, destinam-se por 

ordem decrescente a: jogos (81,6%); pesquisa (78,9%); consulta de sítios (70,2%); 

comunicar online com outros utilizadores (61,2%); fazer trabalhos de casa (50,1%). 

                                                
4 EUROPA. Comissão Europeia. Direcção-Geral da Comunicação. Factos e números essenciais sobre a 
Europa e os Europeus. 2006. [Em linha] 
<http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/pt.doc>. [Acedido em 2009-03-02]. 
Em 2014-02-14 estava acessível nos documentos arquivados em 2013, no “Easy Reading Corner, tópico: 
“Information Society”, Hot link: Key facts and figures about Europe and the Europeans (Edition 2007) 
 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/pt.doc
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Outras utilizações, mas com uma expressão diminuta, são a audição de música (3,3%), 

visionamento de filmes (2,4%) e consulta de blogues (0,3%) (Tabela 5.5). 

 

Nº de alunos 
 

considerado       =     369 
 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Total dos que 
utilizam 
  v.a.                    % 

 
 

5º. Ano 6º. Ano 7º. Ano 9º. Ano 
        

Fazer pesquisa  121 120 33 17 291 78,9 
Fazer trabalhos de casa 79 70 26 10 185 50,1 

Jogar no computador  121 133 30 17 301 81,6 
Consultar sites (sítios) 99 107 33 20 259 70,2 
Comunicar com outros 
utilizadores             
de outros computadores 
(online) 77 106 27 16 226 61,2 

Outras utilizações              
  ouvir música  1 8 3   12 3,3 

  ver filmes  3 4 2   9 2,4 

  blogues   1       1 0,3 
 

Tabela 5.5 Utilização do computador e/ou acesso à Internet em casa 

 

 

                               5.2.1.2.2. Equipamento utilizado pelo aluno na BE/CRE 

 

Na Tabela 5.6 constam os serviços prestados na BE e equipamentos disponíveis 

e a frequência com que os alunos os utilizam, numa graduação de “Nunca”, “às vezes” 

e “frequentemente”, permitindo compreender as suas preferências. 
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Quadro resumo 

% 

2º e 3º ciclo 
 

Nunca Às vezes Frequentemente 

 

Não Resp. 

Computador 

Vídeo para ver filmes 

Aparelho áudio para ouvir 

música 

Fotocopiadora 

Impressora 

Digitalizadores (scanners) 

 

1,9% 

38,0% 

 

59,3% 

45,0% 

37,8% 

86,0% 

42,9% 

50,1% 

 

31,2% 

43,8% 

48,9% 

8,2% 

51,8% 

8,5% 

 

6,1% 

7,7% 

9,9% 

2,4% 

3,4% 

3,4% 

 

3,4% 

3,4% 

3,4% 

3,4% 

 

Tabela 5.6 Equipamento utilizado na BE/CRE   

 

 

 Observando os resultados em percentagens visualizadas na Fig. 5.3, concluímos 

que o equipamento mais requisitado é o computador (às vezes, 42,9% e 

frequentemente, 51,8%). As restantes escolhas podem ser ditadas pelos interesses dos 

utilizadores, visionamento de filmes e audição de música, mas também pelo acesso 

condicionado e/ou pela necessidade de pagamento dos serviços (fotocopiadora, 

impressora e digitalizador). 
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Figura 5.3 Equipamento utilizado na BE/CRE 

                          
 

5.2.1.2.3. Utilização do computador na BE/CRE 
 

Podemos verificar, conforme Tabela 5.7 e Fig. 5.4, que 339 alunos (90,4%) 

indicaram “fazer pesquisa” como actividade mais frequente no computador, seguida 

da consulta de sítios (68,8%); comunicação com outros utilizadores online (30,9%) e 

elaboração de trabalhos de casa (37,3%). Numa percentagem residual surgem a 

audição de música (1,3%) e o visionamento de filmes, (0,8%).  

 Quadro resumo Utilizações % dos alunos que 
nº de alunos considerado   = 375     utilizam 

Fazer pesquisa       339   90,4% 
Fazer trabalhos de casa 

 
  140 

 
37,3% 

Jogar no computador 
  

  255 
 

68,0% 
Consultar sites (sítios) 

 
  258 

 
68,8% 

Comunicar com outros utilizadores     
 

  
de outros computadores (on 
line) 

 
  116 

 
30,9% 

Outras utilizações 
  

    
 

  
  ouvir música  

 
  5 

 
1,3% 

  ver filmes 
  

  3 
 

0,8% 
  

   
    

 
  

                
  

Tabela 5.7 Utilização do computador na BE/CRE 
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 Podemos assinalar, na Fig. 5.4, que as utilizações mais frequentes são para 

pesquisar, consultar sítios e jogar. Quando a opção “fazer pesquisa” aparece em 

primeiro lugar (90,4%) e “jogar no computador” surge em terceiro lugar (68%), temos 

a perceção que a pesquisa também inclui uma percentagem importante de procura de 

jogos na Internet. Esta convicção é fruto da nossa observação dos alunos, da 

observação da equipa da BE e também do facto de um número muito significativo, 255 

(68,0%), afirmarem que jogam no computador. 

 

 A procura frequente de sítios com jogos também é confirmada por uma 

pesquisa nossa onde verificámos que os endereços preferidos e acedidos em casa são 

o www.google.com, logo seguido de ligações a www.jogos10.com, os alunos mais 

jovens, e a www.sapo.pt, os alunos do 9º Ano.  

  

 
 

Fig. 5.4 Utilização do computador na BE  
 

 

 Após esta constatação procedeu-se à alteração do regulamento da BE/CRE e 

definiram-se regras de prioridade de acesso, quando não havia computadores 

suficientes para as solicitações dos utilizadores.   
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                            5.2.1.2.4.Caracteristicas das BE/CRE segundo os Coordenadores do 

Agrupamento de escolas Comandante Conceição e Silva (2006) 

  

  Neste item descreve-se apenas a síntese de resultados do questionário e 

entrevista aplicado aos cinco coordenadores das BE/CRE do AVECCS (Anexo 1.3), pelas 

razões supra aduzidas, e que consta da descrição que passamos a apresentar:  

 

(1) Falta de recursos humanos, metade do mínimo aconselhado, segundo 

recomendação da Unesco, como se pode verificar na Tabela 5.8, a seguir.  

 

Pessoal mínimo para bibliotecas escolares 

Recomendações da Unesco 

Pessoal 

das EB1 

 e EB1/JI 

Pessoal da 

 ECCS 

 

Número de alunos 1 - 250 251 a 500 Mais de 

500 

200 - 400 Mais de 500 

Pessoal profissional 

Pessoal de apoio 

              técnico  

              administrativo 

0,5 

 

- 

1 

 

1 

 

1 

        1 

2 

 

2 

       2 

0,5 

 

- 

- 

 

1 – 1,5 

 

- 

           1 

 

Tabela 5.8 Quadro comparativo de pessoal recomendado e o existente  

 

 (2) Falta de formação dos coordenadores das BE/CRE em Ciências 

Documentais, Organização e Gestão de Bibliotecas e Gestão do fundo documental em 

base de dados. Nenhum dos três professores com funções de coordenação, 

abrangendo as cinco escolas do agrupamento, detinha formação creditada nestas 

áreas, mas dois deles tinham formação contínua entre 50 e 100 horas, em TIC e 

Animação Cultural e tratamento documental.  
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            (3) O ratio número de computadores/número de alunos nas escolas é 

considerado insuficiente. Comparando o número deste tipo de equipamento em cada 

BE e o universo de alunos (escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico - 2, do 1º ciclo com 

Jardim de Infância - 2 e do 2º e 3º Ciclos – 1) apuramos: na EB1 nº 1 C.P, pode oscilar 

entre 40 e 80 alunos por computador; na EB1 nº 2 C. P, entre 50 e 100; na EB1 /JI C. P., 

entre 100 e 200; na EB1/JI La, entre 40 e 80 e na EB2,3 ECCS, mais ou menos 73 alunos 

(513:7), de acordo com a tabela 5.9, a seguir.  

   

Número de 

computadores 

na BE 

 

EB1 nº 1 

C.P. 

 5 

 

EB1 nº 2 

C. P 

4 

 

EB1/JI  

 C. P. 

 2 

 

EB1/JI 

LA 

5 

 

EB2,3 

EBCCS 

7 

 

Nº de alunos 

 

 

200 - 400 

 

 

200 - 400 

 

200 - 

400 

 

200 - 

400 

 

513 

 

Ratio 

 

 

40-80 

 

50-100 

 

100-200 

 

40-80 

 

73 

 

Tabela 5.9 Ratio número de computadores/número de alunos  

EB1 Escola Básica de 1º Ciclo; EB2,3 Escola Básica de 2º e 3º Ciclos; JI Jardim de Infância; C.P. Cova da Piedade; LA 

Laranjeiro 

 

 (4) Cobertura parcial do horário de funcionamento das actividades lectivas. 

Entre 10 e 20 horas semanais (em quatro escolas), sendo que apenas a biblioteca 

da escola com 2º e 3º ciclos cobria a quase totalidade do horário das actividades 

lectivas, excepto entre as 08.30 e as 09.15, no turno da manhã, e entre as 17.45 

e as 18.30, do turno da tarde.  

(5) Inacessibilidade às bases de dados documentais para consulta dos 

utilizadores. Nenhuma escola tinha acesso, por não estar concluído o processo 

de catalogação do acervo documental;  

 
(6) Falta de implementação do módulo de gestão informatizada de 

empréstimos de documentos em qualquer uma das escolas;  
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 (7) Carência de formação, em literacia da informação, dos utilizadores da BE, 

considerando a grande abrangência actual deste conceito. Uma escola [assegurava] 

formação aos alunos, em TIC: (processamento de texto e pesquisa na Internet); A 

escola sede [assegurava] formação a professores e a duas auxiliares de acção 

educativa. 

 

           5.2.2. Fase II. Investigação local nas escolas de 2º e 3º Ciclos do município de 

Almada (2007-2009) 

 

A partir do ano lectivo 2006/2007, alargamos a nossa investigação às seis 

escolas com 2º e 3º Ciclos do ensino básico (E1, E2, E3, E4, E5 e E6), sitas no mesmo 

Concelho, incluindo a EBCCS (E3), objecto de estudo no nosso trabalho de investigação 

anterior, mas não incluindo as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico (1º, 2º, 3º e 4º anos 

da escolaridade obrigatória, em Portugal) nem dos Jardins de Infância. 

 

A redefinição do universo mais alargado, embora com o mesmo objectivo de 

diagnóstico das dificuldades das BE/CRE, para um bom desempenho, também tivemos 

a preocupação de fazer um estudo comparativo de todas as escolas do Concelho, com 

alunos dos mesmos níveis de ensino, que correspondessem a uma população com 

características semelhantes, como garantia acrescida de um diagnóstico mais fiável 

sobre a população estudada, e a possibilidade de desenvolver um projecto para 

melhorar as competências em INFOLIT e os resultados dos alunos, mas apenas numa 

das escolas, e esse projecto funcionar como amostra passível de replicação no 

universo definido, salvaguardando as sempre necessárias adaptações ao contexto 

interno, já que o contexto externo era semelhante.   

 

Em 2007, aplicámos e analisámos os resultados do questionário sobre grau de 

satisfação e avaliação da BE/CRE, feita pelos alunos do 3º Ciclo da EBCCS/E3 (Anexo 

1.4) e do questionário aplicado a todos os coordenadores das bibliotecas das escolas 
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de 2º e 3º Ciclos do Concelho de Almada (Anexo 1.3), ambos idênticos aos aplicados 

em 2006. 

 

                5.2.2.1. Opinião dos alunos da EBCCS sobre o funcionamento das BE/CRE 
(2007) 

Dado necessitarmos trabalhar directamente com alunos do 3º ciclo, na 

concretização de alguns projectos a implementar na nossa escola (E3), e pretendermos 

conhecer a representação que os mesmos têm da BE, socorremo-nos do questionário 

aplicado em 2007 ao universo de alunos do grau de ensino mencionado, das escolas do 

Concelho, da responsabilidade do Grupo Coordenador do Grupo de Trabalho da Rede 

Concelhia das Bibliotecas Escolares de Almada (GCGTRCBEA), grupo já anteriormente 

citado (Anexo 1.4). 

 

A análise incidiu na amostra aleatória de 20% de respostas dos alunos 

mencionados, de que elaborámos uma síntese (Tabelas 5.10, 5.11 e 5.12), acreditando 

que nos permite ter uma ideia do universo em estudo, já que tínhamos dados do ano 

anterior de todas as escolas com 2º e 3º ciclos, que eram semelhantes tanto em grau 

de satisfação como de questões levantadas.  

Itens Resultados 

1 – Idades Entre 12-13 anos (47%); Entre 14-15 anos (41,2%); 

Mais de 15 anos (11,8%) 

2 – Sexo Feminino (58,8%) 
Masculino (41,2%) 

3 - Anos de escolaridade 7º Ano (58,8%)  
8º Ano – 41,2/% 

4 – Utilizadores da BE 
 

Sim (94,1%) 
Não (5,9%) 

4.1 – Razões da não frequência da BE: (respostas 
tipo dos 5,9% dos alunos que não vão à biblioteca) 
 

Por não gostar  
Por ter em casa os recursos necessários 
 

5 – Importância da BE 
 

Pouco importante (25%) 
Muito importante (75%) 

6 – Ida à BE 
 

Em grupo (“algumas vezes”) – 81%;  
Sozinho (“algumas vezes”) – 44%;  
Actividades com o professor (“algumas vezes”) 
44%. 

 

Tabela 5.10 Dados gerais 

 



Capítulo 5. Resultados e discussão 
_______________________________________________________________________ 
 

347 

 

Os respondentes pertencem aos grupos etários de entre 12-13 anos, 47%; 

entre 14-15 anos, 41,2% e mais de 15 anos, 11,8%, sendo que 58,8% são do sexo 

feminino e 41,2% do sexo masculino, distribuídos pelo 7º e 8º anos de escolaridade. 

 

Os utilizadores da BE/CRE cifram-se em 94,1%, dos respondentes contra 5,9% 

dos que não frequentam este recurso, por não gostarem ou possuírem em casa os 

recursos necessários. 

 

Para 75% dos respondentes, a biblioteca é “muito importante”, mas 25% 

consideram-na “pouco importante” e, como já dissemos, 5,9% não a utilizam. 

Deslocam-se à biblioteca “algumas vezes” em grupo (81%); “algumas vezes” sozinhos 

(44%) e “algumas vezes” em actividades com o professor (44%). 

 

 Em síntese, realçamos o facto de existirem 11,8% de alunos com idade superior 

a 15 anos, o que indicia uma percentagem importante de alunos com historial de 

repetências; os alunos do sexo masculino são em número inferior aos do sexo 

feminino em 17,6 pontos percentuais, espelhando uma tendência demográfica global, 

mas também é talvez possível explicá-la com o maior grau de abandono escolar dos 

rapazes, segundo as estatísticas oficiais; a percentagem de utilizadores é de 94,1%, 

mas isso não se refelete numa utilização muito frequente em diversas circunstâncias, 

incluindo acompanhados pelo professor, porque 44% dos respondentes afirmam ir à 

BE “algumas vezes” e 25% consideram-na “pouco importante. 

 

Itens 

 

Não satisfaz 

% 

Satisfaz 

% 

Satisfaz Bastante 

% 

 

Não responde 

% 

 

7 – Opinião sobre a 
BE/CRE 
7.1 – Sala 

12,5 

 

68,8 18,8 0,0 

7.2 – Localização 
 

6,3 68,7 25,0 0,0 

7.3 – Horário 
 

37,5 62,5 0,0 0,0 

7.4 – Limpeza 
 

6,3 75,0 18,8 0,0 

7.5 – Ajuda 
 

0,0 

 

75,0 18,8 6,3 
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7.6 – Simpatia 
 

18,8 43,7 37,5 0,0 

7.7 – Atividades 
 

18,7 62,5 12,5 6,3 

 

Tabela 5.11 Grau de satisfação 

 

Quanto aos aspetos logísticos e serviços prestados, o maior grau de satisfação 

manifesta-se na “ajuda” assegurada aos alunos (75% “satisfaz”, 18,8% “satisfaz 

bastante” e 0,0% “não satisfaz”). O menor grau vai para o horário, que colhe 37,5% de 

“não satisfaz”, 62,5% de “satisfaz” e 0,0% de “satisfaz bastante”. Os restantes itens: 

sala, localização, limpeza, simpatia e actividades, obtiveram menções de “satisfaz” e 

“satisfaz bastante”, que no total oscilaram entre 75% e 93,8%, mas a “simpatia” e as 

“actividades” registam 18,8% e 18,7% da menção de “não satisfaz”, respectivamente. 

 

No que diz respeito aos recursos documentais e tecnológicos, a avaliação geral 

é satisfatória. O maior grau de satisfação regista-se para DVD (“satisfaz”, 68,8% e 

satisfaz bastante, 18,8%), seguido dos livros (“satisfaz”, 43,8% e “satisfaz bastante”, 

31,3%) e do acesso à Internet (“satisfaz”, 37,5% e “satisfaz bastante”, 25%). O menor 

grau de satisfação verifica-se no número de computadores (“não satisfaz”, 31,3%, 

“satisfaz”, 50% e “não responderam”, 18,8%) e, quando os alunos se pronunciam 

sobre os recursos considerados em falta, apontam em primeiro lugar os computadores 

(43,8%), seguido dos CD´s Áudio (38%), filmes e livros (25% cada) e CD-ROM (19%).  

 

  

 
    
  

Analisando comparativamente resultados de 2006 (Tabela 5.3)  com os de 2007 

(Tabela 5.11) apresentamos a súmula comparativa de alguns dos resultados, na 

próxima Tabela 5.12. 

  

 

 



Capítulo 5. Resultados e discussão 
_______________________________________________________________________ 
 

349 

 

Itens 2006 

Satifaz e satisfaz 

bem 

2007 

Satifaz e 

satisfaz bem 

2006 

Não satisfaz 

2007 

Não satisfaz 

Avaliação global 93,3% 86,6% 6,7% 12,5% 

Localização da BE 90,7% 93,7% 9,3% 6,3% 

Sala da BE 97,0% 87,6% 3,0% 12,5% 

Ajuda dos 

professores 

80,0% 93,8% 9,8% 6,3% 

Simpatia dos 

professores 

90,1% 81,2% 12% 18,8% 

Actividades  85,7% 75% 14,3% 18,7% 

Horário 64,4% 62,5% 35,6% 37,5% 

 

Tabela 5.12 Súmula comparativa de grau de satisfação dos alunos em relação à BE/CRE. 2006 e 2007 

 

   A avaliação é positiva, no tocante à avaliação global, localização da BE, sala da 

BE, ajuda dos professores, simpatia dos professores, atividades desenvolvidas e 

horário, sendo que neste último se regista maior grau de insatisfação (35,6% em 2006 

e 37,5% em 2007).  

 

Quanto aos recursos documentais e tecnológicos, a avaliação continua a ser 

positiva e, em 2006, os livros e os DVD/Vídeos figuram em primeiro e segundo lugares 

de satisfação, respetivamente, e o grau de insatisfação é mais visível nos CD áudio, 

37,6% e nos CD-ROM, 32,1%. sendo possível inferir a ordem de maior grau de agrado 

que vai para os CD-ROM, filmes e livros e o maior grau de insatisfação regista-se no 

número insuficiente de computadores e CD’s Áudio. 

  

 

Continuando a análise apenas dos resultados de 2007, pontos 9, 10, e 11.1 do 

questionário observamos que entre os motivos invocados para a utilização da BE/CRE, 

na escala ascendente de importância, entre 1 e 6, as actividades que assumem maior 

relevância (intervalo 3 a 6), são a “pesquisa” (81,4%); “trabalho para a escola” (75,1%) 

e “ocupação de tempos livres” (50,1%). 
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No que toca às dificuldades na pesquisa de recursos, a percentagem dos que 

afirmam ”ter dificuldade” ou “precisam sempre de ajuda”, é de 31,3% cada, isto é, 

62,6% dos alunos admitem ter dificuldades.   

 

A última pergunta formulada é aberta e pede sugestões e ou comentários sobre 

a biblioteca. Apenas respondem a esta questão 31% dos inquiridos, e notamos que 

reiteram algumas opiniões e sugestões mencionadas nas respostas fechadas do 

questionário, nos seguintes termos: (1) renovar os livros (substituir os velhos por 

novos e também adquirir outros títulos); (2) ter mais computadores a funcionar; duas 

impressoras; músicas recentes; filmes didácticos/educativos; CD-ROM didácticos 

/educativos; mais actividades; mais espaço; um horário mais prolongado (até às 18,30 

horas); (3) respeitar o horário de funcionamento.] 

 

                   5.2.2.2. Características das BE/CRE segundo os coordenadores das escolas 

de 2º e 3º Ciclos (2007) 

 

 Neste item são objeto de análise os resultados do questionário distribuído aos 

coordenadores das BE/CRE, no ano lectivo 2006/2007 (Anexo 1.3).  

 

5.2.2.2.1. Identificação e caracterização da Escola e da BE/CRE 

 

As seis escolas de 2º e 3º Ciclos fazem parte de outros tantos agrupamentos 

com escolas de 1º ciclo e alguns também com jardim-de-infância, sendo que as escolas 

de 2º e 3º Ciclos funcionam como sedes de agrupamento, onde estão sediados os 

órgãos de gestão. 

  

A totalidade das BE/CRE cumpre horário diurno, e apenas uma também 

funciona em horário noturno. A população abrangida inclui a totalidade dos alunos, 

que se situa no intervalo entre 3698 e 4098, dos 190 professores e 176 funcionários, 

distribuídos pelas seis escolas, conforme a próxima Tabela 5.13.  
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E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 
281 

 
507 

 
486 

 
824 

 

Entre 800 e 
1000 

Entre 800 e 
1000 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Prof. Func Profs Func Profs Func Profs Fun
c 

Profs Func Profs Func 

 
42 

 
23 

 
73 

 
30 

 
75 

 
32 

 
105 

 
33 

 
114 

 
24 

 
137 

 
57 

 

Tabela 5.13 Número de alunos, professores e funcionários 5 

   

              5.2.2.2.2. Integração das BE/CRE na RBE 

 
 A integração destas escolas na Rede Nacional de Bibliotecas Escolares (RBE) 

deu-se, de forma faseada, entre os anos lectivos 1998/1999 e 2003/2004 (Tabela 5.14).  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 
2003/2004  

 
2001/2002 

 

 
2002/2003  

 
2002/2003  

 
1998/1999 

 
2001/2002 

 

Tabela 5.14 Datas de Integração da escola na RBE 

 

 Após a integração, as bibliotecas beneficiaram de intervenções no espaço, cinco 

escolas; no mobiliário, seis escolas; nos equipamentos, cinco escolas; no fundo 

documental, seis escolas; no software de gestão documental (bases de dados), seis 

escolas, e na formação, quatro escolas, tendo portanto a intervenção no fundo 

documental e no software de gestão documental corresponder a 100% das escolas. 

 

 

 

 

 

                                                
5 Prof. = Professores; Func. = Funcionários; E1 a E6 = Escolas com 2º e 3º Ciclos. 
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5.2.2.2.3. Integração das bibliotecas na escola/comunidade escolar 

 

 Todas as escolas têm ligação à Biblioteca Municipal através do Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares (SABE), funcionando esta estrutura principalmente como apoio às 

BE/CRE nas áreas da formação, equipamento e animação. 

 

Alguns coordenadores referem a existência de cooperação com outras entidades, a 

saber: outra Biblioteca Pública, uma escola; uma Instituição Local, uma escola; a Biblioteca 

Municipal de um Concelho limítrofe, uma escola. 

 

 Podemos verificar que os coordenadores têm turmas atribuídas (Tabela 5.15) e, à 

excepção de um deles, leccionam mais de uma turma. No entanto, esta realidade foi 

alterada a partir de 2009, fruto de legislação que fixou o limite de uma turma a atribuir, 

matéria abordada no capítulo 4. 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 
2 

 
2 

 

 
2 

 
4 

 
4 

 
1 

 

Tabela n.º 5.15 Número de turmas atribuídas na escola aos coordenadores das BE/CRE 

 

 Todos os coordenadores têm assento no Conselho Pedagógico e, em cinco das seis 

escolas, o Plano Anual de Actividades (PAA) da BE/CRE prevê acções articuladas, 

nomeadamente com os Departamentos Disciplinares, quatro escolas; o Conselho 

Executivo/Direcção, três escolas; o Conselho Pedagógico, duas escolas e a Associação de 

Pais, uma escola. 
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No que respeita às estratégias e actividades relacionadas com os objectivos da 

biblioteca, apurámos que apenas três escolas (50%) incluem esses dados de gestão no 

Projecto Educativo da Escola/Agrupamento (PEE/PEA) e no Plano de Actividades da 

Escola/Agrupamento. Duas das outras escolas não constam em qualquer destes planos e 

uma terceira consta somente no Plano de Actividades da Escola.    

 

  5.2.2.2.4. Espaços das BE/CRE – Áreas e organização dos espaços 

 

 Em 2007, a área total de cinco das seis escolas observadas é a que consta da Tabela 

5.16.  

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 
210m² 

 
189m² 

 
128m² 

 
140m² 

 
160m² 

 
NR a) 

 

Tabela 5.16 Área da BE 

a) NR – Não responde 

  

A média da área total das BE de cinco das seis escolas em estudo é de 165m². Dados 

de um inquérito realizado pela RBE em 2008, divulgados em 2009, dão conta que este valor 

coincide com a média de escolas integradas na RBE a nível nacional, excluindo escolas do 

pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, onde a média é de 62 m², sendo a média geral de 

122 m².6 

 

Comparando a população de estudantes (Tabela 5.17) com as dimensões conhecidas 

das BE de cinco das seis escolas (Tabela 5.16), notamos que a E1 dispõe de 210m² para 281 

alunos, mas a E5 apenas tem 160m² para uma população no intervalo de entre 800 a 1000 

alunos. As escolas E2 e E3 com quase o dobro de população e a E4 com quase o triplo, têm 

instalações de menor dimensão que a E1. 

                                                
6
 COSTA, A. F. (Coord). Estudo de avaliação do programa rede de bibliotecas escolares. Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE), Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES), 2009, p. 64. 
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E1 E2 E3 E4 E5 

Alunos Área 
BE 

Alunos Área 
BE 

Alunos Área 
BE 

Alunos Área 
BE 

Alunos Área 
BE 

 
281 

 
 210m² 

 
507 

 
189m² 

 
486 

 
128m² 

 
824 

 

 
140m² 

Entre 800 
e 1000 

 
160m² 

 

Tabela 5.17 Ratio alunos/área da BE/CRE 

 

 

Quando da integração na RBE, muito poucas BE/CRE viram a sua área aumentada, 

mas os espaços foram redimensionados e, ao mesmo tempo, definidas zonas funcionais que, 

regra geral, incluíam a recepção, leitura de periódicos, leitura de documentos impressos, 

leitura áudio, leitura vídeo, Internet, trabalho de grupo e produção gráfica.  

 

 Teoricamente, era suposto as bibliotecas terem estas zonas funcionais, mas na 

prática constataram-se algumas dificuldades. Especificamente, podemos verificar: (1) o 

funcionamento de um mesmo espaço para mais do que uma zona funcional, em várias 

escolas; (2) um espaço exíguo, apenas uma mesa, para trabalho de grupo e produção gráfica, 

numa escola com mais de 800 alunos; (3) utilização simultânea de várias zonas para 

actividades curriculares não disciplinares, em detrimento da utilização prevista no 

funcionamento regular da BE; (4) o uso da Internet só com um professor e os seus alunos de 

uma área curricular não disciplinar, por falta de recursos humanos, em uma escola; (5) 

inexistência de duas zonas (leitura multimédia e produção gráfica), em uma escola e (5) falta 

de zona de leitura de periódicos, trabalho de grupo e produção gráfica, numa outra escola.  

 

5.2.2.2.5. Recursos Humanos das BE/CRE 

 

 A análise dos recursos humanos, que faziam parte da equipa da BE/CRE, partiu da 

unidade de tempo lectivo, que corresponde a 45 minutos, caso dos professores, e da 

unidade horária de 60 minutos, relativamente aos Auxiliares de Acção Educativa (AAE). 
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Para o exercício de funções na BE/CRE, eram legalmente atribuídas aos 

coordenadores oito horas, nas escolas com menos de 500 alunos, e onze horas, nas escolas 

com número superior a 500 (conforme previa a legislação, à época, citada no capítulo 4), e 

os respondentes situaram o número de horas atribuídas no intervalo entre oito e quinze 

horas semanais.  

 

A equipa podia ter mais ou menos professores e os coordenadores mais tempos 

lectivos do que o mínimo exigido por lei, cuja atribuição dependia dos critérios da gestão 

autónoma da escola, tal como acontecia no destacamento de Auxiliares de Acção Educativa. 

 

Mas, por sua vez, a escola estava condicionada pelos limites impostos anualmente 

pela tutela (Ministério da Educação), na atribuição dos créditos de horas para suprir as 

necessidades de professores na escola ou no agrupamento de escolas, o mesmo 

acontecendo com os limites de pessoal auxiliar. 

 

Os constrangimentos que acabámos de enunciar limitavam frequentemente a 

dotação de recursos humanos na BE/CRE, embora a gestão desses recursos nem sempre 

fosse a mais correta, segundo a opinião de alguns coordenadores. 

  

Os parâmetros definidos, para cálculo do número de profissionais adstritos à BE/CRE 

(professores, AAE e outros), e o tempo de trabalho semanal atribuído, situaram-se nos 

intervalos de três ou mais de três tempos letivos ou horas semanais e menos de três tempos 

lectivos ou horas, como podemos verificar na Tabela 5.18. 

 

Escolas   Nº de Professores – T.L.*   Nº A. A.E. **– Horas OUTROS – Horas    

   3 ou + 3  Menos de 3 3 ou + 3  Menos de 3 3 ou + 3  Menos de 3 Total 

E1 4 3 1 0 0 0 8 

E2 6 3 2 0 0 0 11 

E3 7 12 2 0 0 0 21 

E4 6 18 1 0 a) 1 0 25 

E5 3 2 1 0 0 0 6 

E6 3 5 2 0 0 0 10 

 
Tabela 5.18 Número de profissionais que integravam as equipas da BE/CRE. 2006/2007 

* T.L. – tempos lectivos (corresponde a 45 minutos cada); ** AAE – Auxiliar de Acção Educativa a) 1 Animadora Cultural provisória 
(Fevereiro a Junho de 2007). 
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Para ter uma ideia mais clara da cobertura horária dos recursos humanos, não 

indagámos somente o número de profissionais, mas também os tempos letivos atribuídos 

aos professores, incluindo o coordenador (Tabelas 5.18 e 5.19), e de horas atribuídas aos 

Auxiliares de Ação Educativa (Tabelas  5.18  e 5.21), dados que nos permitiram calcular a 

média  de permanência de professores na BE  (Tabela 5.20) e  igualmente de Auxiliares de 

Ação Educativa (Tabela 5.21). 

 

 Considerando que a generalidade das escolas funcionava com atividades letivas das 

8,30 às 18,30 horas, o equivalente a dez horas diárias, perfazendo um total de cinquenta 

horas semanais,  verificámos os intervalos de permanência na BE dos professores e dos 

Auxiliares de Ação Educativa. 

 

No que concerne aos professores, apoiados nas tabelas 5.18, 5.19 e 5.20, verificámos 

o seguinte: 

 (1) Em 50% (três escolas), o tempo de permanência na BE/CRE, dos professores da 

equipa, incluindo o coordenador, situava-se no intervalo entre 16 e 22 tempos lectivos 

semanais (uma) ou entre 23 e 30 tempos (duas), o que correspondia à média de um 

professor, durante o intervalo aproximado entre quatro e oito tempos lectivos diários; 

 (2) Nos 50% das restantes escolas, era atribuído um horário superior a 30 tempos 

semanais, mas em alguns casos, por colocação de professores com redução da componente 

lectiva.  

 
 

Escolas 
Tempos Lectivos (TL) 

 Entre 8 e 15 TL Entre 16 e 22 TL Entre 23 e 30 TL Superior a 30 TL 

E1     × a) 

E2     × b) 

E3    × 

E4  ×   

E5   ×  

E6  ×   
 

Tabela 5.19 Tempos letivos semanais totais atribuídos aos professores, incluindo o coordenador7 

 

                                                
7a) 65 horas; b) Superior a 30 TL por redução da componente letiva de um professor. 



Capítulo 5. Resultados e discussão 
_______________________________________________________________________ 
 

357 

 

 

Entre 8 e 
15 TL 

0 
Escolas 

Entre 16 e 
22 TL 

 

1 
Escola 

Entre 
23 e 30 TL 

2 
Escolas 

Superior 
a 30 TL 

3 Escolas 
 

 

Tabela 5.20 Número de escolas e intervalos de permanência de professores na BE 

 

Quanto aos ás Auxiliares de Ação Educativa, com base nos resultados das tabelas 5.18, 5.21 e 5.22, 

conferimos a atribuição formal dos seguintes horários na BE/CRE: (1) Numa escola, o horário 

era inferior a onze horas semanais; (2) em duas, correspondia ao intervalo entre 21 e 30 

horas; (3) numa quarta escola, situava-se no intervalo entre 31 e 40 horas; (4) em duas, era 

superior a 40 horas.  

 

  

 
Escolas 

Horas  

 Entre 0 e 10 Entre 11 e 
20 

Entre 21 e 
30 

Entre 31 a 
40 

Superior a 
40 

E1   ×   

E2     × 

E3     × 

E4    ×  

E5 ×     

E6   ×   

  

Tabela 5.21 Horas semanais atribuídas na BE aos AAE 

 

                       
Entre 
 0 e 10 
horas 

1  
Escola 

Entre 
11 e 20 
horas 

 

0 
 Escolas 

Entre  
21 e 30 
horas 

a) 

2 
 

Escola
s 

Entre  
31 e 40 
horas 

a) 

1 
 Escola 

(35 
horas) 

Superio
r a 40 
horas 

a) 

2 
Escola

s 

 
Tabela 5.22 Total de horas semanais atribuídas aos Auxiliares de Ação Educativa 

a) 8 

 

 

                                                
8 Nas escolas com 21 horas até superior a 40 horas atribuídas, os horários das Auxiliares de Ação 
Educativa não eram efectivos, porque este pessoal era retirado com frequência da biblioteca e desviado 
para tarefas noutros locais, nomeadamente: portaria; ida ao correio; reprografia; bar dos alunos… 
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Apurámos que o tempo de abertura das bibliotecas oscilava entre as 35 e as 50 horas 

semanais. Logo, havia escolas com várias horas na semana sem professor de apoio ou 

apenas com um professor, que podia ser o coordenador, responsável por múltiplas 

tarefas/funções, além do apoio a alunos.   

 

A carência de professores, para suprir as necessidades, era minimizada com 

regularidade pela permanência de Auxiliares de Acção Educativa (AAE) na biblioteca, mas a 

insuficiência de funcionários também era manifesta, agravada pela falta de cumprimento dos 

horários estipulados, em alguns casos. O pessoal auxiliar era frequentemente retirado da 

biblioteca e desviado para tarefas noutros locais, nomeadamente portaria, ida ao correio, 

reprografia, bar dos alunos, apoio aos pavilhões; limpezas em outros locais da escola, factos 

que provocavam o encerramento da biblioteca, sem qualquer aviso prévio.  

  

 A situação atrás descrita suscitava o descontentamento e as críticas dos alunos, 

detectadas nos inquéritos aplicados para conhecer o seu grau de satisfação, tanto em 

2006 como em 2007, realidade confirmada durante as entrevistas aos coordenadores, 

ao manifestarem opinião idêntica e corroborarem a percepção do problema, através 

da observação dos alunos. Num inquérito aos professores da E3, em 2008 (Anexo 2.1, 

mais uma vez foi levantado este problema.  

 

A Unesco recomendou a dotação mínima de pessoal semanal para assegurar o 

funcionamento satisfatório das bibliotecas escolares (Tabela 5.23), que nos serviu de 

referência para avaliar os nossos recursos, pese embora a necessidade de adaptar essa 

informação à realidade portuguesa. 
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Número de alunos  1 – 250 251 a 500 Mais de 500 

Pessoal profissional 

Pessoal de apoio 

              técnico                 

              administrativo 

0,5 

 

- 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 

2 

 
Tabela 5.23 Pessoal mínimo para as bibliotecas escolares segundo recomendação da Unesco 

 
Fonte: AAVV: Lançar a rede de bibliotecas escolares. Ministério da Educação, 1997, p. 180 

Nota: 0,5 = a 16,30 horas semanais; 1 = a 35 horas semanais; 2= a 70 horas semanais. 

 

O nosso sistema educativo ainda não prevê a dotação de técnicos nem de 

pessoal administrativo para a equipa da BE/CRE, de forma sistematizada. O que 

poderemos considerar como “pessoal profissional” serão eventualmente os 

professores e ainda os professores bibliotecários, categoria profissional criada em 

2009.  

 

Relativamente às categorias indicadas a seguir, na Tabela 5,23, o mais 

aproximado de “pessoal administrativo” são os auxiliares de acção educativa, que 

executam múltiplas tarefas, podendo ser enquadradas em várias categorias 

profissionais dadas as diferentes tarefas e funções que executam. Quanto ao “pessoal 

técnico”, consideramos os profissionais com competências ou formação académica na 

área das novas tecnologias, que podem ser ou não professores da disciplina curricular 

TIC, e asseguram algum apoio pontual em algumas BE/CRE, mas de forma insuficiente 

e ineficiente, na opinião dos coordenadores, porque não lhes são atribuídos horários 

ou actividades/funções pré-definidos, de acordo com necessidades diagnosticadas.  

 

Assim, nas próximas Tabelas 5.24 e 5.25, comparamos o pessoal mínimo 

desejável previsto pela Unesco e o real das bibliotecas estudadas, referido a 2007.  
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ESCOLAS E1 E2 E3 

Número de alunos   251 a 500 Mais de 500 251 a 500 

Pessoal profissional 

Pessoal de apoio 

              Técnico                 

              Administrativo  

               AAE a) 

2 

 

- 

- 

1 

2 

 

- 

- 

1 

1 

 

- 

- 

1,5 

Total de horários b) 3 3 2,5 

Diferença entre a dotação efectiva e a 

da recomendação da UNESCO, em 

número de horários/pessoal 

 

Nenhuma 

(0,0 horas) 

 

Menos 3 

  (105 horas 

menos) 

 

Menos 0,5 (17, 

30 horas 

menos) 

 
Tabela 5.24 Pessoal em serviço nas BE/CRE – Escolas E1 a E3 – 2006/2007 e diferença com a recomendação da 
UNESCO 
a)9 

 
ESCOLAS E4 c) E5 c) E6 c) 

Número de alunos   Mais de 500 Mais de 500 Mais de 500 

Pessoal profissional 

Pessoal de apoio 

              Técnico                 

              Administrativo 

              AAE a) 

1 

 

- 

- 

1 

1 

 

- 

- 

0,25 

1 

 

- 

- 

0,75 

tal de horários b) 2 1,25 1,75 

Diferença entre a dotação efectiva 

e a da recomendação da UNESCO, 

em número de horários/pessoal 

 

Menos 4 

(140 horas 

menos) 

 

Menos 4,75 

(cerca de 

166,30 horas 

menos) 

 

Menos 4,25 

(cerca de 

148,30 horas 

menos) 

Tabela 5.25 Pessoal em serviço nas BE/CRE – Escolas E4 a E6 – 2006/2007 e diferença com a recomendação da 
UNESCO.  
a) 10 

                                                
9 a) AAE (Auxiliares de Acção Educativa); b) Cada horário corresponde a 35 horas semanais. 
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Examinando a diferença da dotação de horários semanais em recursos humanos, 

recomendada pela Unesco, e a dotação efectiva de profissionais em serviço nas bibliotecas 

do universo em apreço, podemos verificar: (1) apenas uma das escolas, (E1), possui o 

número de horários recomendado, equivalendo a 16,7% do total de escolas; (2) nas 

restantes cinco (83,3%), uma tem metade de um horário a menos (E3), que corresponde a 

menos dezassete horas e meia por semana, uma possui 50% dos recursos mínimos (E2) e as 

três escolas com mais de 800 alunos cada (E4, E5 e E6) registam um número inferior a 50/% 

do recomendado. 

 

No que diz respeito à experiência dos coordenadores na equipa da BE, fizemos 

o levantamento do tempo em actividade nesta estrutura, como consta da Tabela 5.26,  

a seguir: 

 

ANOS DE ACTIVIDADE COMO COORDENADOR ANTES DA 
COORDENAÇÃO 

Totais das duas 
situações 

1 Ano 0 0 0 

Entre 2 e 3 anos 2 1 1 

Entre 4 e 5 anos 1 1 2 

Superior a 5 anos 3 0 3 
 

Tabela 5.26 Experiência dos coordenadores na equipa da BE/CRE 
 
 

Contabilizando a experiência destes profissionais, constatamos que apenas dois 

tinham experiência nesta área de intervenção antes de assumirem a coordenação, ou 

seja, 33%. Destes dois, só um deles (17%) tinha entre 2 e 3 anos, antes da 

coordenação, o que leva a concluir que apenas existe um (17%), com experiência de 

nove ou mais anos, porque antes da coordenação já tinha prática na BE, caso da escola 

E5 que foi integrada na Rede de Bibliotecas Escolares de Almada, ano letivo 1998/99 

(Tabela 5.14). 

 

                                                                                                                                          
10 a) AAE (Auxiliares de Acção Educativa); b) Cada horário corresponde a 35 horas semanais; c) As 
escolas E4, E5 e E6 tinham mais de 800 alunos 
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Dados relativos a um inquérito efetuado no ano letivo 2007/2008, divulgados em 

2009, dão nota do estudo de avaliação do programa da RBE, designadamente dos Recursos 

Humanos das BE, a nível nacional11. No entanto não foi possível utilizar a informação 

veiculada porque apresenta essencialmente resultados quantitativos relacionados com a 

cobertura nacional da RBE e depreendemos que a média encontrada para os recursos 

humanos existentes nas BE parte do pressuposto que cada elemento é contado como uma 

unidade, quando o pessoal adstrito às BE raramente cumpre horário completo, apenas casos 

de redução total da componente letiva, por impedimentos previstos por lei, e a nossa 

investigação procurou apurar os recursos humanos efetivos para um desempenho 

satisfatório das BE, estudando o ratio nº de alunos/nº e qualidade de recursos humanos, à 

luz das recomendações da Unesco e de outras instituições internacionais. 

 

Por exemplo, no quadro 4.7 daquele estudo – “n.º de recursos humanos 

colaboradores” - não contabilizam número de horas semanais na BE, porque há muitos 

professores que são destacados para cumprir um, dois ou três tempos letivos, 

profissionais que farão parte dos recursos humanos na parte curricular e assim 

contariam duas vezes os mesmos recursos.  

 

5.2.2.2.6. Recursos Humanos das BE/CRE – Formação 

 

Nas seis escolas, havia treze professores, incluindo o coordenador, com 

formação. Entre 50 e 100 horas, um na escola E1, três na escola E4, três na escola E5 e 

dois na escola E6; com formação superior a 150 horas, existiam quatro professores, 

um na escola E1, dois na escola E2 e um na escola E3.  

 

Relativamente a cada escola, o número de docentes da equipa com formação, 

incluindo o coordenador, distribuía-se do seguinte modo: escola E3, um professor; 

escolas E1, E2 e E6, dois professores em cada; E4 e E5, três professores em cada. 

(Tabela 5.27). 

 

                                                
11

 COSTA, A. F. (Coord). Estudo de avaliação do programa rede de bibliotecas escolares…op. cit, pp. 53-
63. 
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Nº de horas (Prof. + Coordenador) 

 

 

E1 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

E6 

 

<a 50 horas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Entre 50 e 100 horas 

 

1 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

 

2 

 

Entre 100 e 150 horas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

> a 150 horas 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Total de professores por escola 2 2 1 3 3 2 

 

Tabela 5.27 Horas de formação dos professores da equipa da BE/CRE, incluindo o coordenador 

 

Especificando o caso dos coordenadores, podemos constatar que, à excepção 

do coordenador da escola E3 (16,5%), sem formação, dois (33%) tinham formalmente 

entre 50 e 100 horas de formação (E4 e E6) e três (50%) mais de 150 horas (E1, E2 e 

E5) de acordo com a Tabela 5.28. 

 
 

Nº de horas 

 

E1 

 

E2 

 

E3 a) 

 

E4 

 

E5 

 

E6 

 

<a 50 horas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Entre 50 e 100 horas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

×b) 

 

- 

 

× 

 

Entre 100 e 150 horas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

> a 150 horas 

 

× 

 

× 

 

- 

 

 

 

× 

 

- 

 

Tabela 5.28 Horas de formação dos coordenadores. a)  b)12 

                                                
12

 a) Detinha autoformação básica e adquiriu Formação Contínua no início do ano lectivo 2007/2008; b) 
Adquiriu mais formação no ano letivo 2007/2008 
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O coordenador da escola E3 não detinha formação Contínua creditada ligada às 

BE. Iniciou este tipo de formação após este inquérito (ano letivo 2007/2008). Além 

disso, a equipa desta biblioteca beneficiava de um elemento com formação contínua 

superior a 150 horas e com formação especializada (a autora deste trabalho). 

 

 A formação dos professores distribuía-se por várias áreas/conteúdos, adquirida 

em cursos de “formação contínua”, em “autoformação” e um em “formação 

especializada”, como consta da Tabela 5.29. 

 
 

Área/Conteúdo E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Ciências documentais/Tratamento documental 1 a) 2 a) 1 b) 3 a) 3 d) 1 d) 

Organização e Gestão de bibliotecas 2 a) 1 a) 1 b) 3 a) 1 d) 1 d) 

Técnico de BAD     0 0 0 0 0 0 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)  1 a) 2 a) 1 a) 1  1 d) 1 d) 

Animação cultural    0 0 1 c) 3 1 d) 0 

Bibliotecas Escolares   1 a) 0 1 a) 3a) c) 1 d) 2 d) 

Gestão do Fundo Documental   0  1 1 a) 0 3 d) 2 d) 

Formação para as Literacias   0 0 1 c) 0 0 0 

Animação/Promoção da leitura   0 0 1 c) 0 0 0 

 
Tabela 5.29 Formação dos professores da equipa da BE/CRE, incluindo o coordenador 

a) Formação contínua; b) Formação especializada; c) auto-formação; d) Não indicaram tipo de formação 

 
 

 

 Especificando os dados dos coordenadores, os mesmos detinham formação em 

Ciências Documentais e/ou Tratamento Documental, quatro (67%); Organização e 

Gestão de Bibliotecas, quatro (67%); TIC, cinco (83%); Animação Cultural, um (17%) e 

Gestão do Fundo Documental, dois (33%), conforme a Tabela 5.30.  
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Área/Conteúdo E1 E2 E3 a) E4 E5 E6  

 
Ciências documentais/Tratamento 
documental - × * × × × 

 
Organização e Gestão de Bibliotecas × - * × × × 

 
Técnico de BAD - - - - - - 

 
TIC – Tecnologias de Informação e 
Comunicação × × * × × × 

 
Animação cultural - - - - × - 

 
Bibliotecas Escolares × - - × × × 

 
Gestão do Fundo Documental - - - - × × 

 
Formação para as Literacias - - - - - - 

 
Animação/Promoção da leitura - - - - - - 

 
Tabela 5.30 Formação do coordenador 

 a) Autoformação básica. Adquiriu formação contínua nas áreas assinaladas com asterisco, apenas no primeiro trimestre do ano 
lectivo 2007/2008  

 

Nenhum destes profissionais possuía formação nas áreas/conteúdos de 

“Técnico de BAD (Biblioteca, Arquivo, Documentação) ”; de “Formação para as 

Literacias” e de “Animação/Promoção da leitura”. Um coordenador apenas tinha “auto 

formação” elementar e iniciou no ano lectivo 2007/2008 formação contínua em 

Ciências Documentais, Organização e Gestão de Bibliotecas e TIC. 

 

Não é possível saber quais os tipos de formação que cada professor da equipa 

possuía, mas sim verificar, em cada escola (à exceção da E5), o total de professores 

com formação, assim como as áreas e o tipo da mesma. 

 

  No que toca à formação de Auxiliares de Ação Educativa (AAE) podemos apurar 

que no universo das seis escolas, apenas em quatro existia pessoal auxiliar de acção 

educativa com alguma formação, a trabalhar na BE/CRE, num total de cinco pessoas 

(Tabela 5.31).  
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E1 

 

E2 

 

E3 

 

E4 

 

E5 

 

E6 

 

1 

 

0 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

Tabela 5.31 Número de Auxiliares de Ação Educativa com formação (AAE) 

 

 Na tabela 5.32 é possível observar áreas e/ou conteúdos de formação detidos 

pelas Auxiliares de Ação Educativa. . 

 

                                                                                                                              
 

Áreas e conteúdos de formação 
 

E1 
 
 

 
E2 
b) 

 
E3 

 
E4 
b) 

 
E5 

 
E6 

 Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) 
 

- - 2 a) - - 1 a) 

Curso Técnico Profissional de Bibliotecas 
 

- - - - - - 

Organização e Gestão de Bibliotecas 
 

1 a) - - - - - 

Gestão do Fundo Documental 
 

- - - - - 1 a) 

Biblioteconomia - - 2 a) 
c) 

 
- 

1 - 

Formação de Auxiliares de BE/CRE 
 

1 a) - - - - - 

 
Tabela 5.32 Áreas e/ou conteúdos de formação das Auxiliares de Acção Educativa 

 
a) Assegurada por uma professora da equipa. As mesmas funcionárias detêm as diferentes formações assinaladas (E6 - 1; 

E1 - 1; E3 – 2). 

b) Têm apenas prática de atendimento na BE. 

c) Formação 

 
   

Nas escolas E2 e E4 não havia qualquer auxiliar com formação. Nas quatro escolas 

restantes observamos o seguinte: só uma possuía formação contínua acreditada, 

especificamente direccionada para auxiliares de BE/CRE, em “Organização e Gestão de 

Bibliotecas", mas exercendo essa actividade somente em menos de metade do seu horário 
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semanal (escola E1); três detinham formação em TIC, duas na escola E3 e 1 na E6; uma em 

“Gestão do Fundo Documental”, na escola E6; duas em “Biblioteconomia”, na escola E3.  

 
 

5.2.2.2.7. Tratamento técnico do fundo documental 

 

 Todas as escolas tinham iniciado o processo de catalogação automatizada, mas 

uma delas não foi considerada, por o grau de execução ser manifestamente inferior a 

25% e o processo estar suspenso, à data da aplicação do questionário (2007).  

 

 Deste modo, tendo como termo de análise a data de integração na RBE, 

descrevemos o trabalho realizado até ao final do ano letivo 2006/2007. À excepção da 

escola E1, que correspondia a 16,7%%, as restantes cinco (83,3%) tinham em curso o 

tratamento técnico do fundo documental, em bases de dados documentais, e o grau 

de execução da edição oscilava entre aproximadamente 25% até cerca de 90% 

(Tabelas 5.33 e 5.34). 

 

  
 

ESCOLAS 
 

 
Data de Integração  

 
Percentagem 

 

E1 
 

03/04 Quase inexistente a) 

E2 
 

01/02 Cerca de 75% 

E3 
 

03/04  Cerca de 75% 

E4 
 

02/03 Cerca de 25% 

E5 
 

98/99 Cerca de 75% 

E6 
 

01/02 Cerca de 90% 

 
Tabela 5.33 Grau de execução, relacionado com a data de integração na RBE 

a) 13 

                                                
13

 a) Considerado quase inexistente, por corresponder a uma percentagem significativamente inferior a 
25%, e no momento estar suspensa esta atividade, por falta de recursos humanos. 
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Tratamento inexistente Cerca de 25% Cerca de 50% Cerca de 75% Cerca de 90% 

 

1 Escola 

 

1 Escola 

 

- 

 

3 Escolas 

 

1 Escola 

 

Tabela 5.34 Esquematização do tratamento automatizado 

 

Podemos verificar que apenas uma escola conseguiu aproximar-se dos noventa 

por cento de execução e três dos setenta e cinco por cento. 

 

Quanto à indexação, o grau de execução era inferior à edição, ou seja, as 

mesmas quatro escolas executaram apenas parcialmente esta tarefa, relativamente 

aos itens editados, e uma delas “totalmente”, mas correspondia apenas a 75% do 

acervo documental (Tabela 5.35). 

 
 

 
EXECUÇÃO 

 
E1 

 

 
E2 

 
E3 

 
E4 

 
E5 

 
E6 

 
Total 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
X a) 

 

 
- 

 
Parcial 

 
- 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
- 

 
X 
 

 
Não tratado 

 
X 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Tabela 5.35 Execução da indexação, relativamente aos itens editados 

 
a)

14
 

 

 

                                                                                                                                          
 
14 Corresponde apenas a 75% dos itens editados. 
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As duas variáveis consensuais apontadas pelos coordenadores como limitação 

do ritmo de trabalho foram a falta de formação e de tempo atribuído para a realização 

da tarefa, o que em parte poderá explicar que a data de integração na RBE e a 

intervenção na BE/CRE não foram suficientes para conseguir melhores desempenhos, 

nesta matéria. 

 Os instrumentos mais importantes de apoio à informatização do fundo 

documental foram a Classificação Decimal Universal (CDU), as Regras Portuguesas de 

Catalogação15 e a Lista de cabeçalhos de Assunto16. 

 

5.2.2.2.8. Equipamento das BE/CRE 

  

Observámos uma dotação de equipamento desigual entre as várias escolas, tanto em 

quantidade como em qualidade, caso de fotocopiadoras e digitalizadores. Realçamos no 

entanto o caso particular dos computadores por nos parecer o mais problemático, uma vez 

que na escola E1, que possuía 281 alunos, a biblioteca não tinha qualquer computador 

atribuído. A escola E2 tinha dezasseis e a E3 sete, menos de metade, com um número 

aproximado de alunos (507, E2, e 486, E3). Nas escolas E4, E5 e E6, também com número de 

alunos idêntico (mais de oitocentos cada), os computadores operacionais eram, cinco, seis e 

dez, respetivamente (Tabela 5.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
15 GUSMÃO, A. N.; CAMPOS, F. M.,;SOTTOMAYOR, J. C. Regras Portuguesas de catalogação – 1. 
Reedição. Portugal: Biblioteca Nacional, 2000. 
16

 BLANC-MONTMAYEUR, M.; DANSET, F. Lista de cabeçalhos de assunto. Lisboa:Caminho,1999. Trad. e 
adap. de Joaquim Portilheiro e Teresa Alves Pires. 
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Equipamento 
 

E1/ 
281 

E2/ 
507 

E3/ 
486  

E4/  
824 

E5/ 
800 a 
1000 

E6/ 
800 a 
1000 

Equipamento Informático (computadores)  0 a) 16 7 5+4f) 6 
 

10 

Computadores ligados à Internet 0 a) 15 7 5+4f) 
 

6 10 

Computadores ligados à intranet (escola) 0 a) 0 0 0 
 

6 0 

Equipamento áudio (postos de escuta) 2 b) 5 3 6g) 
 

2 2 

Equipamento vídeo (postos e consulta) 1 f)b) 2 2 2 2 
 

2 

Fotocopiadoras 1 1 1 0 
 

0 1 

Digitalizadores (scanners) 1 2 1d) 0 
 

0 1 

Impressoras 2c) 4 1+1e)  1h) 
 

2 3 

Câmaras fotográficas 0 2 0 i) 
 

0 1 

Câmaras vídeo 1c) 1 0 i) 
 

0 1 

Micro gravadores 0 1 0 0 
 

0 0 

Projectores para acoplar aos portáteis 0 1 0 0 
 

0 0 

 

Tabela 5.36 Relação tipo e quantidade de equipamento na BE/CRE/Número total de alunos 

 

a) Não estão atribuídos à BE quaisquer computadores.  

b) O material não era utilizado por falta de espaço, porque o que era previsto era ocupado 

para actividades exteriores à BE. 

c) Material avariado, logo inoperacional (2 impressoras e câmara de vídeo). 

d) Digitalizador (scanner) fazia parte da fotocopiadora. 

e) Apenas uma estava operacional, 

f) 4 (quatro) computadores estavam inoperacionais. 

g) Equipamento portátil. 

h) 1 (uma) impressora para 824 alunos. 

i) Havia uma câmara fotográfica e uma de vídeo, mas não eram geridas pela BE, mas pelo 

Conselho Executivo. 
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Pensamos que algumas BE/CRE continuam a não estar dimensionadas para as 

necessidades dos utilizadores, tanto em número de horas de funcionamento como em 

recursos humanos e em alguns equipamentos, mas é sem dúvida um espaço mais acessível 

do que as salas de aula ou outros espaços, permitindo pelo menos maiores possibilidades de 

trabalho autónomo, com menos recursos humanos.  

 

Relativamente à infra-estrutura tecnológica, duas escolas possuíam rede local com 

ligação a outros serviços da escola e as outras quatro escolas apenas rede local na biblioteca. 

 

O Software de gestão documental era o PORBASE5, em quatro escolas; o BIBLIOBASE, 

numa escola, e o DOCBASE, numa escola. 

 

Tanto quanto nos foi dado aperceber, a aquisição deste tipo de Software não 

obedeceu a uma política global que permitiria uma melhor gestão de recursos técnicos, 

financeiros e humanos. O resultado foi a aquisição de três tipos de bases de dados, o que em 

nosso entender, entre outros problemas, complicou a formação dos profissionais e a 

incompatibilidade entre bases dificultou a agilização do processo de edição.  

 

No entanto, as escolas que adquiriram software idêntico à Biblioteca Nacional (BN), 

ou converteram os dados de outras bases para aquele, tiveram vantagens em termos de 

eficiência, uma vez que podiam com rapidez importar a catalogação, por exemplo da própria 

BN ou das Bibliotecas Municipais de Lisboa, entre outras, procedendo apenas a pequenas 

alterações, para adaptar este trabalho à realidade das escolas e dos seus utilizadores, 

particularmente no que dizia respeito à indexação.  

 

Posteriormente à data deste inquérito, a RBE centralizou um sistema onde era 

possível aceder aos dados do acervo documental on-line que gradualmente as escolas iam 

disponibilizando.   

 

5.2.2.2.9. Colecção das BE/CRE 
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Na generalidade das BE/CRE, a grande maioria dos documentos ainda era em suporte 

papel e, com a implementação do Plano Nacional de Leitura (PNL), em 2006, o acervo neste 

suporte aumentou e tem sido actualizado. Além disso, também havia material áudio e vídeo 

e material de apoio ao currículo em CD-ROM, como sejam dicionários e enciclopédias, de 

acordo com os valores da Tabela 5.37. 

Tipos de itens E1 
 

E2 E3 E4 E5 E6 

Monografias (não ficção) 
 

1932 3422 NR 5500 b)  5860 c) NR 

Livros de ficção 
 

246 890 NR b) c) 430 

Obras de referência 
(enciclopédias, 
dicionários) 

36+88 188 NR 191 c) NR 

Outros documentos 
(mapas *, jogos) 

20 300 NR NR NR NR 

Jornais/revistas (nº de 
assinaturas) 
 

1+1 4 NR 5 4 3 

CD áudio/Cassete áudio 
 

63+18 60 93 90 197 71 

Cassete vídeo/DVD 
 

181+20 293+89 183 266 468 200+39 

CD-ROM (material de 
apoio ao currículo) 
 

101 90 a) 50 200 d) NR 

CD-ROM (dicionários, 
enciclopédias …) 
 

36+11 20 a) 10 d) NR 

Bases de dados on-line 
(subscrição) 

0 0 0 0 0 0 

 
Tabela 5.37 Quantidade do fundo documental 

 

a), b),c), d), *17
 

 

                                                
17 a) Não foi indicado por ser considerado obsoleto; b) Este valor inclui monografias (não ficção) e livros 
de ficção; c) Este valor inclui monografias (não ficção), livros de ficção e obras de referência 
(enciclopédias, dicionários); d) Total de itens de material de apoio ao currículo, dicionários e 
enciclopédias; * Na generalidade das escolas os mapas não são catalogados nem registados no acervo 
documental da escola.  
 



Capítulo 5. Resultados e discussão 
_______________________________________________________________________ 
 

373 

 

 

Em algumas escolas não foi possível proceder ao apuramento de todo o material. 

Dado o atraso da informatização do fundo documental e consequente impossibilidade de 

obter resultados a partir da base de dados, alguns coordenadores contaram manualmente os 

documentos e nem todos puderam fazer essa contagem da forma mais correcta, por falta de 

tempo. 

 

Ainda assim, constatámos que, em quatro das seis escolas (66,7%), existia material 

inoperacional por incompatibilidade ou obsolescência, avaria ou lentidão de funcionamento 

do hardware ou do software  

 

 Tendo sido perguntado, se era possível aproveitar o material mencionado no 

parágrafo anterior, por exemplo em outros espaços da escola ou mesmo numa outra 

instituição, duas escolas responderam negativamente, por o material se encontrar 

danificado, mas as outras quatro consideraram possível a sua utilização em vários espaços e 

situações, porque havia software que era compatível com computadores mais antigos, 

menos rápidos e com memória inferior.   

 

5.2.2.2.10. Funcionamento da BE/CRE 

  

O horário normal de funcionamento/abertura semanal das BE/CRE era o seguinte:  

entre 10 e 20 horas, uma escola (E1);  entre 21 e 35 horas, uma escola (E5); Mais de 35 

horas, quatro escolas (E2, E3, E4 e E6).  

 

 Nos quatro estabelecimentos de ensino, onde estava previsto cobrir um horário 

superior a 35 horas, o mesmo não era sempre cumprido. Em duas delas, frequentemente, à 

hora de almoço; nas restantes, a outras horas, provocando o encerramento por falta de 

recursos humanos. 
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Acresce ainda que, no tocante à cobertura da hora de almoço, das seis escolas, duas 

encerravam sempre neste período de tempo, duas encerravam às vezes e, como já foi dito, 

duas não funcionavam frequentemente. 

 

 Ainda há a referir que, na única escola que também funcionava em horário noturno, a 

biblioteca estava encerrada nesse período. 

  

 

Quanto a serviços e apoios prestados pelas BE/CRE, nas seis escolas em análise, 

podemos verificar na Tabela 5.38 e no texto explicativo o essencial do que passamos a 

descrever: 

 

1 – Quatro tinham guia de utilizador (E3, E4, E5 e E6); 

2 - Em três (E2, E5 e E6), os utilizadores tinham acesso à base de dados documental para 

pesquisa; 

3 - Duas possuíam catálogo do fundo documental; 

4 – Apenas uma, E5, possuía um programa estruturado de formação de alunos para a 

utilização das TIC. Funcionava com uma parte teórica assegurada em contexto de sala 

de aula de saberes transversais - Estudo Acompanhado e Área Projeto, e uma parte 

prática de pesquisa do catálogo da BE/CRE, com recurso à base de dados documental, 

da responsabilidade da biblioteca. À data deste inquérito essa responsabilidade passou 

a ser da competência da coordenadora das TIC. A biblioteca da escola E3 iniciou um 

programa de formação em INFOLIT, para alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, no ano 

letivo 2007/2008, que incluía a aprendizagem de pesquisa em base de dados 

documental e noções elementares de biblioteconomia;  

5 – Três davam apoio orientado na escolha de sítios através de: folheto com indicação de 

sítios e respetivos conteúdos – uma escola; indicação de sítios recomendados – uma escola; 

orientados pelos professores das turmas e pelos professores da biblioteca – uma escola. 

Podemos ainda verificar que apenas uma das escolas tinha um suporte escrito de sugestões 

de consulta de sítios, por assuntos, e nenhuma tinha essa informação em linha. 
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6 - Ainda que três coordenadores tenham referido o apoio aos usuários, na utilização dos 

equipamentos/materiais (computadores, equipamento áudio, equipamento vídeo, software 

…), os mesmos admitiram não ser um apoio sistemático, por falta de recursos humanos. 

Quanto às outras escolas, que não asseguravam qualquer apoio, um dos coordenadores 

mencionou o facto de “às vezes” virem à biblioteca alunos acompanhados de professores e 

estes os ajudarem nas pesquisas. 

 

7 – Duas escolas (E3 e E5) asseguravam formação a professores, como utilizadores da 

biblioteca, mas essencialmente sobre catalogação e pesquisa em base de dados documental. 

 

 

 

 

Serviços e apoios da 
BE/CRE  

E1 
 

E2 E3 E4 E5 E6 

 
Guia de utilizador 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Acesso à base de dados 

  
X 

   
X 

 
X 

Formação em TIC para 
alunos 

   
X 

  
X 

 

Formação em catalogação 
em base de dados 

   
X 

  
X 

 

 

Tabela 5.38 Serviços e apoios da BE/CRE 
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5.2.2.2.11. Avaliação/sugestões dos professores coordenadores das BE/CRE 

  

O pedido de avaliação/sugestões constou de pergunta aberta, no final do 

questionário (Anexo 1.3), indagando sobre o que em sua opinião deveria ser feito para 

melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços prestados pela biblioteca escolar, no que dizia 

respeito a equipamentos, materiais, recursos humanos, formação, ou outros, e os 

coordenadores mencionaram problemas com que se debatiam e deram sugestões para 

melhorar a questão. 

 

 Algumas das dificuldades recorrentes prendiam-se com a insuficiência e 

desactualização do acervo documental e a obsolescência de materiais e de equipamentos, 

provocando incompatibilidades e impedindo a sua utilização. 

 

 Outros problemas mencionados tinham a ver com a falta de recursos humanos, a sua 

gestão deficiente, a falta de estratégias para conseguir a colaboração dos professores 

curriculares nas questões relacionadas com a BE e a falta de apoio dos professores da 

disciplina curricular de TIC.  

 

 Também foram evidenciados obstáculos ao cabal cumprimento da função de 

coordenador, pelo facto de o mesmo ser designado para outros cargos/funções, igualmente 

exigentes, e a atribuição de várias turmas.    

 

 Na sequência desta avaliação, os respondentes deram algumas sugestões para 

melhorar a realidade, que se prenderam com o seguinte: 

 

1 – A necessidade de actualização de equipamentos, caso da aquisição de leitores de 

DVD e leitores áudio portáteis, para actualizar o equipamento de leitura com os novos 

DVD, permitindo o aumento do número de postos de leitura e facilitando a utilização; 

 

 



Capítulo 5. Resultados e discussão 
_______________________________________________________________________ 
 

377 

 

2 – A melhoria da qualidade das fotocopiadoras e em alguns casos a aquisição de mais 

unidades por insuficiência deste material (por exemplo, uma fotocopiadora para mais 

de 800 alunos). 

 

 3 – O aumento da dotação de computadores, complementada com a renovação dos 

computadores obsoletos. 

 

4 – A renovação do fundo documental (actualização constante): 

 

5 – Destacamento de mais recursos humanos, dada a sua escassez; 

 

6 – A melhoria da gestão dos recursos humanos; 

 

7 - A diminuição do número de turmas atribuídas ao coordenador: 

 

8 – A diminuição de cargos atribuídos ao coordenador;  

  

9 – A definição de estratégias e tomada de decisões, por parte dos órgãos de gestão, 

para implementar o trabalho colaborativo entre os professores e a equipa da BE/CRE. 

  

 

  5.3. Resultados da análise SWOT/DAFO e planificação estratégica da 

BE/CRE 

 

De posse dos dados dos estudos de caso aplicados na Fase I deste estudo 

(análise da situação), procedemos à avaliação da BE/CRE da EBCCS, em colaboração 

com a coordenadora, analisando o contexto interno e externo da biblioteca, 

recorrendo à análise SWOT/DAFO, para diagnosticar os pontos fortes (fortalezas), as 

oportunidades (oportunidades), as ameaças (amenazas) e os pontos fracos 

(debilidades) de modo a realizar a planificação estratégica e programar ações para 

melhorar o desempenho da  BE. 
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 5.3.1 Análise SWOT/DAFO 

 

Da análise da matriz DAFO, destacamos como pontos fortes a organização do 

espaço e dos recursos da BE, as políticas definidas pelo agrupamento, integrando a BE 

nos documentos orientadores das escolas, a representação no Conselho Pedagógico 

do coordenador, a existência de algumas atividades de promoção da leitura, as oficinas 

de formação em Biblioteconomia e gestão documental. As principais ameaças tinham 

a ver com a instabilidade e insuficiência de profissionais da equipa da BE e a falta de 

computador como servidor para a gestão documental. As oportunidades eram a 

atribuição de apoio financeiro do Agrupamento para a aquisição de computador para a 

gestão documental e da Fundação Calouste Gulbenkian, ambas para o nosso projeto 

“Pesquisar é Aprender”, e ainda a ajuda da Biblioteca Municipal de Almada, no apoio 

técnico. 

 

Como consequência da análise da avaliação, apresentamos a Tabela da Matriz 

SWOT/DAFO da BE/CRE da EBCCS (Tabela 5.39), que levou à construção da planificação 

estratégica (Tabela 5.40).  

  
 
 
 
 

Contexto 
interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos fortes (F) Pontos fracos (D) 

1. Organização e Gestão 

 
 
- Organização do espaço e dos 
recursos 
 

 
- Adequação dos recursos e 
equipamentos; 
- Recursos humanos; 
- Acesso. Disponibilização de 
serviços. 
 

2. Integração da BE na escola 

 
 
- Políticas definidas. Integração na 
documentação que rege a vida do 
Agrupamento; 
 
-Apropriação satisfatória da BE por 
parte dos alunos do 2º Ciclo. 

- Apoio do Conselho Executivo 
(Afectação de pessoal suficiente 
para cobrir as necessidades 
mínimas; Falta de afectação de 
verbas para orçamento próprio); 
 
-Apropriação por parte de 
docentes; 
 
-Apropriação por parte de alunos 
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Contexto 
interno 

do 3º Ciclo, ainda que se tenha 
vindo a verificar uma melhoria. 
 

3. Apoio ao Desenvolvimento Curricular e Gestão da Colecção 

 
-Representação no Conselho 
Pedagógico; 
 
-Apoio aos tempos livres. 

 
-Ligação da BE com 
Departamentos; 
- Trabalho com Áreas Curriculares 
Não Disciplinares; 
-Trabalho com Docentes; 
 
-Política de Desenvolvimento da 
Colecção; 
-Colecção no paradigma digital, 
comunicação e difusão da 
informação; 
 
- Produção de materiais de apoio 
ao estudo e ao desenvolvimento 
curricular. 
 

4- Leitura e literacias 

 
-Trabalho de promoção da leitura 
(ver actividades elencadas em 2ª 
prioridade):  
. Promoção da leitura e das 
literacias, no capítulo III, 
Planificação Estratégica. 
 

 
-Promoção do trabalho de 
pesquisa, construção de 
instrumentos e promoção da 
literacia da informação. 
 

5. Apoio à escola. Parcerias e Projetos 

 
-Promoção de atividades livres e 
culturais; 
 
-Promoção de oficinas na área de 
formação em Biblioteconomia e 
Gestão Documental, para 
professores e funcionários. 
 

 
-Projetos de Agrupamento. 

 
 
 
 
 

 

Oportunidades (O) Ameaças (A) 

 
- Concurso de Apoio às Bibliotecas 
Escolares da Fundação Calouste 
Gulbenkian; 
- Atribuição do subsídio ao projeto 

 
- Falta de Equipa estável e 
suficiente para necessidades 
mínimas de apoio ao trabalho dos 
alunos; 
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Contexto 
externo 

 
 
 
 
 

da EB 2.3 Comandante Conceição 
e Silva, “Pesquisar é Aprender”; 
- Aquisição pelo Conselho 
Executivo de equipamento 
informático para a BE; 
 
- Apoio do SABE; 
 
-Apoio, em regime de 
voluntariado, da professora Lurdes 
Milhano; 
 
- Formação na área das Bibliotecas 
Escolares pelas autoras deste 
trabalho. 
 
 

 
 
- Falta de orçamento próprio; 
 
 
- Falta de computador com placa 
para funcionar como servidor da 
base de dados documental, numa 
perspetiva de permitir a migração 
de dados entre bases. 
 
 

 

Tabela 5.39 Matriz SWOT/DAFO da BE/CRE da EBCCS 

 

Considerando a importância que atribuímos ao diagnóstico dos pontos fracos 

(D) (debilidades) da BE/CRE, para implementar os projetos “Pesquisar é Aprender“ e 

Alunos Monitores”, passamos a elencá-los. 

  

D1. Falta de adequação dos recursos e equipamentos. 

 

D2. Recursos humanos insuficientes. 

 

D3. Debilidades no acesso e disponibilização de serviços. 

 

D4. Apoio deficiente do Conselho Executivo. 

 

D5. Falta de apropriação por parte dos Docentes. 

 

D6. Falta de apropriação dos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico. 

 

D7. Deficiente ligação da BE com os Departamentos Curriculares. 
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D8. Trabalho Insuficiente com Áreas Curriculares Não Disciplinares. 

 

D9. Ausência de trabalho com docentes. 

 

D10. Debilidades no desenvolvimento da coleção, em especial no paradigma digital. 

 

D11. Insuficiência de produção de materiais de apoio ao desenvolvimento curricular. 

 

D12. Ausência de trabalho de apoio ao desenvolvimento da INFOLIT. 

 

D13. Falta de projetos de agrupamento. 

 

D13. Falta de equipa estável e suficiente para necessidades mínimas para apoio aos 

alunos. 

 

D14. Inexistência de orçamento próprio. 

 

D15. Falta de computador com placa para funcionar como servidor da base de dados 

documental, para possibilitar migração de dados. 

 

  5.3.2. Planificação estratégica  

 

A partir da matriz SWOT/DAFO da BE/CRE, elaborámos a planificação 

estratégica (Tabela 5.40). Dos elementos recolhidos decidimos desenvolver projetos 

para fazer face às debilidades diagnosticadas nos domínios da coleção, promoção da 

leitura e das literacias e apoio ao desenvolvimento curricular.  

 

No essencial o nosso foco foi a colecção, tentando criar condições para facilitar 

o acesso à informação através de meios eletrónicos (bases de dados documentais) e ao 

mesmo tempo assegurar formação a alunos, professores e funcionários para atingir  
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esse objetivo e adquirirem competências de pesquisa. A promoção da leitura e da 

INFOLIT era um imperativo da BE, para atingir os mesmos objetivos. O apoio ao 

desenvolvimento curricular fazia desde há muito parte de estudos e de documentos 

orientadores, tanto a nível do país como internacional, considerando o trabalho 

colaborativo entre professores e a BE, como parte importante do processo ensino 

aprendizagem, na melhoria de resultados dos alunos, assim como de princípios e 

valores. 

 

 

 

Domínios 
(por ordem de 

prioridades) 

 
Objectivos 

 
Estratégias 

  
Quando? 

 
 
 
 
 
 
 
 
1º - Colecção 
 
 
 
 

 
 
 
- Tornar acessível a 
informação, de acordo 
com o sistema de 
classificação internacional 
(CDU); 
 
- Compatibilizar a 
automação da colecção 
para as bases do 
Agrupamento; 
 
- Continuar a edição de 
documentos na base de 
dados; 
 
- Disponibilizar o catálogo 
electrónico. 
 

 
 
 
- Melhorar a arrumação 
e a sinalética dos 
documentos físicos; 
  
-Converter a Docbase 
para PORBASE5 /Migrar 
dados; 
 
-Editar documentos em 
PORBASE 5; 
 
 - Migrar dados entre 
bases; 
 
- Iniciar a elaboração do 
catálogo electrónico. 

 
 
 
 
Ao longo  do  
ano lectivo 
2007/08 

 
 
 
 
 
 

 
 
- Formar para a literacia da 
informação; 
 
 

 
 
-Organizar sessões de 
formação teórica e 
prática na pesquisa de 
informação; 

 
 
Setembro e 
Outubro/2007 
 
Ao longo do ano 
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2º - Promoção da 
leitura e das 
literacias 
 
 
 

 
 
 
 
-Promover o trabalho 
voluntário; 
 
-Consolidar competências 
de outras literacias; 
 
 
 
-Concretizar a 
implementação do Plano 
Nacional de Leitura (1º, 2º 
e 3º Ciclos); 
 
 
 
- Intensificar a 
participação nas 
actividades da BE, pelos 
alunos do 
Agrupamento/Professores. 

 
-Elaborar instrumentos 
facilitadores: 
documentos em 
powerpoint e frontpage; 
 
-Organizar pequenos 
grupos de alunos de 9º 
ano como monitores 
dos alunos mais novos; 
 
- Promover 3 Ateliês 
dinamizados por 
mediador de leitura; 
 
- Dinamizar actividades 
em articulação com os 
professores de LP: 
 
 . Actualização do 
blogue; 
 . Elaboração de  novas 
edições do jornal da 
biblioteca (analógico e 
digital);  
. concursos literários;  
. dramatizações; 
. exposições de 
trabalhos; 
. passatempo da “Página 
Perdida”;  
. concurso dos melhores 
leitores… 
 

lectivo 2007/08 
 
 
Novembro/2007 
 
 
Janeiro/2008 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
lectivo 2007/08 

Domínios 
(por ordem de 

prioridades) 

 
Objectivos 

 
Estratégias 

  
Quando? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Estreitar a articulação 
com o Conselho Executivo 
e os Departamentos 
Curriculares. 

 
 
 
- Dar informações da 
actividade das  BE/CRE 
do Agrupamento  nas 
reuniões de Conselho 
Pedagógico e de 
Departamentos 
Curriculares; 
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3º - Apoio ao 
desenvolvimento  
Curricular 
 
 

 
Solicitar o 
envolvimento, a 
participação e 
divulgação das 
actividades da BE/CRE 
junto da comunidade 
escolar (nomeadamente 
por meio de boletim, 
blogue da biblioteca e 
site da escola); 
 
- Participar em 
actividades promovidas 
pelos diferentes 
órgãos/professores do 
Agrupamento; 
 
- Solicitar a aquisição de 
computador destinado à 
gestão da colecção do 
Agrupamento.  
 
 
 

 
Ao longo do ano 
lectivo 2007/08 

 
 
 
 
4º - Projectos / 
Parcerias 
 
 
 

 
 
 
- Melhorar o apoio ao 
trabalho autónomo dos 
alunos 
 
- Promover a divulgação 
de informação à 
comunidade escolar  
 
 
 
 
 
 
- Tornar mais eficiente e 
eficaz a disponibilização de 
informação  

 
 
 
- Criar guiões de 
trabalho; 
 
 
 
Editar Boletim da BE (de 
Agrupamento); 
 
 
- Formar professores da 
Equipa como 
orientadores de 
pesquisa; 
 
 
-Trabalho de parceria 
com o SABE da 
Biblioteca Municipal de 
Almada, para 

 
 
Até final do 1º 
Período 
 
 
Novembro 
 
 
No 2º Período 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
lectivo 
2007/2008 
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implementação do 
sistema PORBASE5, 
permitindo o acesso 
entre bases do 
Agrupamento/Biblioteca 
Municipal/Biblioteca 
Nacional. 
 
 
 

Domínios 
(por ordem de 

prioridades) 

 
Objectivos 

 
Estratégias 

  
Quando? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5º - Organização 
e Gestão da BE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Definir uma política de 
sensibilização para a 
estabilização da Equipa; 
 
 
 
-Estabilizar a Equipa da BE; 
 
 
 
 
 
 
 
-Criar orçamento próprio; 
 
 
 
 
- Ampliar a integração da 
BE na escola. 
 

 
- Manter contactos 
informais regulares com 
o Conselho Executivo; 
 
 
- Elaborar documentos a 
apresentar em Conselho 
Pedagógico e nos 
Departamentos, com 
argumentos que 
justifiquem medidas de 
criação de uma Equipa 
estável e de um 
orçamento fixo; 
 
- Cobrar verbas de 
impressões e fotocópias 
feitas na BE/CRE. 
 
- Em conformidade com 
as  estratégias que 
constam do ponto 3, em 
III.1, Apoio ao 
Desenvolvimento 
Curricular…” (p.5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do ano 
lectivo 
2007/2008 
 
 
 
 
 

 

Tabela 5.40 Planificação estratégica 
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 5.4. Projetos desenvolvidos na BE/CRE 

   

 Face à constatação dos problemas detectados durante a investigação e 

a avaliação e planificação estratégica em 2007, utilizando instrumentos SWOT/DAFO, 

elencámos algumas das questões que considerámos mais relevantes e essenciais para 

os projectos a implementar na EBCCS, a saber: 

 

 1 – Recursos humanos – Mais do que insuficiência de recursos humanos na 

BE/CRE, notória na generalidade das escolas, valorizámos a falta de formação em 

situação, tanto de professores como de funcionários da equipa da BE/CRE, para 

minorar essa escassez. 

 

2 – Equipamentos – A falta de computador com capacidade suficiente de 

armazenamento de informação e rapidez de funcionamento e da dotação de ligações a 

outros, para facilitar o trabalho técnico de catalogação e possibilitar o acesso dos 

alunos à informação da base de dados documental, para a formação e aprendizagem 

básica da pesquisa. 

3 – Informação – A insuficiente elaboração e disponibilização de documentos 

on-line de apoio à formação de professores e funcionários da equipa da BE/CRE e dos 

alunos do 3º ciclo.  

4 – Processo ensino/aprendizagem – A diminuta promoção da melhoria de 

resultados dos alunos, através do desenho e concretização de projetos, que 

incentivassem e apoiassem a aprendizagem e o desenvolvimento de competências em 

literacia da informação, particularmente no 3º Ciclo. 

 

5.4.1. Projeto “Pesquisar é Aprender”  

 

Com os pressupostos enunciados, em Março de 2007 desenhámos o projecto 

“Pesquisar é Aprender”, aprovado pelo órgão de gestão, gerido com a 

corresponsabilidade da coordenadora da BE/CRE, a colega Manuela Caeiro, e a autora, 

e executado pela autora.  
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Com o apoio financeiro do AVECCS e da Fundação Calouste Gulbenkian 

(Portugal), neste caso em resultado de concurso para o efeito, foi possível comprar um 

computador para o tratamento eletrónico do acervo documental; com o apoio técnico 

da Biblioteca Municipal e da Biblioteca Nacional, proceder à conversão da base de 

dados DOCBASE para PORBASE5, compatível com o sistema da Biblioteca Nacional de 

Portugal (BN) e de outras bibliotecas; adquirir equipamento e acessos a software 

educativo, essenciais à prossecução de um dos nossos objetivos, que era o de criar 

instrumentos para melhorar o papel da BE/CRE na formação de utilizadores com 

recurso às TIC. 

 

 Da nossa parte, acelerámos o processo informático de catalogação; 

assegurámos formação a professores e funcionários; implementámos a gestão 

eletrónica de empréstimos, que permitia também gerar dados estatísticos, e 

construímos uma página WEB.  

  

Na prossecução das atividades previstas para a formação de professores e 

funcionários, elaborámos um manual de procedimentos de apoio à catalogação e 

edição na base de dados documental18; assegurámos oficinas de formação em 

módulos de 25 horas conjugando horários dos profissionais, a funcionários e a 

professores da equipa da BE/CRE, até ao ano de 2011, inclusive, para aprenderem e 

executar a edição do fundo documental, adquirirem noções básicas de 

biblioteconomia e familiarizarem-se com a gestão eletrónica de empréstimos.  

A página WEB foi construída no final de 2007 e ficou acessível no portal da 

escola sede, em http://www.eb23-cmdt-conceicao-silva.rcts.pt/ebccs/becrecs1.htm 19, 

com hotlinks para um modelo de organização e apresentação de trabalhos, adaptado 

de outro em suporte papel, em uso na escola E5, e um modelo de ficha de leitura, e 

ainda ligações sobre variadas matérias direcionadas para os profissionais da 

                                                
18 MILHANO, L. C. Manual de procedimentos para edição de monografias na biblioteca escolar: Base de 
dados PORBASE5. Almada, Portugal: Agrupamento Vertical de Escolas Comandante Conceição e Silva, 
2008. 32 pp. 
19 Ver Figura 5.5. 

http://www.eb23-cmdt-conceicao-silva.rcts.pt/ebccs/becrecs1.htm
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comunidade educativa, em especial professores, coordenadores das bibliotecas e 

demais elementos da equipa, e para alunos, pais e encarregados de educação. 

 Trabalho inserido no projeto "PESQUISAR É APRENDER", subsidiado pela Fundação Calouste Gulbenkian - concurso 

de 2007.
 

  

 

  

      Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 

  
           Escola Básica 2, 3 Comandante Conceição e Silva 

 
  

  

 
  

 

      

  

  
O desenvolvimento das TIC (Tecnologias da Informação e da 
Comunicação) tem levado à necessidade do domínio  de novas 

competências no que diz respeito à pesquisa, ao tratamento e à 

comunicação da informação, facilitando o acesso ao 

Conhecimento. 
  

Esta página web destina-se particularmente a alunos e 

professores, mas também à comunidade educativa em geral, 
contendo documentos que servem de modelo quer para 

trabalhos individuais quer para trabalhos de grupo, 

possibilitando essencialmente aos alunos um papel activo e 

mais autónomo nas suas aprendizagens.  
  

Também indicamos alguns sites que permitem o acesso a 

instrumentos e bibliografia sobre pesquisa, mais simples ou 
mais elaborados conforme o perfil dos utilizadores, ou seja, 

conforme as suas necessidades, capacidades ou interesses. 

  
Para aprender a tomar notas, consultar modelo de fichas de 

leitura;   para organizar e elaborar trabalhos, consultar a página 

trabalho individual ou de grupo. 

  
Para os alunos ou outros "cibernautas" que desejem saber 

mais, podem utilizar variados endereços.  

  
A versão mais acessível é uma tradução em PORTUGUÊS, 

disponibilizada pela Rede de Bibliotecas Escolares, tratando as 

seis etapas da pesquisa, e é dirigida a alunos dos 2º e 3º ciclos 
e Secundário, em 

  

AA  AAvveennttuurraa  ddaa  ppeessqquuiissaa 

file:///F:/ebccs/becrecs2.htm
file:///F:/ebccs/becrecs2.htm
file:///F:/ebccs/becrecs1.htm
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http://www.rbe.min-

edu.pt/documentos/BE_PI/Pesquisa%20de%20informação.doc 
  

  

A versão  original em FRANCÊS, está disponível em:  

  
http://pages.infinit.net/formanet/cs/leveille.html 

  

Outros sites, em INGLÊS, que contêm informações para pais, 

professores, crianças e jovens podem ser acedidos em: 

http://www.librarysmart.com/working/home.asp 

ou 

http://www.big6.com/ 

Links e recursos multidisciplinares para a educação, 

nomeadamente no domínio da literacia da informação, poderão 

ser consultados em: 

http://edunet2.tripod.com/ 

http://www.edutic.giase.min-edu.pt/ 

http://eurydice.giase.min-edu.pt/ 

Aos utilizadores, a quem interesse um conhecimento mais 

aprofundado sobre o papel e funcionamento das Bibliotecas, 

quer a nível nacional quer internacional, nomeadamente 

Coordenadores e Professores da equipa da BE/CRE do 
Agrupamento,  aconselha-se a consulta da RBE  em 

http://www.rbe.min-edu.pt e  das organizações/associações de 

bibliotecas e de bibliotecários como a IFLA em 

 http://www.ifla.org/VII/s11/index.htm  

 ou a IASL em http://www.iasl-online.org/ 

Milhano, Lurdes Coutinho, A aventura da pesquisa, Dezembro, 2007.  

 
  

  

  

  

  

   
  

 

 

  

Figura 5.5 Página WEB em FrontPage 

http://www.rbe.min-edu.pt/documentos/BE_PI/Pesquisa%20de%20informação.doc
http://www.rbe.min-edu.pt/documentos/BE_PI/Pesquisa%20de%20informação.doc
http://pages.infinit.net/formanet/cs/leveille.html
http://www.librarysmart.com/working/home.asp
http://www.big6.com/
http://edunet2.tripod.com/
http://www.edutic.giase.min-edu.pt/
http://eurydice.giase.min-edu.pt/
http://www.rbe.min-edu.pt/
http://www.rbe.min-edu.pt/
http://www.ifla.org/VII/s11/index.htm
http://www.iasl-online.org/
file:///F:/ebccs/becrecs1.htm
file:///F:/ebccs/becrecs2.htm
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  Em 2008, foi sentida a necessidade de actualizar a utilização e o grau de 

satisfação dos professores da BE/CRE, por sentirmos falta de apropriação deste 
recurso, referida na análise SWOT. 

 

Face a esta questão foi elaborado um questionário de perguntas fechadas e 

duas abertas (Anexo 2.1), para conhecer os hábitos dos professores como usuários da 

BE, e as representações relativas a esta estrutura, pedindo sugestões de material a 

adquirir e nas duas perguntas abertas solicitar a identificação de aspetos positivos e 

negativos. 

 

Dos 67 professores da escola recebemos 53 respostas (79,1%) tendo sido 

validadas 52 (77,6%).  

 

Das respostas à questão sobre a frequência da BE registamos que apenas 20 

(38,5%) diz utilizá-la “frequentemente”, 26 (50%) “às vezes” e 6 (11,5%) “raramente”. 

 

As razões apontadas para não frequentar a biblioteca são a falta de tempo, 5 

(9,6%); dificuldade de horário, 2 (3,8%); impedimento por outras tarefas, 2 (3,8%). 

Outras respostas em que apenas se registou a opinião de um professor em cada uma 

delas (1,9%) foram a falta de oportunidade, por a BE se encontrar encerrada, 

dificuldades de acesso à Internet, falta de publicações periódicas e frequência de outro 

local para as tarefas que podia realizar na BE. 

 

Observando as respostas sobre as finalidades de uso da biblioteca (Tabela 5. 

41) constatamos que apenas 8 (15,4%) trabalha na BE para preparar aulas e estudar, e 

18 (34,6%) para usar a Internet. A frequência mais significativa tem a ver com o 

acompanhamento dos alunos e a selecção de materiais para os mesmos, mas não vai 

além dos 73%.  
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Itens Total de respostas % 

Acompanhar alunos 38 73,0 

Seleccionar materiais para 

indicar aos alunos 

32 61, 5 

Usar a Internet 18 34,6 

Preparar aulas/estudar 8 15,4 

 

Tabela 5.41 Finalidades de uso da BE 

 

Já no que respeita à opinião que tem da BE, a graduação de Boa queda-se nos 

31 respondentes (59,6%), a de Suficiente refere-se a 20 (38,5%) e regista-se apenas 1 

resposta para a graduação de Insuficiente (1,9%). 

 

Na avaliação dos aspetos positivos, 35 das respostas (53,8%) estão ligadas à boa 

qualidade do serviço prestado, à competência e à simpatia dos profissionais no 

atendimento; 5  têm a ver com as actividades desenvolvidas de animação cultural, 

exposições e informatização do catálogo. 

  

 Os aspetos menos positivos prendem-se com o encerramento da BE durante o 

horário previsto, 17 e a falta de recursos humanos, 13, seguido do horário insuficiente, 

5 e falta de computadores, 5, aliás questões que foram recorrentes em todos os 

inquéritos realizados em 2006 e 2007  a coordenadores e neste, em 2008 aplicado a 

professores da EBCCS. 

 

 A partir de 2008 assegurámos apoio a alunos do 3º ciclo na pesquisa de 

informação, utilizando a base de dados documental e ensinando noções básicas de 

biblioteconomia, conforme consta do no projeto “Alunos Monitores”, no próximo 

item. 
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 5.4.2. Investigação local na EBCCS (E3) (Almada). Projeto “Alunos Monitores” 

 

 O foco do projeto foi o recurso às TIC, utilizando o trabalho colaborativo entre 

as BE/CRE e as disciplinas curriculares, e o trabalho activo e colaborativo de alunos 

monitores – aprendendo ensinando – como motivação para a melhoria de atitudes, 

valores e comportamentos e para o êxito escolar, tanto dos alunos monitores como 

dos colegas das turmas participantes neste estudo.  

  

Na execução, pretendemos demonstrar uma evolução satisfatória do 

comportamento e aproveitamento, tanto dos alunos monitores que indiciavam mais 

dificuldades, como dos outros, e a mesma repercussão na generalidade dos alunos das 

turmas dos 7º, 8º e 9º anos, sem ignorar os aspectos ligados a princípios e a valores. 

  

Outros pressupostos estiveram relacionados com: 

 Os conhecimentos teóricos e práticos de psicologia, com especial relevo para 

as fases de desenvolvimento psicofisiológico e a sua influência nos 

comportamentos ligados ao psicoafectivo e ao desenvolvimento cognitivo do 

grupo alvo (pré-adolescência e adolescência), como “ferramenta” para 

conhecer as potencialidades e dificuldades dos alunos desta faixa etária e 

melhor lidar com as diferenças, para facilitar uma relação equilibrada entre 

todos.20  

 A crença, a exemplo de muitas experiências a nível internacional, na 

importância da utilização da biblioteca como espaço mais aberto e informal, 

com condições para administrar formação e apoio guiado à pesquisa e à 

utilização efetiva das TIC e, consequentemente, permitir desenvolver as 

competências em INFOLIT. 

  A previsão da potencial melhoria no desempenho dos alunos do 3º ciclo do 

ensino básico, preparando alunos em pequenos grupos, integrando-os  
                                                
20

 As nossas afirmações têm como suporte teórico, entre outros autores, VIGOTSKY, L., 1978; 
FERNANDES, E. e LOURENÇO, O., 2005; PIAGET, J., 1983. 
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posteriormente como alunos monitores, que voluntariamente ajudariam os 

colegas de turma nas aprendizagens em sala de aula e na biblioteca, e 

poderiam alargar a sua colaboração apoiando alunos mais novos do 2º ciclo, na 

biblioteca. 

 A convicção de que a linguagem utilizada entre os alunos facilita a 

comunicação e o exercício de “ensinar” entre pares também pode tornar os 

alunos mais competentes. Assim, o trabalho colaborativo e o recurso à 

utilização das TIC funcionariam como motivação para a aprendizagem e a 

mudança de atitudes. Ganhariam os que sabiam “menos” ou sabiam coisas 

diferentes, e ganhariam os que acompanhavam melhor os conteúdos e/ou 

detinham mais destrezas em TIC – “aprendendo/ensinando”. 

         

 

  5.4.2.1. Desenvolvimento do trabalho com os alunos  

 

A sensibilização e a inscrição voluntária foram asseguradas pela professora de 

História do 3º ciclo, na sala de aula, tendo esta docente ministrado os conteúdos 

curriculares e tendo apoiado as tarefas programadas para a sala de aula. 

 

No que tocou ao trabalho desenvolvido na BE/CRE, este foi em grande medida 

orientado e assegurado pela autora, com o envolvimento e colaboração da colega de 

História, nomeadamente: dando apoio nos trabalhos de pesquisa e ainda colaborando 

na preparação dos relatórios de avaliação intercalares e final, a entregar à Diretora do 

Agrupamento.  

 

Após as sessões de formação, os alunos monitores elaboraram trabalhos dos 

conteúdos da disciplina de História, em pequenos grupos, utilizando ou adaptando o 

modelo de organização e apresentação de trabalhos disponível na página WEB,  
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mencionada no ponto quatro da sessão um, e todo o processo teve o apoio presencial, 

por e-mail ou por SMS, tanto da autora como da colega de História, sem esquecer o 

contributo dos alunos através de opiniões, sugestões e trabalho colaborativo com os 

colegas e as professoras. 

 No final do processo de formação inicial, na BE/CRE, os alunos monitores 

foram integrados em diferentes grupos de trabalho, realizando as tarefas em sala de 

aula, na BE/CRE ou reunindo-se em outros espaços. 

 

 5.4.2.2. Autoavaliação e avaliação do projecto por parte dos alunos 

monitores 

 

 No final do 2º ano de concretização do que nos tínhamos proposto realizar, foi 

aplicado um inquérito aos alunos monitores (Anexo 3.3), que constou da auto-

avaliação sobre comportamento e aproveitamento em História e a influência deste 

projecto no comportamento e aproveitamento em outras disciplinas ou áreas 

curriculares, melhoria de competências em TIC e capacidades de interpretação. 

 

 Do mesmo inquérito, constavam questões para a avaliação desta experiência, 

nomeadamente como método de trabalho, motivação nas aulas, apoio em sala de aula 

e na biblioteca, suportes em TIC, modificação de hábitos de frequência da BE e 

avaliação global do projecto. 

 

 Constatámos que, no início do processo, a média dos alunos sem problemas de 

comportamento e aproveitamento era superior a 35% e, dos restantes, cerca de 60%, 

a grande maioria melhorou as duas componentes.  

 

  Apenas um aluno monitor não melhorou o comportamento em sala de aula 

(6/%). (Fig. 5.6). 
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Fig.5.6 Melhoria do comportamento em História 

 

 

 No aproveitamento também só um aluno não progrediu (6%) (Fig. 5.7). 

 

 

Fig. 5.7 Melhoria de aproveitamento em História 
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No que diz respeito à melhoria das aprendizagens e dos resultados em outras 

disciplinas ou áreas curriculares, fruto desta experiência, sete alunos (43,8%) 

afirmaram ter progredido nas áreas e disciplinas seguintes: (1) “História e Português”; 

(2) “Área Projecto, História e TIC”; (3) “Área Projecto e TIC”; (4) “Algumas disciplinas 

onde tinha negativa”; (5) Todas as disciplinas”; (6) “Ciências, Físico-Química, Francês, 

Geografia e História”; (7) “Área Projecto e Matemática”. 

 

Relativamente às competências em TIC, 75% dos alunos consideraram ter 

melhorado (Fig. 5.8). 

 

 

 

Fig. 5.8 Melhoria de competências em TIC 
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Também o progresso na capacidade de interpretação foi admitido em 75% dos 

alunos monitores, conforme Tabela 5.42 

 

Alunos Monitores Valor absoluto Valor percentual 

Opinião positiva 12  75 

Indiferente 4 25 

Total 16 100 

 

Tabela 5.42. Melhoria da capacidade de interpretação 

 

 

 

 O trabalho de grupo foi considerado importante (56%) ou muito importante 

(38%), o que corresponde a 95% dos alunos 

 

 

 

 

Fig. 5.9 Importância do trabalho em grupo 
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No que respeita à utilidade da página WEB como modelo de trabalho, do total 

de respondentes, 81% admitiram a utilidade do modelo de elaboração e apresentação 

de trabalhos, disponibilizada pela autora, no portal da escola (Fig. 5.10).  

 

 

Fig. 5.10 Utilidade da página WEB com modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.11 Avaliação do projeto 
Subtítulo: SMB (Satisfaz Muito Bem; SB (Satisfaz Bem); S (Satisfaz); NS (Não Satisfaz); NSM (Não Satisfaz Minimamente) 
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A avaliação global da aplicação do projecto, foi maioritariamente de “Satisfaz 

Bem” (56,3%), seguida de “Satisfaz Muito Bem” (18,8/%), conforme Fig. 5.11).  

 

No entanto, temos a registar a opinião de dois “Não Satisfaz”, de um aluno que 

no 2º período do ano lectivo 2009/2010 desistiu do projecto, por razões pessoais e 

familiares, e de outro que não conseguiu melhorar o comportamento nem o 

aproveitamento, tanto em História como em várias outras disciplinas. 

 

 

5.4.2.3. Avaliação dos alunos dos 7º, 8º e 9º Anos, participantes do projeto  

 

Em termos globais, constatámos que, no início do processo, a média dos alunos 

sem problemas de comportamento e aproveitamento era superior a 35%. Dos 

restantes, cerca de 60%, a maioria melhorou as duas componentes. 

 

 Os domínios passíveis de avaliação na disciplina curricular de História eram os 

dos Conhecimentos e das Atitudes, com o peso de 70% e 30%, respectivamente.  

 

As competências a adquirir pelos alunos até ao final do 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos 

de escolaridade) abrangiam conhecimentos ligados não só à “Compreensão Histórica” 

e “Comunicação em História”, mas também ao “Tratamento de Informação/Utilização 

de Fontes”, inferindo “conceitos históricos”, a partir da interpretação e análise cruzada 

de fontes, com linguagens e mensagens variadas (textos, imagens, mapas e plantas, 

tabelas cronológicas, gráficos e quadros). As atitudes a melhorar eram o “sentido de 

responsabilidade”, “participação/cooperação”, “autonomia” e “sentido crítico” 21  

 

  

 

                                                
21

 Documento orientador para a disciplina de História, do Departamento de Ciências Sociais do 
Agrupamento de Escolas Comandante Conceição e Silva. 
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Além dos aspectos a observar no documento orientador do Departamento de 

Ciências Sociais, também analisámos questões previstas nos objectivos do projecto, 

ligados à “interiorização de valores (tais como solidariedade, entreajuda, espírito de 

grupo…), e de princípios (tais como ética, respeito pelos outros…) ”.  

 

Da avaliação qualitativa e quantitativa dos objectivos alcançados na disciplina 

de História e da análise dos questionários aplicados aos alunos monitores, concluímos 

que os resultados foram positivos, por várias razões:  

 

1 O comportamento e o aproveitamento em sala de aula melhorou e, em 

alguns casos, mesmo em outras disciplinas. 

 

2 No que concerne aos níveis de sucesso, na disciplina de História, houve 

uma evolução positiva do aproveitamento, ao longo de todo o ano de 

2009/2010, que se traduziu na melhoria de 30,5% no universo 

observado, entre o primeiro e o último trimestres (Tabela 5.43), Esta 

conclusão baseia-se nos resultados da avaliação sumativa em valor 

absoluto nos três trimestres do ano letivo (Fig. 5.12) e no cálculo 

percentual desses mesmos resultados (Fig. 5.13). O nível de sucesso no 

final do ano correspondeu a 81%, no 7º ano, 91%, no 8º ano e 100%, no 

9º ano. Nestes resultados estavam incluídos os três alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), integrados nas turmas, e que 

igualmente obtiveram resultados positivos. 
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Tabela 5.43 Melhoria dos resultados dos alunos participantes no projeto. 2009/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.12 Resultados em números absolutos 
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Fig. 5.13 Resultados em números percentuais 

 

 

3 As competências em literacia da informação, incluindo destrezas TIC, 

tiveram um desenvolvimento significativo em muitos alunos, que se 

traduziu, designadamente, na organização e na qualidade da 

apresentação dos trabalhos em vários suportes, na citação das fontes – 

recorrendo menos ao plágio, na qualidade dos textos e no recurso ao 

som e à imagem; 

4 Os alunos passaram a frequentar a biblioteca com mais assiduidade.  

5 Observámos bons níveis de aceitação do outro, incluindo das 

professoras, e um trabalho colaborativo com bons resultados. 

6 Os alunos integrados nas turmas com NEE (Necessidades Educativas 

Especiais), acompanhados por nós e pela professora de educação 

especial, melhoraram o aproveitamento (já mencionado) e, 

relativamente a um deles, não foi necessário fazer adaptações 

curriculares na disciplina de História. Em entrevista informal com este 

estudante, no final do ano, o mesmo afirmou ter melhorado o  
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aproveitamento e o comportamento em outras disciplinas e ter sido 

bem aceite pelos colegas do grupo de trabalho.  

7 A adesão às nossas propostas foi bastante positiva e duas alunas que 

não se tinham inscrito como monitoras, durante o primeiro ano, 

integraram os grupos de ajuda, tendo uma delas participado, a seu 

pedido, numa das sessões de formação na biblioteca, e tanto ela como 

a outra colega melhoraram as suas competências. No entanto, houve 

um aluno que desistiu do projecto, ainda que reconhecendo ter 

melhorado o aproveitamento, mas outro não melhorou o 

comportamento nem o aproveitamento. 

8 A adesão ao projecto aumentou bastante no segundo ano, passando de 

dezasseis para cinquenta e duas inscrições, total muito próximo de 50% 

dos alunos do 3º ciclo. Além dos alunos monitores do ano lectivo 

2009/2010, inscreveram-se novos alunos e irmãos de outros que 

transitaram para o Ensino Secundário. Este aumento criou algumas 

dificuldades para acompanhar na biblioteca todos os alunos 

interessados, o que se traduziu na necessidade de adiar parte da 

formação, de alunos do 7º ano, para o início do ano lectivo seguinte.   

 

9 Na observação de comportamentos em sala de aula, podemos 

verificar a melhoria geral, à excepção de um aluno já referido, mas 

outro melhorou bastante e pediu mudança de lugar para estar mais 

perto da professora e ajudá-la em determinadas tarefas, situação 

que se manteve durante todo o ano. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

 

 

 Neste capítulo vamos expor as principais conclusões do nosso trabalho de 

investigação. Para melhor compreensão vamos sintetizá-las de acordo com as 

diferentes partes da estrutura. Começaremos por confirmar a validade das hipóteses 

adiantadas. Em segundo lugar apresentaremos as conclusões gerais da metodologia de 

investigação utilizada e os fundamentos teóricos a nível nacional e internacional, sobre 

o papel da biblioteca escolar/centro de recursos educativos no processo ensino 

aprendizagem, utilizando as Tecnologias da informação e comunicação, incluindo o 

estudo das Bibliotecas Escolares do Ensino Básico do Concelho de Almada (Portugal). 

Finalmente proporemos recomendações para futuras investigações. 

 

6.1 Confirmação de hipóteses 

 

No primeiro capítulo deste trabalho enunciámos quatro propostas de partida, 

que apresentamos de novo para assinalar a sua validade. 

 

H1 – Pensamos que o recurso a TIC contribui para a melhoria dos resultados 

académicos dos alunos, com o contributo da BE/CRE, na aquisição de destrezas de 

pesquisa e de competências em INFOLIT.  

 

 Esta hipótese confirma-se. Inúmeros estudos a nível internacional apontam 

para a importância da utilização das TIC e o contributo da BE/CRE, desde que esta 

obedeça a determinados requisitos, principalmente a sua implicação no processo 

ensino aprendizagem, transversal ao currículo dos estabelecimentos de ensino.  

 

Depois de estudar os modelos, projetos e estudos realizados a nível 

internacional confirmámos na investigação local que as escolas de 2º e 3º Ciclo de  
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Almada não detinham condições suficientes para desenvolver projetos que lavassem 

ao progresso da competência dos alunos em INFOLIT. A partir destas conclusões 

decidimos iniciar um processo para inverter esta realidade aplicando as teorias 

expressas em diferentes modelos, particularmente os de Khulthau, Felix Benito e o 

Guided Inquiry, e o “modelo de biblioteca escolar como agente dinâmico de 

aprendizagem” de Ross Todd.1 

 

 H2 - Supomos que os profissionais da equipa de BE/CRE têm formação 

insuficiente e não desenvolvem projetos transversais ao currículo em trabalho 

colaborativo com o professor curricular, para permitir a melhoria das competências 

dos alunos em INFOLIT, de modo a concretizar o novo papel de interveniente no 

processo ensino aprendizagem, no contexto atual. 

 

Esta hipótese confirma-se a nível local. No trabalho de campo realizado no 

Município de Almada constatámos que, apesar de existir um sistema bem estruturado, 

apoiado legislativamente pelo Ministério da Educação, e na prática pela Rede Nacional 

de Bibliotecas Escolares (RBE), ainda existe um número significativo de escolas que não 

reúne condições satisfatórias, quer para desenvolver projetos exequíveis de 

desenvolvimento da Literacia da Informação, particularmente se considerarmos a 

grande abrangência deste conceito, quer pela falta de professores e professores 

bibliotecários com estabilidade na equipa da BE/CRE e com perfil para trabalhar em 

colaboração. 

 

 Em relação a isto, comprovámos que estudos de Curry Lance, Ross Todd e 

Khulthau2 confirmavam a possibilidade de colaboração entre professores e a 

biblioteca. 

                                                             
1 BENITO MORALES, F. Nuevas necesidades, nuevas habilidades: fundamentos de la alfabetización en 
información. Em: GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. (Coord.). Estratégias y modelos para enseñar a usar la 
Información… op. cit.; TODD, R. G. Guided Inquiry: A Framework for meaningful research in the school 
library… op. cit. 
2
KULTHAU, C. Model of the Information Search Process…op. cit. LANCE, C. Proof of the power: Quality 

library media programs affect academic achievement.... op. cit.; TODD, R. J. Irrefutable evidence: How to 
prove you boost student achievement... op. cit. 
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Quando criámos as condições e trabalhámos em colaboração obtivemos êxito 

comprovado pela melhoria de comportamento, princípios, valores, evolução nas 

aprendizagens e a melhoria dos resultados. 

 

H3 - Julgamos que a nível institucional, no contexto interno, a BE não é 

suficientemente apoiada e valorizada, no que se refere à falta de recursos humanos 

em quantidade satisfatória e de infraestruturas, nomeadamente rede local, e de 

instrumentos TIC, caso de computadores, software de gestão documental acessível aos 

utilizadores da BE, software educativo, informação de apoio à pesquisa disponível 

online… 

 

 Esta hipótese confirma-se. Dos questionários aplicados, em especial do dirigido 

a coordenadores de todas as BE das escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, do 

Concelho de Almada, complementado com entrevista a estes profissionais, e dos 

respetivos resultados quantitativos e qualitativos, é possível inferir escassez de 

recursos humanos e deficiências/falta de infraestruturas que facilitem o papel da BE, 

em nosso entender por falta de definição de uma política da escola suficientemente 

ajustada às necessidades atuais, ainda que em alguns casos a BE esteja incluída nos 

documentos reguladores das escolas e/ou agrupamentos de escolas.  

 

Nos diferentes países estudados existem grandes diferenças nas políticas 

educacionais, assim como no sistema de financiamento. 

 

H4 – Parece-nos que o professor curricular não adquiriu ainda uma cultura de 

utilizador assíduo da BE nem de trabalho colaborativo com esta estrutura, praticando 

em grande medida o ensino centrado no professor curricular e na utilização quase 

exclusiva da sala de aula, não desenvolvendo projetos com alunos, para aquisição de 

competências em INFOLIT. 
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Esta hipótese também se confirma. Tanto os resultados da investigação local e 

alguns a nível nacional, confirmam que a maioria dos profissionais não se apropriou da 

BE como recurso. No entanto as BE também não trabalharam o suficiente para 

implicar os professores, ao não desenvolverem projetos para atingir esses fins. 

 

Nos diferentes países, tal como na hipótese anterior, verificámos diferenças, 

mas no caso dos USA observámos que o trabalho de parceria e de lobbing das 

associações de bibliotecários permitem um desenvolvimento muito mais significativo 

da INFOLIT e o incremento do trabalho colaborativo. 

 

6.2. Conclusões gerais  

 

 A metodologia deste trabalho insere-se nas metodologias qualitativas, que 

alguns também designam investigação interpretativa, recorrendo ao estudo de 

caso por o considerarmos adequado, já que é frequentemente utilizado em 

educação em pesquisas em situação natural e em contexto local.3 Foi baseado 

concetualmente em hipóteses, que já comprovámos no ponto 6.1 deste 

capítulo, e na definição de objetivos como ajuda nas escolhas de questões a 

estudar e as técnicas a empregar, neste caso quantitativas e qualitativas. Este 

equilíbrio entre técnicas qualitativas e quantitativas encontramo-lo em Lance, 

Ross Todd que realizaram estudos e além de utilizarem questionários 

trabalharam com alunos e concluíram que a biblioteca devidamente equipada e 

com bibliotecários competentes poderiam contribuir para o êxito dos alunos. 

 

 

                                                             
3LESSARD-HÉBERT, M.; GOYETTE, G.; BOUTIN, G. Investigação qualitativa: Fundamentos e práticas… op. 

cit.; TUCKMAN, B. W. Manual de investigação em Educação: Como conceber e realizar o processo de 

investigação em Educação… op. cit. 
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 Uma vez analisados os pressupostos teóricos, que a nível internacional e 

nacional suportam esta investigação, e a leitura dos resultados dos vários 

projetos/estudos de caso desenvolvidos, aplicando na prática a teoria, numa 

lógica de processo de “investigação ação”, modelo utilizado por John Dewey, 

com várias abordagens mais atuais que utilizam esta teoria como instrumento 

de articulação da teoria de “ensino baseado em evidência”, de “trabalho  

colaborativo”, que implicam professores curriculares, bibliotecários, equipas da BE e 

os alunos, e em projetos, programas e modelos utilizados na Educação, 

particularmente ligados ao papel e funções das bibliotecas escolares.4 Assim, é 

possível destacar as seguintes conclusões gerais. 

 

 No âmbito internacional foi identificada uma preocupação na procura de 

soluções para renovar o processo de aprendizagem e fazer face às novas 

exigências da educação e ensino, dado o exponencial desenvolvimento 

científico em várias áreas, onde se destaca o das novas tecnologias. Esta 

realidade não é idêntica em todos os países, mas ainda assim alguns deles 

beneficiam das investigações empreendidas nos USA, Canadá, ou em regiões, 

União Europeia, países Ibero-americanos, ou ainda em instituições e 

associações de carácter internacional/regional e nacional, Unesco, ALA, IFLA, 

IASL, EBLIDA, Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas 

(BAD), contributos importantes para o desenvolvimento das BE. O trabalho das 

organizações internacionais possibilitam adaptar normas aos contextos dos 

diferentes países e contextos locais como foi o caso vertente. 

 

 As ações realizadas neste trabalho focalizaram-se desde logo na definição de 

conceitos, (educação básica, alfabetização, literacia e literacia da informação);  

 

 

                                                             
4 Ver FARMER, L. Information literacy: a whole school reform approach… op. cit.; GORDON, C. An 
emerging theory for evidence based information literacy instruction in school libraries, Part 2: Building 
culture of inquiry… op. cit. 
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na criação de modelos e desenvolvimento de projetos na sua aplicação prática, 

já citados, que funcionam como evidências para comprovar que os estudantes 

podem melhorar competências em INFOLIT, e favorecer a autonomia na 

aprendizagem ao longo da vida, para enfrentar os novos desafios da sociedade, 

desde que se criem condições nas escolas para as BE/CRE disporem de meios 

(recursos humanos suficientes e qualificados e instrumentos TIC), na melhoria 

do processo ensino/aprendizagem. As finalidades dos conceitos se definem ou 

desenvolvem, os modelos criam-se e os projetos desenvolvem-se numa 

ideologia baseada nos direitos humanos.  

 

 Os conceitos mencionados no parágrafo anterior estão interligados e em 

constante evolução, levando-nos a concluir que não podemos fixar-lhes um 

significado, mas é possível dizer que tanto a educação básica como a 

alfabetização são direitos de todos os cidadãos à aprendizagem e o acesso aos 

meios para aquisição de competências que lhes permitam funcionar em 

sociedade e facultem os conhecimentos básicos para aprender ao longo da 

vida. O termo literacia começou por ser associado à competência de leitura e 

escrita e foi evoluindo até ao conceito de literacia da informação, que está em 

constante alteração e hoje em dia engloba também a competência em TIC. No 

entanto, consideramos que o essencial deste conceito, que inclui igualmente 

uma perspetiva ideológica, foi definido pela Unesco, nos seguintes termos: 

“A literacia da informação abarca o conhecimento das próprias 

necessidades e problemas com a informação e a capacidade para 

identificar, localizar, avaliar, organizar e criar, utilizar e comunicar com 

eficácia a informação para enfrentar os problemas ou questões levantadas; 

é um pré-requisito para a participação eficaz na Sociedade da Informação; e 

faz parte do direito humano básico para a aprendizagem ao longo da 

vida”5.  

 

                                                             
5Declaración de Praga. Hacia una sociedad alfabetizada en información… op. cit., p. 1.  
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 Como os estudos de caso foram feitos em Portugal, considerámos importante 

conhecer o nosso sistema educativo para compreender como funciona e poder 

enquadrar melhor o problema em estudo, considerando a influência do 

Ministério da tutela da educação básica, avaliando esta estrutura como 

contexto externo, mas simultaneamente como contexto interno, já que o nosso 

sistema é maioritariamente público e centralizado, o que condiciona muitas das 

escolhas locais. Ainda que se fale e se legisle invocando a autonomia das 

escolas, na prática ela é muito prejudicada logo à partida pelos 

constrangimentos orçamentais que são definidos pelos governos, tal como 

recursos humanos afetados às escolas. Por exemplo, o nosso país a Espanha e a 

França têm sistemas centralizados. Pelo contrário, a Alemanha é um sistema 

descentralizado e as políticas e financiamento do sistema é essencialmente dos 

estados em que se divide. No Reino Unido e na Irlanda, tal como acontece nos 

Estados Unidos, podemos observar que existe como que um sistema misto 

onde o estado tem um papel importante, mas as associações profissionais 

também. Destacamos no Reino Unido a Society of College, National and University 

Libraries (SCONUL), que desenvolveu em 1999 o primeiro modelo de literacia da 

informação nacional para o ensino superior,“7 pillars modelo fin formation literacy”,e 

a Associação de Bibliotecas Escolares que tem centrado o foco na INFOLIT e os 

bibliotecários têm utilizado os diferentes modelos na sua prática docente. Portugal 

como membro da União Europeia participa em diferentes projetos, como o 

eTwinning, no âmbito do programa da União Europeia, COMENIUS ou o iTec. O ensino 

básico, no caso particular do 3º Ciclo, como parte do sistema educativo em 

Portugal é fundamental para adquirir competências essenciais para a 

continuação de estudos, porque em termos cognitivos os alunos estão numa 

fase (pré adolescência e adolescência) em que é possível desenvolver um 

grande potencial de aprendizagem. 

 

 As bibliotecas escolares como tema de estudo justifica-se porque é o contexto 

dos estudos de caso e foi necessário entender qual o seu papel como micro 

estrutura da escola onde se insere. O conceito de biblioteca e de biblioteca  
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escolar tem-se alterado, tendo tomado diferentes designações, na medida em 

que os objetivos do ensino vão tentando acompanhar a evolução da sociedade. 

Em Portugal, após o início do processo de implementação da RBE este conceito foi 

definido e decidido integrar o conceito de Biblioteca Escolar no conceito mais 

vasto de Centro de Recursos Educativos, por ser considerado “um dos 

instrumentos fundamentais da organização pedagógica das escolas” e passar a 

sua denominação a ser “Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos”, 

designada também BE/CRE6. A RBE actualizou a definição de biblioteca escolar 

como conceito e modelo amplos de centros de recursos de aprendizagem, 

prevendo o apoio às atividades de ensino e às atividades curriculares não 

letivas, acompanhando a tendência generalizada nos USA e em países da 

Europa, pese embora o facto de esta questão ser praticamente ignorada em 

países como a Itália ou a Alemanha. 

 

 Analisando as BE/CRE a nível local, concluímos que as bibliotecas não estão 

suficientemente apetrechadas para apoiar o processo ensino aprendizagem, e 

permitir o acompanhamento da tendência de evolução, por razões que se 

prendem com insuficiência de recursos humanos e de recursos tecnológicos, a 

carência de formação de alguns coordenadores adaptada às necessidades e da 

falta de apropriação da BE por parte dos professores, assim como ausência de 

projetos para alterar esta realidade. Concluímos também que o grau de 

insatisfação dos alunos da escola E3 era menor do que o da generalidade das 

escolas, o que nos leva a crer que um dos factores que influenciaram esse 

resultado tinha a ver com ao facto de a equipa da BE ter mais formação e 

prestar serviços de melhor qualidade. 

 

 Ainda quanto à escola E3, onde foram realizados os Projetos “Pesquisar é 

Aprender” e “Alunos Monitores”, é nossa convicção ser possível motivar os  

                                                             
6
 PORTUGAL. Secretaria de Estado da Administração Educativa/Secretaria de Estado da Educação. 

Despacho Conjunto Interno Conjunto nº 3– I/SEAE/SEE/2002, 2º §. 
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alunos, implicá-los nas suas aprendizagens e melhorar os resultados, os 

princípios e valores, desde que se recorra ao trabalho colaborativo entre o 

professor curricular e a BE, se dote esta de instrumentos TIC suficientes, e se 

implique os alunos nas suas aprendizagens. 

 

 Os resultados relativos aos dados obtidos na aplicação das diferentes 

metodologias, fizeram-nos ver a evolução positiva dos participantes nos 

diferentes projetos. Por exemplo, criou-se um ambiente de empatia entre los 

distintos intervenientes, que resultou numa aceitação do outro, e fez melhorar 

o comportamento, a evolução das aprendizagens em geral que inclui a 

competência de pesquisa e os resultados académicos, e em concreto na 

disciplina de História, e passaram a conhecer melhor o funcionamento da 

biblioteca e a utilizá-la com mais frequência. A adesão dos alunos ao projeto no 

ano seguinte aumentou exponencialmente, passou de 16 para 52 alunos, o que 

nos leva a crer que os objetivos a que nos tínhamos proposto foram 

alcançados. 

 

 É necessário esclarecer que esta investigação abordou apenas aspetos ligados 

ao papel da BE como potencial de apoio mais direccionado para a aquisição de 

competências em INFOLIT, pelo que é apenas uma das vertentes de atuação 

desta infraestrutura, e as conclusões não se referem à BE como um todo, tendo 

em conta que não cabe no âmbito deste trabalho essa avaliação. 

 

 

6.3.Recomendações para futuras investigações 

 

 Os estudos e investigações possíveis, tendo como objeto as bibliotecas 

escolares podia continuar a ser feita a nível do Concelho para comparar o estado da 

questão, visto a execução das políticas definidas pelo poder central, estar cada vez 

mais concentrada no poder local. Os dados trabalhados a nível nacional são apenas um 

indicador, porque em nosso entender não permitem um diagnóstico tão correto e 
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sectorial que facilitem medidas de gestão de recursos, mais consentâneas com a 

realidade local. 

 

Talvez fosse também necessário trabalhar a nível nacional. O nosso país é 

pequeno e seria desejável que se definissem normas e modelos estruturados evitando 

orientações dispersas, salvaguardando as diferenças de contexto. 

Implementar estes projetos desenvolvidos neste trabalho de investigação, 

consideramo-los como hipóteses de trabalho a aplicar em outras escolas e contextos 

em Portugal. 
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Anexos 1 Análise da situação 
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ANEXO 1.1 

 

Questionário ao grau de satisfação dos alunos do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico da Escola 

Comandante Conceição e Silva (EBBCCS) - 2006 

 

 

 1. Que idade tens? 
 

 

 

    2. És do sexo: 

 

   3. Que ano de escolaridade frequentas? 

5º Ano  

6º Ano  

7º Ano  

8º Ano  

9º Ano  

 

4 – No geral qual o grau de satisfação que sentes enquanto utilizador da BE/CRE? 

  

 
 
 
 
5 - Dá a tua opinião sobre: espaço, equipa, serviços: assinala com uma cruz (X) as respostas, 
para ti mais correctas.  
   

 Não 
Satisfaz 

Satisfaz Satisfaz 
Bastante 

5.1 A sala da Biblioteca (Centro de Recursos)    

5.2 A localização na escola    

5.3 Horário de funcionamento    

5.4 Limpeza da biblioteca    

  menos de 10 anos  

entre 10 e 12 anos  

entre 13 e 15 anos  

  mais de 15 anos  

 Feminino  Masculino 

Não 
Satisfaz 

Satisfaz 
Satisfaz 

Bastante 
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5.5 Ajuda dos professores da BE/CRE    

5.6 Simpatia dos professores da equipa    

5.7 As actividades da BE/CRE    

 

6 – Achas que os recursos existentes na BE/CRE são em número suficiente? 

 

 Não satisfaz Satisfaz Satisfaz bastante 

 
Livros 

   

 
CD –Áudio  (Música) 

   

 
DVD/ Vídeos 

   

 
CD-ROM 

   

 
Computadores 

   

 
Acesso à Internet 

   

 
 

6.1 – Achas que os recursos da BE/CRE estão: 

 

Actualizados (novidades)   Interessantes  

não actualizados(Antigos)                                            Não interessantes  

 

 

6.2 – Que outros recursos (materiais)  poderia ter a BE/CRE? 

Livros  Sobre 

Filmes  Sobre 

CD-Audio(Música)  Sobre 

CD-ROM  Sobre 

Computadores   

Outros  Quais? 

 

7 – Vens à Biblioteca ou Centro de Recursos? 

 

 Muitas 
Vezes 

Algumas 
vezes 

Nunca 
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Sozinho    

Em grupo (com colegas)    

Com professor    

 

 

 

8 – Em que situações vens à BE/CRE? Podes assinalar várias hipóteses. 

 

Ocupação de tempos livres  

Pesquisa  

Trabalho para a escola   

Trabalhos de casa   

Trabalho com o professor em actividades   

Outros Quais? 

 
 
 

 

9.1 Na BE/CRE encontras os recursos (materiais) que procuras? 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 – E nos livros, consegues encontrar o assunto que procuras? 

         

 

 

 

 

           

10 – Que importância tem a BE/CRE para ti? 

 

  

Com facilidade  

Com dificuldade  

Preciso sempre de ajuda  

Sempre   

Quase sempre  

Nunca  
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11 – Se tiveres outras sugestões ou comentários a fazer utiliza este espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouco importante   

Muito importante  
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ANEXO 1.2 

 

Questionário sobre a utilização das novas tecnologias em casa e na biblioteca escolar 

dos alunos da Escola Básica Comandante Conceição e Silva em Almada em 2006 

 

 

1 - Indica os equipamentos de que dispões em casa e que podes utilizar. 
  

Computador  

Computador com ligação à Internet  

Fotocopiadora  

Impressora  

Equipamento áudio  

Equipamento vídeo  

Televisor no quarto  

Televisor em sala de trabalho  

Máquina fotográfica  

Câmara de vídeo  

Outro/s (qual/quais) –                         

  

  

 
 
2 – Se assinalaste na resposta 1, o computador e o acesso à Internet, indica como 
utilizas este equipamento. Se não assinalaste, passa à pergunta 3.  
 
 

Fazer pesquisa   

Fazer trabalhos de casa  

Jogar no computador  

Consultar sites (sítios)  

Comunicar com utilizadores de outros 
computadores (on-line) 

 

Outras utilizações 
- 

 

 
 
2.1 – Se assinalaste “consultar sites”, indica os que consultas no teu computador, por 
ordem de preferência. 
 
 

1  

2  

3  
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4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
3 – Na escola vais à biblioteca? 
 

Nunca Às vezes Frequentemente 

   

 
4 – Quando vais à biblioteca, utilizas que equipamento? (Em relação ao material que 
não exista na tua biblioteca não deves assinalar qualquer coluna) 
 

 Nunca Às 
vezes 

Frequentemente 

Computador    

Vídeo para ver filmes    

Aparelho áudio para ouvir música    

Fotocopiadora     

Impressora    

Digitalizadores (scanners)    

Câmara fotográfica    

Câmara de vídeo    

Outro/s – Qual/Quais -    

    

    

 
4.1 – Se na questão anterior assinalaste o computador, indica a utilização que fazes do 
mesmo. 
 

Fazer pesquisa   

Fazer trabalhos de casa  

Jogar no computador  

Consultar sites (sítios)  

Comunicar com utilizadores de 
outros computadores (on-line) 

 

Outras utilizações 
- 
- 

 

 
4.2 – Se na resposta anterior assinalaste a “consulta de sites”, indica-os por ordem de 
preferência. 
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1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 
5 – Indica material/equipamento que deveria haver na biblioteca que poderia levar-te 
a frequentá-la mais vezes. 
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ANEXO 1.3 

 

Questionário complementado com entrevista, aplicado a coordenadores de bibliotecas 

escolares do Concelho de Almada em 2006 e 2007 

 

 

 

 
1 - Identificação e caracterização da Escola e da BE/CRE 

 

1.1 Identificação da escola 

Nome da Escola  

Código 

Localidade 

1.2 Tipologia da escola 

1.2.1 A escola faz parte de um agrupamento?     

1.2.2 Níveis/Ciclos de ensino (assinale as opções aplicáveis) 

Pré-escolar □    1º ciclo □    2º ciclo □    3º ciclo □    Secundário □ 

1.2.3 Horário de funcionamento (assinale as opções aplicáveis) 

 Diurno □                     Nocturno □ 

1.2.4 Nº de alunos  

1.2.5 Nº de professores 

1.2.5 Nº de funcionários  

 

2 - Integração da BE/CRE na Rede de Bibliotecas 

 

2.1 Em que ano se deu a integração da Escola na Rede de Bibliotecas Escolares? 

2.2 Em que áreas se deu a intervenção após a integração? (assinale as opções aplicáveis) 

Espaço □  Mobiliário □  Equipamentos □  Fundo documental □  Software de gestão documental 

(bases de dados) □   Formação □  Outra/s □  (Qual/Quais:  

 

3 - Integração da Biblioteca na Escola 
 
3.1 Há ligação entre a Biblioteca e a comunidade escolar? 

3.1.1 Se sim, com que entidades? 

 Biblioteca Municipal/SABE □  
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Outras Bibliotecas Públicas □  

 Instituições locais □ 

 Outra/s: Qual/Quais?  

3.1.2 E em que áreas? 

         Formação □  Equipamentos □  Tratamento documental □   Animação □  
 
         Outra/s; Qual/Quais? 
 
3.1.2 E em que áreas? 

         Formação □  Equipamentos □  Tratamento documental □   Animação □  

         Outra/s. Qual/Quais? 

3.2 O coordenador da Biblioteca tem turmas atribuídas para leccionar? 

3.2.1 Se sim, quantas? 

3.2.2 O coordenador da biblioteca tem assento no Conselho Pedagógico? 

3.3 O Plano de Actividades da BE/CRE prevê acções articuladas com os órgãos da escola?  

3.3.1 Se sim, Qual/Quais? 

3.4 O Projecto Educativo da Escola (PEE) e o Plano de Actividades da Escola (PAE) incluem 

estratégias e actividades relacionadas com os objectivos da biblioteca? 

 

4 - Espaço da BE/CRE 
 
 
4.1 Área total da Biblioteca: 

4.2 Zonas funcionais existentes 
 

 
 

 

 

 

5 - Recursos Humanos 
 

5.1 Elementos que integram a equipa da 

Biblioteca (apenas os que têm 3 ou mais que 3 

tempos lectivos/horas atribuídos, com 

funções/tarefas definidas)  

 

      Nº de Professores  

 
Recepção ……………………………… 

□ 

 
Leitura de periódicos …………………. 

□ 

 
Leitura de documentos impressos …. 

□ 

 
Leitura áudio …………………………. 

□ 

 
Leitura vídeo …………………………. 

□ 

 
Leitura multimédia …………………… 

□ 

 
Internet ………………………………… 

□ 

 
Trabalho de grupo …………………… 

□ 

 
Produção gráfica ……………………. 

□ 
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      Nº de Auxiliares de Acção Educativa  

      Outros elementos  

5.1.1 Elementos que integram a equipa da Biblioteca com menos de 3 tempos lectivos/horas 

atribuídos (completamento de horário) 

     Nº de Professores 

     Nº de Auxiliares de Acção Educativa  

      Outros elementos  

5.1.2 Total de horas atribuídas ao Coordenador 

5.1.3 Há quantos anos exerce o cargo de Coordenador? 

1 ano □   entre 2 e 3 anos  □   entre 4 e 5 anos  □   > a 5 anos  □ 

5.1.4 Antes de ser Coordenador fazia parte da equipa da BE? 

5.1.5 Se sim, durante quantos anos? 

1 Ano □   entre 2 e 3 □   > a 3 anos  □ 

5.2 Total de horas semanais atribuídas aos professores que integram a equipa da Biblioteca, 

incluindo o Coordenador (apenas os que têm 3 ou mais de 3 tempos lectivos atribuídos).    

       Entre 8 e 15 horas 

       Entre 16 e 22 horas  

       Entre 23 e 30 horas    

 a 30 horas  

5.3 Total de horas semanais atribuídas aos Auxiliares de Acção Educativa 
  
 Entre 0 e 10 horas □  entre 11 e 20 horas □   entre 21 e 30 horas □ entre 31 e 40 horas □   > 40 
horas □ 
 

6 - Recursos Humanos – Formação 
 

6.1 Indique o número de professores da equipa da Biblioteca com formação para o 

desempenho de funções/tarefas nesta área de intervenção, incluindo o Coordenador. 

     

      Nenhum □   entre 1 e 2 □   entre 3 e 4 □   5 ou> □ 

 

6.1.1 Indique as áreas/conteúdos de formação, tipo de formação (contínua, especializada, 

auto-formação …) e número de professores (incluindo o Coordenador). 

 

 

Área/Conteúdo Tipo de formação Nº de Profs. 

Ciências Documentais/Tratamento documental   
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Organização e gestão de bibliotecas   

Técnico de BAD   

Tecnologias de Informação e Comunicação   

Animação cultural   

Bibliotecas Escolares   

Gestão de Fundo Documental   

   

 

6.1.2 Indique o número de professores e respectivas horas de formação (incluindo o 
coordenador). 
                                                                                                                                     
                                                                                          Nº de Profs. 

<a 50 horas de formação  

Entre 50 e 100 horas de formação  

100 e 150 horas de formação  

> 150 horas de formação  

 
6.2 Assinale a (s) área (s) de formação do Coordenador. 
 
 

Ciências Documentais/Tratamento documental  

Organização e gestão de bibliotecas  

Técnico de BAD  

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)  

Animação cultural  

Bibliotecas Escolares  

Gestão de Fundo Documental  

  

  

  

 

7- Tratamento técnico do fundo documental 
 

7.1 – Tratamento Informático (base de dados)? 

7.1.1 Se sim, qual o grau de execução? 

Cerca de 25% □   Cerca de 50% □   Cerca de 75% □   100% □ 

7.1.1.1 Edição (cotação, catalogação e classificação)  

 Totalmente tratado □   Parcialmente tratado □  

 

7.1.1.2 Indexação 
 
Totalmente tratado □   Parcialmente tratado □ 
7.2 Quais os instrumentos utilizados no tratamento técnico? 
 
CDU …………………………………….... □ 
Regras Portuguesas de Catalogação…. □ 
Lista de Assuntos. ………………………. □ 
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8 - Equipamento 
 
8.1 Qual o tipo e a quantidade de equipamento na Biblioteca? 
 

                                                                                           Nº                                                      

Equipamento Informático (Computadores)   

Computadores ligados à Internet  

Computadores ligados à intranet (escola)   

Equipamento áudio (postos de escuta)   

Equipamento vídeo (postos e consulta)  

Fotocopiadoras  

Digitalizadores (scanners)   

Impressoras  

Câmaras fotográficas  

Câmaras vídeo  

  

  

 

8.1.2 Infra-estrutura tecnológica 
 
Rede local (só na Biblioteca)   □ 
Rede local (com ligação a outros serviços da escola) □ 
  
 
8.2 Existe software de gestão documental? 
 
8.2.1 Se sim, qual? (Docbase, Porbase, Bibliobase…) 
 

9 - Colecção 
 
9.1 Indique a quantidade do fundo documental, tendo em conta a descrição que se segue. 

 

 Nº total de documentos 

Monografias (não ficção)  

Livros de ficção  

Obras de referência (enciclopédias, dicionários)  

Outros documentos (mapas, jogos)  

Jornais/revistas (nº de assinaturas)  

CD-Audio/Cassete – Áudio  

Cassete Vídeo/DVD  

CD-ROM (material de apoio ao currículo)  

CD-ROM (dicionários, enciclopédias …)  

Bases de dados on-line (subscrição)  
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9.1.1 Existe na Biblioteca material inoperacional por incompatibilidade/obsolescência do 

hardware ou software? 

 

9.1.2 No caso de ter respondido sim, explique as razões dessa situação. 

 

9.1.3 Indique se esse material poderá eventualmente ser aproveitado, nomeadamente outro 

espaço da escola, numa outra escola ou mesmo numa outra instituição (caso de material não 

danificado). 

 

10 - Funcionamento 

 

10.1 Número total de horas, por semana, aberta ao público. 

<10 Horas □   Entre 10 e 20 horas □   Entre 21 e 35 horas □   > 35 horas □ 

10.2 A Biblioteca está aberta durante a hora de almoço? 

10.3 Se a escola funciona em período nocturno, a Biblioteca está aberta nesse período? 

10.4 A Biblioteca tem Guia de Utilizador? 

10.5 Os utilizadores têm acesso a base de dados para pesquisa? 

10.6 Existe catálogo do Fundo Documental?  

10.7 Existe, na Biblioteca, Formação de Alunos para a utilização das TIC com os 

recursos/equipamentos deste espaço? 

10.7.1 Se sim, como funciona? 

10.8 E Formação de Professores? 

10.8 Há apoio orientado na escolha de sites? 

10.8.1 Se sim, descreva-o. 

10.9 Há apoio sistemático aos utilizadores na utilização dos equipamentos/materiais? 

(computadores, equipamento áudio, equipamento vídeo, software …) 

 

11 - Avaliação/sugestões11.1 Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a eficácia e 
a eficiência da Biblioteca Escolar? (equipamentos, materiais, recursos humanos, formação 
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ANEXO 1.4 

 

Questionário sobre o funcionamento das Bibliotecas Escolares de Almada a alunos do 

3ºCiclo - Em 2007 

 

 

 

Nome da escola: 
 

Por favor colabora, preenchendo este questionário. Assinala com uma cruz (X), sempre que for 
necessário. 
   
1. Que idade tens? 

 

 

2. És do sexo: Masculino: 

  Feminino: 

3. Que ano de escolaridade frequentas? 

7º Ano  

8º Ano  

9º Ano  

 
4 – És utilizador da BE/CRE? 
 
 
 
 - Se não és utilizador da biblioteca assinala com um X qual a razão  
 

Não gosto  

Não tenho tempo  

Porque tenho computador em casa  

Porque tenho internet em casa  

Porque tenho equipamento vídeo em casa  

Porque tenho equipamento áudio em casa  

Porque tenho livros em casa  

 
Se respondeste Não o questionário terminou aqui. 
                                   Agradecemos a tua colaboração. 

Menos de 12  

Entre 12 e 13  

Entre 14 e 15  

Mais de 15  

Sim   Não  
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5 – Que importância tem a BE/CRE para ti? 
 
 
 
 
 
6 - Vens à Biblioteca ou Centro de Recursos? 
 

 Muitas 
Vezes 

Algumas 
vezes 

Nunca 

Sozinho    

Em grupo (com colegas)    

Com professor    

 
7 - Dá a tua opinião sobre: espaço, equipa, serviços. Assinala com uma X as respostas, para ti 
mais correctas.  

 Não 
Satisfaz 

Satisfaz Satisfaz 
Bastante 

7.1 A sala da Biblioteca (Centro de Recursos)    

7.2 A localização na escola    

7.3 Horário de funcionamento    

7.4 Limpeza da biblioteca    

7.5 Ajuda dos professores da BE/CRE    

7.6 Simpatia dos professores/funcionários da BE/CRE    

7.7 As actividades da BE/CRE    

 
 

8– Achas que os recursos existentes na BE/CRE são em número suficiente? 
 

 Não satisfaz Satisfaz Satisfaz bastante 

Livros    

CD –Áudio  (Música)    

DVD/ Vídeos    

CD-ROM    

Computadores    

Acesso à Internet    

 
 

 
8.1 – Achas que os recursos da BE/CRE estão: 
8.1.1.  
 
 
8.1.2.  
 
 
 
8.2 – Que outros recursos (materiais) poderia ter a BE/CRE? 

 

Pouco importante   

Muito importante  

Actualizados (novidades)  

Não actualizados (Antigos)                                           

Interessantes  

Não interessantes  
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Livros  Sobre 

Filmes  Sobre 

CD-Audio (Música)  Sobre 

CD-ROM  Sobre 

Computadores   

Outros  Quais? 

 
 

 
9 – Em que situações vens à BE/CRE? Podes assinalar várias hipóteses. 
 

Classifica por ordem de importância:  
1 (-) Importante e 6 (+) Importante 1 2 3 4 5 6 

Ocupação de tempos livres       

Pesquisa       

Trabalhos para a escola       

Trabalhos de casa       

Trabalho com o professor em actividades       

       Outros Quais? 

 
 

 
10 – Na BE/CRE encontras os recursos (materiais) que procuras? 
 
 
 
 
 
11 - No geral qual o grau de satisfação que sentes enquanto utilizador da BE/CRE? 
 
 
 
 
11.1 – Se tiveres outras sugestões ou comentários a fazer utiliza este espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com facilidade  

Com dificuldade  

Preciso sempre de ajuda  

Não Satisfaz Satisfaz Satisfaz Bastante 
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Anexos 2 Projeto “Pesquisar é Aprender” 
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ANEXO 2.1 

 

Inquérito aplicado aos professores da EBCCS como utilizadores da BE/CRE - Julho de 

2008 

 

1. Costumas vir à biblioteca? 

                    Frequentemente        

                    Às vezes      

                    Raramente      

 

1.1. Se não és utilizador frequente, indica-nos razões que podem justificar essa atitude. 

 

2. Com que fins te deslocas à biblioteca?   

Preparar aulas/Estudar     

Seleccionar materiais para indicar aos alunos  

Acompanhar alunos       

Usar a Internet      

                  Outro? Qual? 

 

3. Costumas requisitar materiais na nossa biblioteca?  

                  Para uso pessoal      

                  Para a tua prática lectiva   

    

      3.1. Em que âmbito utilizas os materiais requisitados? 

Disciplina  

Área Curricular  

Área projecto 

Outra      

Apoio Pedagógico 

Actividades de Acompanhamento de alunos   

Interesse pessoal 

 

       4. Quais os suportes que mais utilizas? 

Livro  

Electrónico/Computador 

Áudio  

Vídeo 

Outro? Qual? 
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5. Aconselhas os teus alunos a consultar recursos da biblioteca? 

Frequentemente        

Às vezes      

Raramente      

 

6. Costumas sugerir a aquisição de materiais para a biblioteca? 

     

 

7. Se achas que a nossa biblioteca não está suficientemente apetrechada em livros e 

outros documentos em suporte electrónico/ multimédia, em que áreas gostarias de a 

ver reforçada? 

 

Obras de referência: 

    Dicionários    

                Enciclopédias   

            Ciência e Tecnologia dos Computadores    

Filosofia/Psicologia     

Religião/Teologia     

Ciências Sociais      

Ciências Puras      

Artes/Divertimentos/Desportos    

Literatura                 

História/Geografia     

 

8. Dá sugestões para aquisições, nomeadamente acessos à Internet:  

9. Qual a tua opinião sobre a biblioteca? 

Boa     

Suficiente     

                  Insuficiente 

 

10, Refere aspectos positivos do seu funcionamento. 

      11. Refere aspectos negativos. 
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ANEXO 2.2 

 

Formação a funcionários e a professore 

 

ANEXO 2.2 
 

EB 2, 3 Comandante Conceição e Silva  
2007 

Planificação de sessões de formação e trabalho no fundo documental da BE e 
formação 

De 22 de Junho a 10 de Julho de 2007 
 

Responsável pela formação: Maria de Lurdes Coutinho Milhano 
 

Horário 
                                
                            Dias                                                                                 

 
10:30 – 13:00 

 

 
14:00-17:00 

22 de Junho – 6ª-feira  D. Marina 
Prof. Lurdes Milhano 

   

26 de Junho – 3ª-feira Prof. Paula 
D. Elisabete 
Prof. Lurdes Milhano 

 

27 de Junho – 4ª-feira  D. Marina 
Prof. Paula 

28 de Junho – 5ª-feira Prof. Paula 
D. Elisabete  
Prof. Lurdes Milhano 

 

   

   

   

02 de Julho – 2ª-feira Prof. Paula 
D. Elisabete 
D. Marina 

 

03 de Julho – 3ª-feira  Prof. Paula 
D. Marina 
Prof. Lurdes Milhano 

04 de Julho – 4ª-feira  D. Marina     
Prof. Narmin 
Prof. Lurdes Milhano 

05 de Julho – 5ª-feira Prof. Paula  
D. Elisabete     
 (Reunião SABE – Escola Antº Costa) 
Lurdes Milhano 

Prof. Narmin 
D. Marina 

06 de Julho – 6ª-feira Prof. Paula 
D. Elisabete 
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(Reunião SABE - grupo coordenador – 
Lurdes Milhano) 

   

   

09 de Julho – 2ª-feira Prof. Paula  
D. Elisabete 

 

10 de Julho – 3ª-feira  D. Marina 
Prof. Lurdes Milhano 

 

 

 

Proposta de horários das sessões de formação em oficina de trabalho, na área da 

Biblioteconomia e Gestão Documental (utilização de base de dados documental) 

 

 

 

1 – D. Elisabete 

 

26 de Junho – 3ª-feira 10:30 – 13:00 

 

28 de Junho – 5ª-feira 10:30 – 13:00 

 

02 de Julho – 2ª-feira 10:30 – 13:00 

 

05 de Julho – 5ª-feira 10:30 – 13:00 

 

06 de Julho – 6ª-feira 10:30 – 13:00 

 

09 de Julho – 2ª-feira 10:30 – 13:00 

 

Total de horas 15 

 

 

2 – D. Marina 

 

22 de Junho – 6ª-feira 14:00 – 17:00 

27 de Junho – 4ª-feira 14:00 – 17:00 

 

02 de Julho – 2ª-feira 10:30 – 13:00 

 

03 de Julho – 3ª-feira 14:00 – 17:00 

 

04 de Julho – 4ª-feira 14:00 – 17:00 

 

05 de Julho – 5ª-feira 14:00 – 17:00 

 

10 de Julho – 3ª-feira 14:00 – 17:00 

 

Total de horas 20,5 
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3 – Professora Narmin 

 

04 de Julho – 4ª-feira 14:00 – 17:00 

 

05 de Julho – 5ª-feira 14:00 – 17:00 

 

Total de horas 06 

 

 
i
 

 

 

 

Horários das sessões de formação em oficina de trabalho, na área da 

Biblioteconomia e Gestão Documental (utilização de base de dados documental) 

DocBase 

 

4 – Prof. Paula 

 

26 de Junho – 3ª-feira 10:30 – 13:00 

 

27 de Junho – 4ª-feira 14:00 – 17:00 

 

28 de Junho – 5ª-feira 10:30 – 13:00 

 

02 de Julho – 2ª-feira 10:30 – 13:00 

 

03 de Julho – 3ª-feira 14:00 – 17:00 

 

05 de Julho – 5ª-feira 10:30 – 13:00 

 

06 de Julho – 6ª-feira 10:30 – 13:00 

 

09 de Julho – 2ª-feira 10:30 – 13:00 

 

Total de horas 21 
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EB 2, 3 Comandante Conceição e Silva  

 

Mapa de sessões de trabalho para formação sobre 

classificação e indexação e arrumação do fundo documental 

utilizando a Classificação Decimal Universal (CDU) 
 

Setembro de 2007 

 

Responsável pela formação: Mª de Lurdes Coutinho Milhano 

 

Horário Dias 
14:00 – 19:00 12 de Setembro 

14:00 – 19:00 13 de Setembro 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

Participantes: 

 

A. A. Educativa – Elisabete (4 horas) 

                           - Marina (12 horas)   

 

Professores: Maria Manuela Caeiro (12 horas) 

 

 

 

Bibliografia  

 

- Classificação Decimal Universal – versão actualizada de  

- Regras portuguesas de catalogação 

- Lista de cabeçalhos 

 

 

 

 

 

 
1 Documento elaborado por Maria de Lurdes Coutinho Milhano 
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EB 2, 3 Comandante Conceição e Silva  

 

Mapa de sessões de trabalho de catalogação do fundo documental da 

BE e de formação em PORBASE5  
De19 de Junho a 08 de Julho de 2008 

 

Responsável pela formação: Maria de Lurdes Coutinho Milhano 

 

 

 

Horário 

                                

                            Dias                                                                                 

 

10:00 – 13:00 

 

 

15:00-18:30 

19 de Junho – 5ª-feira  D. Marina 

Prof. Lurdes Milhano 

   

   

25 de Junho – 4ª-feira  D. Elisabete (14:30-

17:00) 

D. Marina (14:30-

18:00) 

Prof. Lurdes Milhano 

(14:30-18:00) 

26 de Junho – 5ª-feira D. Elisabete 

Prof. Lurdes Milhano 

D. Marina 

Prof. Lurdes Milhano 

27 de Junho – 6ª-feira D. Elisabete 

Prof. Lurdes Milhano 

 

   

   

08 de Julho – 3ª-feira D. Elisabete (11:30-13:00) 

Prof. Lurdes Milhano a) 

Técnica da BMA a) 

a) às 10:30 na EB1 nº 1 C. Piedade 

(actualização da PORBASE- v1.6) 
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EB 2, 3 Comandante Conceição e Silva  

Mapa de sessões de trabalho de catalogação do fundo documental da BE e de formação em 

PORBASE5  

04 a 12 de Setembro de 2008 

Responsável pela formação: Maria de Lurdes Coutinho Milhano 

 

Horário 

                                

                            Dias                                                                                 

 

09:00 – 13:30 

 

 

15:00-19:00 

04 de Setembro – 5ª-feira 09.15 – Configuração do 

PORBASE e ficheiro de 

leitores  

- Prof. Lurdes Milhano 

- Técnica da BMA Margarida 

Raimundo 

- Verificação e correcção 

de dados na base 

documental, na sequência 

da migração do 

DOCBASE para 

PORBASE 

- Prof. Lurdes Milhano 
05 de Setembro – 6ª-feira 11.00 – 13.30 - Catalogação 

D. Marina 

D. Elisabete 

Prof. Lurdes Milhano 

15.30-17.30 - Elaboração 

de etiquetas  

D. Marina 

 

   
09 de Setembro – 3ª-feira 11.00 – 13.30 - Catalogação 

D. Marina 

D. Elisabete 

Prof. Lurdes Milhano 

- Elaboração de etiquetas  

D. Marina  

- Manual de procedimentos 

em PORBASE (correcções 

e acrescentos) 

- Verificação e correcção 

de dados na base 

documental CRECS 

Prof. Lurdes Milhano  

10 de Setembro – 4ª-feira 10.00 às 12.30 -  Colagem de 

etiquetas e arrumação dos 

livros nas estantes respectivas 

D. Elisabete 

 

15.00 às 17.30 – 

Catalogação na base teste1 

D. Marina 

 

11de Setembro 5ª-feira 10.00 às 12.30 - Catalogação 

na base teste1 

D. Elisabete 

 

 

- Verificação e correcção 

de dados catalogados na 

base teste1 

- Exportação de dados da 

teste1 para a CRECS e 

cópia de segurança 

Prof. Lurdes Milhano 

12de Setembro 6ª-feira 10.00 às 12.30 -  Colagem de 

etiquetas e arrumação dos 

livros nas estantes respectivas 

D. Elisabete 
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Anexos 3 Projeto “Alunos Monitores” 
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ANEXO 3.1 

 
 

SENSIBILIZAÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES NO 
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM (documento de apoio 

 

Sessão de 2009-09-16 
 

 

 

SENSIBILIZAÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM (documento de apoio) 

Sessão de 2009-09-16 

 
 
Bibliografia e notas de apoio 
 
- Conceito de Alfabetização – 
 
(Ver Colecção - Cadernos de Formação n.º 2. “Alfabetização”, pp. 13-18). Título do artigo: 
“Sentido Actual do conceito de alfabetização”, de Visi Pereda Herrero.  
Em linha: 
http://www.dgidic.min-edu.pt/fichdown/Recorrente/Cadernos_formacao/Alfabetizacao.pdf .  
 
- Conceito de Literacia da Informação (Zurkowsky) 
[conceito abrangente: literacia (educação básica); literacia em destrezas (Bawden, 2001)]. 
 
- Na Página WEB no blog da BE da escola sede em 
http://www.bibliotecaxcompanhia.blogspot.com, para além de poderem consultar vários 
endereços, procurar em “Informação, diversão precisa-se” a ligação à página web com o título 
A Aventura da pesquisa, onde se pode aceder a uma ficha de leitura e um modelo de trabalho, 
clicando nos botões que estão no final da folha. 
 
Na mesma página é possível aceder a um modelo de pesquisa “as seis etapas da pesquisa” 
com a ligação a um endereço da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE).  
Título: A pesquisa da informação na EB 2, 3 e Secundário: O Prof. parceiro do aluno 
Aconselhamos aos professores a leitura do seguinte: 
 
Introdução – 7. Fins e objectivos gerais da biblioteca escolar. (p. 9) 
               9. A biblioteca da escola. (pp.10-11).  
 
Cap. II – As seis etapas de um processo de pesquisa de informação. (pp. 16-30). 
 
Anexo 2: Métodos de trabalho. (pp. 41-45). 
 
Anexo 4: A tabela de Classificação Decimal Universal (CDU). 
Mostra fichas e modelo de trabalhos.    

http://www.dgidic.min-edu.pt/fichdown/Recorrente/Cadernos_formacao/Alfabetizacao.pdf
http://www.bibliotecaxcompanhia.blogspot.com/
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- Ver também no blog da BE da escola sede o endereço A CDU CONTADA ÀS CRIANÇAS E AOS 
JOVENS (vídeo que explica as áreas da Classificação Decimal Universal (CDU). 
 
Para o 1º ciclo também há modelos adaptados àquelas faixas etárias, mas aguardamos as 
alterações que a RBE tem andado a fazer e então repetir a pesquisa. 
 
- Em http://www.oei.es/pdfs/rbe3.pdf pode aceder-se a Directrizes IFLA UNESCO para BE. 
2002. Trad. Maria José Vitorino ou em http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/ 
SchoolLibraryGuidelines-pt.pdf 
 
Aconselhamos a leitura integral aos Coordenadores das bibliotecas e, aos professores, o 
seguinte: 
 Introdução – (p. 2) 
Cap. 1 – Missão e política. (p. 3) 
Cap. 4 – Programas e actividades 
             4.1 – Programas. (p. 15) 
             4.3 – Actividades no âmbito da escola. (p.16) 
                   O Director/a e a BE. (p. 16) 
                    Os docentes e a biblioteca … (fala da INFOLIT) (pp. 17-19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oei.es/pdfs/rbe3.pdf
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/SchoolLibraryGuidelines-pt.pdf
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/SchoolLibraryGuidelines-pt.pdf
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ANEXO 3.2 
 

Documentos de apoio à formação de alunos na BE/CRE da EBCCS 
 
 
 

Documento orientador das primeiras sessões de formação de alunos na BE/CRE 
 

 Sessão 1  

 1 – Noções básicas sobre o funcionamento da memória (curva e fases da 

memória) e tipos de inteligência e a sua importância nos métodos de estudo (Anexo – 

Investigação local, página 25); 

2 – Estratégias para melhorar destrezas em língua materna;  

3 – Importância da utilização do guião disponibilizado na internet pela RBE, para 

validar páginas WEB;  

4 – Primeiro contacto prático com a página WEB que construímos, disponibilizada no 

portal do Agrupamento de Escolas, para acesso a ligações, incluindo o modelo de 

elaboração e apresentação de trabalhos.1  

5 – Explicação sobre a metodologia e a filosofia de apoio dos monitores aos colegas de 

turma e a outros eventuais utilizadores da biblioteca;   

6 – Temáticas curriculares passíveis de escolha do primeiro trabalho de grupo, como 

exercício de treino, propostas pela professora de História. 

 

Nota: O tempo para as atividades práticas era gerido com flexibilidade, como já 

referimos, adaptando-o ao número de computadores disponíveis, com ligação à 

Internet, e aos horários e necessidades dos alunos. 

 

 

 

 

                                                
1
 MILHANO, L. C., “A aventura da pesquisa”: Escola E B 2.3 Comandante Conceição e Silva, 2007, [Em linha]: 

http://www.eb23-cmdt-conceicao-silva.rcts.pt/ebccs/becrecs1.htm. [Acedido em várias datas. Último acesso em 

2012-06-20] 

 

http://www.eb23-cmdt-conceicao-silva.rcts.pt/ebccs/becrecs1.htm
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Sessão 2 

 

1 - Noções básicas de biblioteconomia (classificação, áreas do conhecimento, cotação) 

e indicação de ligação a um vídeo sobre a Classificação Universal Decimal (CDU), 

adaptada às faixas etárias dos alunos da escola e disponível no blogue da BE/CRE. 

2 - Utilização de bases de dados documentais, e elaboração de exercícios de pesquisa 

na Internet; 

3 – Contacto com a organização e arrumação das prateleiras, na biblioteca; 

4 – Exercícios práticos de pesquisa na base de dados PORBASE5 e procura dos itens no 

suporte físico (Apêndice I – Investigação local – páginas 26-29). 

5 – Organização de “portefólios” individuais com os documentos de apoio e endereços 

eletrónicos, relativos a todas as matérias das sessões, assuntos e trabalhos 

desenvolvidos na BE/CRE, ao longo do ano (questionários, testes diagnóstico, 

exercícios de pesquisa…). 
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PESQUISA NO CATÁLOGO ONLINE – Biblioteca – 1 

Nome_______________________ Turma____ Nº____ 

 

Completa os seguintes quadros, a partir da informação pesquisada no catálogo on-line e nas estantes da 

biblioteca. 

1. 

Assunto Título Autor Área CDU  

Nº e 

Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 

descrever o conteúdo do 

documento 

Poluição 

 

 

 GARDINER, 

B 

  

 

 

 

2. 

Assunto Título Autor Área CDU  
Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 
descrever o conteúdo do 

documento 

 

 

Uma 

Aventura 

na cidade  

   

 

 

 

3. 

Assunto Título Autor Área CDU  

Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 

descrever o conteúdo do 

documento 

 

História 

    

Cota: 94(469) 

MAH 
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PESQUISA NO CATÁLOGO ONLINE – Biblioteca – 2 

Nome_______________________ Turma____ Nº____ 

Completa os seguintes quadros, a partir da informação pesquisada no catálogo on-line e nas estantes da 

biblioteca. 

1. 

Assunto Título Autor Área CDU  

Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 

descrever o conteúdo do 

documento 

 

 

Harry 

Potter e a 

pedra 

filosofal 

   

 

 

 

 
2. 

Assunto Título Autor Área CDU  

Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 

descrever o conteúdo do 

documento 

 

Cidadania 

   Cota: 

Registo: 3114 

 

 

 

 

3. 

Assunto Título Autor Área CDU  

Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 

descrever o conteúdo do 

documento 

 

 

 Sophia de 

Melo 

Breyner 

Andresen 

 Cota:  

Registo 3006 
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PESQUISA NO CATÁLOGO ONLINE – Biblioteca – 3  
Nome_______________________ Turma____ Nº____ 

 

Completa os seguintes quadros, a partir da informação pesquisada no catálogo on-line e nas estantes da 

biblioteca. 

1. 

Assunto Título Autor Área CDU  

Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 

descrever o conteúdo do 

documento 

Filosofia  

 

  Registo: 3115 

 

 

 

2. 

Assunto Título Autor Área CDU  
Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 
descrever o conteúdo do 

documento 

 

 

 Luís de 

Camões  

 Registo: 1409 

 

 

 

3. 

Assunto Título Autor Área CDU  

Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 

descrever o conteúdo do 

documento 

 

 

A fada 

Oriana 
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PESQUISA NO CATÁLOGO ONLINE – Biblioteca – 4 

Nome_______________________ Turma____ Nº____ 

Completa os seguintes quadros, a partir da informação pesquisada no catálogo on-line e nas estantes da 

biblioteca. 

1. 

Assunto Título Autor Área CDU  

Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 

descrever o conteúdo do 

documento 

 

 

Sexta-feira 

ou a vida 

selvagem 

   

 

 

 

 

2. 

Assunto Título Autor Área CDU  
Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 
descrever o conteúdo do 

documento 

 

Drogas 

 STOPPARD, 

Miriam 

  

 

 

 

 

3. 

Assunto Título Autor Área CDU  

Nº e Nome 

Cota/registo Escreve uma frase a 

descrever o conteúdo do 

documento 

 

Música 

 

Enciclopédia 

Visual  
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ARCO DA APRENDIZAGEM 

 

 
 

1 – Motivação  
 
  Perceptiva 
2 – Atenção        (memória de curto prazo) 

  Cognitiva  
 

3 – Compreensão * (atribuir significado pessoal à informação)  

    

4 – Evocação * 

     * (memória de longo prazo) 

5 – Resposta *  
 
 

 
 
 

FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA 
ETAPAS 

 
Fase inicial: O registo na memória é feito transitoriamente pela actividade 
eléctrica dos neurónios (memória primária). Dura vários segundos. Exemplo: 
Consulta da lista telefónica. 
 
Fase “intermédia”: A informação é reforçada pela repetição do estímulo e é 
guardada por mais tempo. Dura minutos a anos, mas a velocidade com que se 
consegue relembrar é lenta (memória secundária). Exemplo: A utilização 
repetida de números de telefone. 
 
Fase “elaborada”: Memória baseada na síntese das proteínas, em vez de na 

simples actividade eléctrica. As informações, importantes, são armazenadas 
permanentemente. (memória terciária). A velocidade com que se recupera a 
informação é rápida. Exemplos: O próprio nome; a linguagem falada ou escrita: 
as matérias de estudo; os conhecimentos profissionais, etc..  
 
 

SUGESTÃO 

 
Alunos perguntam aos professores de Físico-Química e/ou de Ciências sobre: 
Actividade eléctrica dos neurónios e sobre síntes 
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ANEXO 3.3 
 
 

Inquérito aos alunos monitores para avaliação do projecto e auto-avaliação 2009/2010 
 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COMANDANTE CONCEIÇÃO E SILVA 
Escola Básica 2, 3 Comandante Conceição e Silva 

 
Questionário 

 

O presente questionário, dirigido a alunos do 3º ciclo do ensino básico, insere-se num 

estudo de investigação que procura observar o impacto positivo das aprendizagens dos 

alunos na implementação de projectos/programas que abordam o processo ensino 

aprendizagem numa perspectiva global, ou seja, a utilização das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) integrada nas actividades lectivas, com o 

contributo da Biblioteca Escolar. 

Nesse sentido, agradecemos antecipadamente a tua colaboração para avaliar o projecto 

“Alunos Monitores” e a tua participação no mesmo. 

  

 

 

1 - Sexo 

Masculino     Feminino  
 

2 – Como avalias esta tua experiência? (Assinala apenas uma opção) 

Muito Boa           Boa           Satisfatória           Não Satisfatória  
 

3 – Consideras que é um bom método de trabalho para aprenderes mais? 

Sim           Não     
 

3.1 – E o que pensas da realização dos trabalhos em grupo, também para aprender mais? 

Muito Importante           Importante           Indiferente  
      

4 - As aulas da disciplina de História tornaram-se mais interessantes?   

Sim           Não  

 

5 – O apoio/orientação na aula e na biblioteca, seguida da integração em grupos de 

trabalho para apoiares colegas da turma e utilizadores da biblioteca, foi uma boa 

oportunidade para adquirires mais competências para interpretar a informação dos 

documentos pesquisados? 

Sim           Não            Indiferente  
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5. 1 – E para melhorares as competências em TIC? (ex. pesquisa na Internet; consulta da 

base de dados e dos documentos físicos da biblioteca; utilização do Word, PowerPoint, 

Excel; inserção de imagens, vídeos…). 

Sim           Não           Indiferente    

 

6 – Indica se alteraste a frequência de utilização da biblioteca 

Sim          Não  

 

6.1 – Se respondeste sim, indica a frequência com que vieste. (Assinala apenas uma 

opção) 

Bastantes vezes mais Algumas vezes mais Poucas vezes mais Menos vezes 

 

7 - O modelo de organização, elaboração e apresentação de um trabalho de pesquisa, 

disponível on-line na página WEB da escola “Pesquisar é aprender”, tem sido útil para 

ti?  

Sim           Não           Indiferente  
 

8– Achas que melhoraste o comportamento na aula de História durante o ano lectivo? 

(Assinala apenas uma opção) 

 

Sim           Não           Regra geral não perturbo as aulas               
 

8.1 – E o aproveitamento? 

 Sim           Não           Regra geral sou bom/boa aluno/a  

 

9 – Diz-nos se achas que esta experiência contribuiu para melhorares em outras 

disciplinas. 

9.1 – No comportamento: 

Sim           Não  

9.1.1 – Se respondeste sim, indica a/s disciplina/s. 

 

 

9.2 - No aproveitamento: 

Sim           Não   

9.2.2 - Se respondeste sim, indica a/s disciplina/s. 

 

 

10 – Classifica a aplicação deste projecto na escala de 1 a 5 (o 5 é o valor mais alto) * 

1      2           3           4            5 

 

* Nota: toma em consideração as seguintes correspondências: 1 (Não Satisfaz 

Minimamente); 2 (Não Satisfaz); 3 (Satisfaz); 4 (Satisfaz Bem); 5 (Satisfaz Muito 

Bem). 

 

11 – Se quiseres acrescentar alguma questão ou assunto sobre o projecto que não 

tenham sido tratados no questionário, fá-lo aqui. (Opiniões, sugestões…) 



Anexos 
_______________________________________________________________________ 

506 

 

                                                
i Documento elaborado por Maria de Lurdes Coutinho Milhano 

 

 
 

 

EB 2, 3 Comandante Conceição e Silva  

 

Mapa de sessões de trabalho para formação sobre 

classificação e indexação e arrumação do fundo documental 

utilizando a Classificação Decimal Universal (CDU) 
 

Setembro de 2007 

 

Responsável pela formação: Mª de Lurdes Coutinho Milhano 

 

Horário Dias 
14:00 – 19:00 12 de Setembro 

14:00 – 19:00 13 de Setembro 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

Participantes: 

 

A. A. Educativa – Elisabete (4 horas) 

                           - Marina (12 horas)   

 

Professores: Maria Manuela Caeiro (12 horas) 

 

 

 

Bibliografia  

 

- Classificação Decimal Universal – versão actualizada de  

- Regras portuguesas de catalogação 

- Lista de cabeçalhos 

 

 

 

 

 

 
i
 Documento elaborado por Maria de Lurdes Coutinho Milhano 
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EB 2, 3 Comandante Conceição e Silva  

 

Mapa de sessões de trabalho de catalogação do fundo documental da 

BE e de formação em PORBASE5  
De19 de Junho a 08 de Julho de 2008 

 

Responsável pela formação: Maria de Lurdes Coutinho Milhano 

 

 

 

Horário 

                                

                            Dias                                                                                 

 

10:00 – 13:00 

 

 

15:00-18:30 

19 de Junho – 5ª-feira  D. Marina 

Prof. Lurdes Milhano 

   

   

25 de Junho – 4ª-feira  D. Elisabete (14:30-

17:00) 

D. Marina (14:30-

18:00) 

Prof. Lurdes Milhano 

(14:30-18:00) 

26 de Junho – 5ª-feira D. Elisabete 

Prof. Lurdes Milhano 

D. Marina 

Prof. Lurdes Milhano 

27 de Junho – 6ª-feira D. Elisabete 

Prof. Lurdes Milhano 

 

   

   

08 de Julho – 3ª-feira D. Elisabete (11:30-13:00) 

Prof. Lurdes Milhano a) 

Técnica da BMA a) 

a) às 10:30 na EB1 nº 1 C. Piedade 

(actualização da PORBASE- v1.6) 
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EB 2, 3 Comandante Conceição e Silva  

Mapa de sessões de trabalho de catalogação do fundo documental da BE e de formação em 

PORBASE5  

04 a 12 de Setembro de 2008 

Responsável pela formação: Maria de Lurdes Coutinho Milhano 

Horário 

                                

                            Dias                                                                                 

 

09:00 – 13:30 

 

 

15:00-19:00 

04 de Setembro – 5ª-feira 09.15 – Configuração do 

PORBASE e ficheiro de 

leitores  

- Prof. Lurdes Milhano 

- Técnica da BMA Margarida 

Raimundo 

- Verificação e correcção 

de dados na base 

documental, na sequência 

da migração do 

DOCBASE para 

PORBASE 

- Prof. Lurdes Milhano 
05 de Setembro – 6ª-feira 11.00 – 13.30 - Catalogação 

D. Marina 

D. Elisabete 

Prof. Lurdes Milhano 

15.30-17.30 - Elaboração 

de etiquetas  

D. Marina 

 

   
09 de Setembro – 3ª-feira 11.00 – 13.30 - Catalogação 

D. Marina 

D. Elisabete 

Prof. Lurdes Milhano 

- Elaboração de etiquetas  

D. Marina  

- Manual de procedimentos 

em PORBASE (correcções 

e acrescentos) 

- Verificação e correcção 

de dados na base 

documental CRECS 

Prof. Lurdes Milhano  

10 de Setembro – 4ª-feira 10.00 às 12.30 -  Colagem de 

etiquetas e arrumação dos 

livros nas estantes respectivas 

D. Elisabete 

 

15.00 às 17.30 – 

Catalogação na base teste1 

D. Marina 

 

11de Setembro 5ª-feira 10.00 às 12.30 - Catalogação 

na base teste1 

D. Elisabete 

 

 

- Verificação e correcção 

de dados catalogados na 

base teste1 

- Exportação de dados da 

teste1 para a CRECS e 

cópia de segurança 

Prof. Lurdes Milhano 

12de Setembro 6ª-feira 10.00 às 12.30 -  Colagem de 

etiquetas e arrumação dos 

livros nas estantes respectivas 

D. Elisabete 
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