


 

 

 

 

  

 



 Analfabetismo é a qualidade  de 

analfabeto, uma palavra de origem latina 

(analphabētus) que se refere àquelas 

pessoas que não sabem ler nem escrever. 

 

Entre 1878 79,4% dos portugueses  maiores de 6 anos, 

não sabiam ler nem escrever. Cem anos depois, a taxa 

de analfabetismo reduziu, cerca de 17%. 

 Em 1870, 74,1% das crianças entre os 7 e os 9 eram 

iletradas. Desde 1960 todos os portugueses aprendem a 

ler nessas idades. 

 





 Literacia é a capacidade de cada  

indivíduo compreender e usar a informação escrita, contida 

em vários materiais impressos, de modo a desenvolver  

seus próprios conhecimentos. A sua definição vai além da 

simples compreensão dos textos, inclui um conjunto 

de capacidades de processamento de informações, que 

poderão ser usadas na vida pessoal de cada indivíduo. 

 

 A literacia não é estática, pois a compreensão das pessoas  

sofrem mudanças, para mais ou para menos. 

 





 A palavra biblioteca tem sua origem nos termos gregos 

  biblío  - (livro) e 

 

  teca (caixa), -  significando a caixa ou casa de livros,  um local onde os 

livros seriam colocados, de forma organizada, para consultas e leitura. 

 

 Separação das Silabas: bi-bli-o-te-ca 

 Etimologia: Lat. biblioteca 

 É uma palavra exdruxúla   

 

 Não possui forma masculina 

 Palavras vizinhas de biblioteca 

 bibliófilo bibliopola, biblioteca,  bibliotecário, biblioteconomia. 
 

 Mês da Comemoração Internacional as Bibliotecas - Outubro 

  

 

 

 



 

 

 



 Os livros devem estar organizados de forma a  que seja fácil a sua 

pesquisa; 

 

 

 

 

 Por nível de leitura 

 Por género 

 Por cores; 

 Por autores; 

 Por tamanho 

 Coleções 

 Por lidos/não lidos 

 

 



 "Livros de barro“ 

 As mais antigas bibliotecas da Mesopotâmia e do Egipto eram formadas por placas 

de argila gravadas em escrita cuneiforme e onde guardavam todo o saber. 

 

  22.000 placas de argila gravadas, integravam a coleção da mais antiga biblioteca 

de que se tem notícia - a do rei Assurbanípal, na Assíria, construída sete séculos 

antes de Cristo.  

  

                   

  

 

 

 

 
                                                   

                                                              Livros de barro 
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 A maior biblioteca da Antiguidade foi construída no século IV antes de Cristo em 

Alexandria, no Egipto, por Alexandre, o Grande. 

  Incluía 60 mil volumes, manuscritos em folhas de papiro (planta própria de terrenos 

inundados, a partir da qual os antigos Egípcios faziam folhas finas para escrever) ou em 

pergaminhos (peles de carneiro, cabra, ovelha ou cordeiro,  preparadas para servir como 

material de escrita), com textos de literatura grega, egípcia, assíria e babilónica.  

 Essa coleção foi destruída em 640 depois de Cristo, quando os árabes conquistaram 

Alexandria. 

 Na civilização Árabe também  se desenvolve as bibliotecas ligadas ao ensino, para 

estudantes e professores.  

 O livros eram organizados de acordo com a sua importância, por isso O Corão, livro 

sagrado, ocupava as prateleiras mais altas. 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

  Alexandre – O Grande                                         A biblioteca de Alexandria depois de recuperada em 2003 
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 Aristóteles fundou a biblioteca escolar, como a mais importante 

antes da biblioteca de Alexandria. No Liceu que fundou em 

Atenas, estabeleceu, pela primeira vez, uma  íntima ligação 

entre a escola e esse novo espaço intelectual que é a 

biblioteca.  

 A ideia de Aristóteles era agrupar os sábios e os alunos em redor 

de uma biblioteca e de coleções científicas, ao progresso da 

ciência. Demétrio de Falero apenas teve que alargar este plano, 

ajudado pela magnificência de Ptolomeu, para fundar o Museu 

e a Biblioteca de Alexandria. 

                                                 Aristóteles 

 

 

 



 

 

 Papiro (planta) 

 

 

 

 Papiro em papel 

 

 

 

 Pergaminho         
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 Durante a Idade Média, a Europa Ocidental esteve sob o domínio 

cultural da Igreja Católica. Por essa razão, as bibliotecas ficaram 

restritas aos mosteiros. A Igreja monopolizou a comunicação escrita: 

a cópia e iluminação (desenhos pintados) de manuscritos, era feita 

sobretudo em mosteiros e conventos. Os Scriptoria os manuscritos 

eram conservados 

 

 

 

 
 Monges a copiar livros    

 



 Contudo, escrever à mão era um processo lento e trabalhoso, tanto 

para elaborar o original de uma obra como para reproduzi-la. 

 

  A reprodução de um número razoável de cópias era mesmo um 

trabalho para uma vida e a população do mundo aumentava assim 

como o número de alfabetizados e leitores.  

 

 Dada esta situação,  já há bastante tempo algumas pessoas 

habilidosas vinham tentando encontrar um meio rápido e eficaz 

para gravar a escrita. Os primeiros caracteres móveis inventados 

com esse fim eram de argila. 

 



 Mais tarde, durante o Renascimento (período de Renovação artística, 

literária e científica, os séculos XIV e XV, e que, se realizou no plano estético, 

como pintura, escultura e arquitetura, segundo os modelos  da cultura 

clássica greco-romana), as universidades criaram as primeiras bibliotecas 

públicas, destinadas principalmente ao uso de professores e alunos. 

 Por outro lado, nobres e sábios, ou simplesmente colecionadores 

apaixonados de manuscritos, deram grande impulso à criação de 

bibliotecas privadas, que aumentaram em número e qualidade durante os 

séculos XIV e XV. 

 

 



 No século XV o alemão Johann Gutenberg inventou a 

prensa, uma sofisticada máquina constituída por um 

molde de metal, com as diversas letras, sinais de 

pontuação e todos os outros caracteres usados na escrita 

manual,  uma espécie de alavanca. prensa e uma tina de 

tinta.  

 

 Por essa razão, Gutenberg ficou conhecido como o "Pai 

da Imprensa". O primeiro livro impresso por Gutenberg - a 

célebre "Bíblia de 42 linhas", em tipos góticos –  

 



 Graças a esta extraordinária invenção, foi possível imprimir uma série de 

livros e torná-los acessíveis a toda a gente, espalhando assim a cultura e o 

saber por todo o mundo. 

 Desde então, a imprensa progrediu incessantemente, até chegar aos 

métodos computadorizados.  

    Johan Gutenberg                Livro Gutenberg                       Prensa de Gutenberg 

 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=br.geocities.com/saladefisica3/fotos/gutenberg.jpg&imgrefurl=http://br.geocities.com/saladefisica3/&h=267&w=210&prev=/images?q=gutenberg&svnum=10&hl=pt-PT&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://images.google.pt/imgres?imgurl=www.loc.gov/jefftour/images/gutenberg.jpg&imgrefurl=http://www.loc.gov/jefftour/firstfloor.html&h=202&w=300&prev=/images?q=gutenberg&svnum=10&hl=pt-PT&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://images.google.pt/imgres?imgurl=work.colum.edu/~matma/images/miniature/gutenberg.gif&imgrefurl=http://work.colum.edu/~matma/museum/gutenberg.shtml&h=283&w=235&prev=/images?q=gutenberg&svnum=10&hl=pt-PT&lr=&ie=UTF-8&o 


 Biblioteca do Vaticano fundada em 1450 pelo papa Nicolau V tinha 

um milhão de volumes impressos, sendo só 60.00 manuscritos. As 

Bibliotecas eram vistas como símbolo de riqueza e de poder. 

                                                  Universidade do Vaticano                                                                        Universidade de Oxford 
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 Impressor 

  

 Livreiro 

 

 Editor 

 
 Leitor 

 

 Bibliotecário 



 

 Já na antiguidade estava conceptualizada uma realidade que se foi 

complexificando e que supõe um sistema de informação. 

 Na Idade Moderna surgem os periódicos  e após a Revolução Industrial a 

imagem e o som convertem-se em meios de informação. 

 

 No século XX e a seguir à 2ª Guerra Mundial, este novos suportes e registos 

também informáticos, constituem a “revolução documental”. 

 

 Estas alterações surgem a partir da “velha biblioteca “, nascendo os diversos 

serviços especializados, quer quanto ao conteúdo, (das artes, médicas, de 

química, de história…); 

 Quer quanto ao tipo (hemerotecas, fonotecas, discotecas, mediatecas e 

ludotecas). 

 



 Aprendizagem da leitura, desenvolvimento do prazer e do hábito da leitura, capacidade 

de selecionar e criticar a informação, desenvolvimento de métodos de estudo e de 

investigação autónoma.  

 informação - fornecer  informação, rápida e acessível; oferecer orientação na 

localização, seleção e utilização de  informação 

 educação - promover a integração da informação no currículo escolar; facilitar o 

alargamento compreensivo da informação recolhida; promover educação contínua;  

 cultura - apoio da experiência estética, orientação na apreciação de artes e 

encorajamento da criatividade; 

 recreio - oferecer um espaço lúdico utilização útil e de  de lazer, através da 

apresentação  de materiais e  programas de valor recreativo. 

 

 Porém, num mundo em que a produção de informação é acelerada, a biblioteca escolar 

é cada vez mais chamada a desempenhar novos papeis:  

 

  

 



 

 As bibliotecas podem ser públicas ou particulares. Nas bibliotecas públicas o 

acesso aos livros e outros materiais costuma ser gratuito, sendo  permitido o 

empréstimo de livros por um determinado período. As bibliotecas de hoje já 

não são lugares não são lugares escuros, aborrecidos, silenciosos.  

 Existem também as bibliotecas comunitárias, que geralmente situam-se em 

bairros da periferia, e nem sempre recebem apoio do Governo. 

 

 As bibliotecas particulares podem ser mantidas por instituições de ensino 

privadas, fundações, instituições de pesquisa ou grandes 

colecionadores.  Abrindo suas portas para estudantes, leitoras e 

pesquisadores. 

 Existem também as bibliotecas especializadas, que oferecem coleções de 

informações sobre determinado assunto, tais como medicina, matemática, 

cinema e outros. 

 

 



  O início do século caracteriza-se por uma instabilidade 

social, política e económica decorrente da instauração da 

República (1910) e da queda da monarquia; 

 

Da colonização de África, Ultimato (1890), e da  

humilhação para Portugal e dos sentimentos nacionais; 

 

 Dos problemas económicos e sociais resultantes da 

industrialização que dependia dos capitais estrangeiros e 

dos movimentos reivindicativos do operariado. 

 

  Mais tarde, a entrada de Portugal na primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) vem agravar a situação. 

 



 Assim e dado o atraso sociocultural de Portugal, grande índice de 

analfabetismo, nomeadamente no interior, isolamento, falta de 

recursos económicos e a fraca economia que ainda dependia 

grandemente da agricultura, a cultura estava pouco dinamizada. 

Poucas crianças iam à escola, sobretudo as mulheres. Trabalhavam 

nos campos.  

 

 

 







      O Serviço de Bibliotecas Itinerantes (SBI) foi criado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian em 1958, por Branquinho da Fonseca  ligado 

ao projeto de uma biblioteca-circulante iniciado pelo mesmo em 

1953 no Museu- Biblioteca do Conde Castro Guimarães  

em Cascais, onde conservador-bibliotecário. 

 

 



 



 Objetivos: 

  abranger todo o território nacional, e ilhas;  

 Quebrar o isolamento do país ( público com menor acesso 

à educação de todas as idades, mas quem usufruía mais 

eram os jovens); 

 Promover e desenvolver o gosto pela leitura;  

  Aumentar o nível cultural dos cidadãos,  

 Promover o empréstimo domiciliário, livre e gratuito para 

todos. 

 



 No início, em 1958, foram colocadas em 

circulação 15 bibliotecas itinerantes (sobretudo na 

região de Lisboa e litoral),  

 Mas em 1961 já circulavam pelo país (estendendo-

se ao interior) 47 veículos da marca Citroën. 

 



 A Fundação Calouste Gulbenkian estabeleceu parcerias com 

as autarquias que cediam instalações para depósito dos livros 

e pontualmente contribuíam no pagamento de despesas. 

  A Fundação pagava  o acervo de obras, o biblio-carro, o 

honorário do pessoal, combustível, despesas de manutenção 

e conservação. 

 

  A Gulbenkian substituía-se assim ao Estado, ao criar uma rede 

de bibliotecas, até porque o Estado não estava muito 

interessado na formação de cidadãos plenamente 

esclarecidos e informados. 

 

 

 







 O encarregado da Biblioteca não necessitava de um curso 

específico ou diploma, bastava ser alfabetizado e ter alguma 

cultura geral, e facilidade no contacto com o público. 

  Também muitos intelectuais, escritores, desempenharam essa 

função, como Alexandre O’Neill ou Herberto Hélder. 

 

 



 

 A partir do início da década de 70 o projeto Serviço de Bibliotecas 

Itinerantes fica fragilizado devido à falta de apoios. 

  A 20 de Fevereiro de 1974 supôs-se a extinção do serviço. 

Contudo, com a eclosão do 25 de abril, a situação mudou 

radicalmente e o serviço manteve-se, sofrendo algumas 

reestruturações. 

 

No período de 1981 a 1996 Vergílio Ferreira foi diretor do Serviço de 

Bibliotecas Itinerantes, desenvolvendo a animação da leitura e a 

difusão literária e cultural e reforçadas as atividades de promoção 

da leitura e dos livros (exposições, debates, encontros com 

autores, leitura de contos e poesia).  







 

 “Na minha memória ainda estão bem vivas as visitas que a biblioteca 

itinerante fazia à minha aldeia, Sarilhos Pequenos, onde nasci, cresci e vivi até 

aos 24 anos e seis meses. Tal como muitas outras crianças de Sarilhos 

Pequenos, eu lia sempre à luz do candeeiro a petróleo, mas, no meu caso, a 

utilização do candeeiro a petróleo continuou muito para além do período da 

escola primária. 

 

 Junto à carrinha juntavam-se sempre muitas pessoas, algumas delas, as mais 

idosas, vinham mais para observar do que para requisitar livros, porque muitas 

dessas pessoas não sabiam ler, mas assistiam extasiadas a tanta azáfama. 

Ainda me lembro de uma dessas pessoas, com o rosto enrugado de uma vida 

de trabalho, uma mulher idosa, já falecida há muitos anos, me dizer: “Ah, filho, 

eu também gostava de levar um livro, mas nunca aprendi a ler..." 

http://www.youtube.com/watch?v=w5F9dE_TB1w 
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 Naturalmente que, as  Bibliotecas, terão contribuído, ao longo da sua 

História, para a diminuição dos níveis de iliteracia e mesmo do 

analfabetismo, bem como na formação social e cultural  dos portugueses. 

 

 Hoje em dia, projeta-se uma nova Biblioteca do Futuro com meios 

sofisticados em todas as áreas. 

 A Rede Nacional das Bibliotecas Públicas uniformiza projetos comuns como 

suporte à igualdade de oportunidades para as Bibliotecas Públicas e dotá-

las de recursos modernos e atualizados. 

 As Bibliotecas ligadas ao Ensino, também, inseridas na Rede Nacional das 

Bibliotecas Escolares beneficiam desses benefícios, tentando acompanhar a 

evolução e a modernidade. 

 

 



 Biblioteca Nacional de Mafra – no Convento de Mafra – D. João V – 1717 

 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo é um serviço dependente da 
Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, serviço central da 

administração direta do Estado – integrado na Secretaria de Estado 

da Cultura - preserva e salvaguarda o património - documentos originais, 

desde o século- IX até aos dias de hoje. 

 
         Torre do Tombo                                                                                    Convento de Mafra 





 A biblioteca Mansueto da Universidade de Chicago mantém seu acervo de 

3,5 milhões de livros no subsolo, ou a de Nova Mídias na Bélgica em forma de 

líquido, ou a de Alexandria, no Egipto. 

                    Chicago                            Bélgica                                                Alexandria 



 

 E, ainda que, as Bibliotecas do nosso Agrupamento de Escolas sejam espaços 

muito reduzidos à semelhança das grandes Bibliotecas Públicas das grandes 

cidades do nosso país, ou mesmo a nível internacional, esperamos que elas 

possam corresponder às vossas necessidades e constituam motivo de 

interesse pela leitura, pela pesquisa e pela curiosidade cientifica; 

 

 Que possam abrir caminho a novas aprendizagens importantes na vossa 

formação pessoal e cultural, contribuindo para que possam ser Homens e 

Mulheres informados e esclarecidos. 

 





 Trabalho realizado por: 

 

 Maria de Fátima Nunes 


