


A biblioteca pública – porta de acesso local ao 

conhecimento – fornece as condições básicas 

para uma aprendizagem contínua, para uma 

tomada de decisão independente e para o 

desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos 

grupos sociais. 

(Manifesto IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas) 



66% dos brasileiros não frequentam bibliotecas 
(Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2016) 

 
22,5% da população brasileira entre 15 e 29  
anos está sem estudar e sem emprego formal 
(IBGE/2016) 



27% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são 
analfabetos funcionais 
(Instituto Paulo Montenegro e Ação Educativa/2016) 

 
3ª maior taxa de evasão escolar entre os 100 
países com maior IDH 
(ONU/2012) 



Conecta Biblioteca = 
Programa nacional de estímulo à transformação 

social por meio de bibliotecas públicas, recursos 

vitais para o desenvolvimento de comunidades.  



Sintonizado com as políticas públicas para o 

setor, o programa está orientado pelas metas 

estabelecidas no Plano Nacional do Livro e 

Leitura (PNLL), Plano Nacional  

de Cultura (PNC) e também pelos Objetivos de  

Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas (ODS). 

  O Conecta Biblioteca é realizado pela ONG 

Recode e pela Caravan Studios, tem o apoio do 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e 

da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e 

Bibliotecas (DLLLB) e patrocínio da Fundação  

Bill & Melinda Gates. 



Quem somos 

• Mais de 22 anos de atuação 

em tecnologia, formação de 

redes e cidadania. 

• Empoderamento digital e 

oportunidades para jovens. 

• Parcerias com bibliotecas, 

escolas públicas e 

instituições comunitárias. 

ONG Recode 

• Incentivo ao protagonismo 

das comunidades na 

resolução de problemas. 

• Soluções tecnológicas por 

meio da cocriação. 

• Metodologia baseada em 

design thinking. 

Caravan Studios 



    

Objetivos centrais 

FORTALECER AS 

HABILIDADES DOS 

PROFISSIONAIS DE 

BIBLIOTECAS 

1 
COMO? 

Oferecer formações  

nos temas:  

• Pesquisa da comunidade 

• Estratégia de comunicação 

• Gestão participativa 

• Articulação 

  
Apoiar o desenvolvimento continuado 

dos profissionais de bibliotecas para 

melhor ouvir e satisfazer as 

necessidades de suas comunidades.  



    

Objetivos centrais 

AUMENTAR O 

NÚMERO  

DE NOVOS USUÁRIOS 

2 COMO? 

• Incrementar o portfólio de 

soluções oferecidas pela 

biblioteca  

• Fomentar a participação de 

jovens nas atividades do dia a 

dia  
META 

• + 60% de novos usuários, sendo 

1/3 jovens 

Atrair a comunidade para os serviços 

oferecidos na biblioteca. 



    

Objetivos centrais 

GARANTIR 

SUSTENTABILIDADE 

3 
COMO? 

• Sistematizar e compartilhar o 

conhecimento construído e 

fortalecer a rede nacional de 

bibliotecas. 

• Contribuir para a melhoria dos 

indicadores sobre impacto das 

bibliotecas no país. 

• Incentivar a elaboração de um 

plano de sustentabilidade para 

as bibliotecas envolvendo os 

diversos setores da sociedade. 

Desenvolver estratégias para 

garantir a continuidade das ações 

construídas ao longo do programa. 



    

200 Bibliotecas 

Conectadas 

em todo o 

Brasil  



Nosso percurso 

Convocatória 
(seleção de participantes) 

1 2 3 4 

Nº de frequentadores 6/6 M 

Perfil Profissional Biblioteca 

Relatório Atividades (Anual) 

Percepção da 

Comunidade sobre a 

Biblioteca 

Consulta de Opinião =  

Marco Zero 
Formação  

Questionário Avaliação 

Evento Formativo 

em Pesquisa da 

Comunidade 

Fotos Comitê Jovem  

Formação em Gestão 

Compartilhada 

Identificação da 

Comunidade + 

Comitê Jovem  

Planejamento de 

Escuta e Pesquisa  

Quadro da pesquisa (matriz) 

Formação em Gestão de 

Articulação  

Registro e 

Ideação 

6 7 8 9 10 

Quadro Resumo 

Validação de Ideias  

e Plano de Ação 

Implementação da 

Nova Programação e 

Avaliação 

Consulta de Opinião = 

Resultado 

Perfil Profissional de 

Biblioteca 

Percepção da 

Comunidade sobre a 

Biblioteca 

Premiação de 

Melhores Práticas  

Submissão do projeto sobre a 

Nova Programação Formação em Gestão  

da Comunicação 

Ideias de Programação 

Plano de Comunicação  

Plano de Parceria  

Formulário de Avaliação 

5 



    

Teoria da Mudança 
Conecta Biblioteca  

O que queremos mudar?  

 

Qual o Propósito? 



    



    



    



    



    
MT 

Mato Grosso no Conecta Biblioteca 

2017: 3 Bibliotecas  

2018: 8 Bibliotecas  

11 Bibliotecas  



    

5 dias de Encontro Formativo 
(14 a 18 de maio) 

200 profissionais de bibliotecas 
/Coordenadores dos Sistemas Estaduais   

Patrícia Itaibele 

Juína – MT  

Embaixadora 
Conecta Biblioteca  

Apresentando 
Boas Práticas   



Movimento Recode  



Movimento Recode =  
Em rede com parceiros de todo o Brasil – bibliotecas, 

escolas e instituições comunitárias – queremos 

empoderar digitalmente jovens de 14 a 29 anos.  

Por meio de uma formação qualificada, com cursos e 

experiências práticas, acreditamos que é possível 

estimular o uso consciente, ético e cidadão da tecnologia, 

ampliando o horizonte de oportunidades e inclusão social 

desses jovens. 

Reprogramar para transformar vidas, comunidades e o 

mundo: esse é nosso convite. 



Nosso 
convite para 
Bibliotecas 

Acreditamos no papel vital das bibliotecas para a 

transformação social e sabemos do enorme potencial 

desses espaços para o desenvolvimento de suas 

comunidades.  

Ao participar do Movimento Recode, 600 bibliotecas 

públicas, comunitárias  de todo o Brasil terão a chance de 

oferecer nossos cursos on-line para os jovens e contribuir 

para o empoderamento digital desse público.  

  

Previsão para entrada das Bibliotecas Prisionais: 

segundo semestre de 2018 / Conteúdos diferenciados 

off-line  



Quem pode participar  

Inscrições a partir de Junho  

Necessário preencher ficha 

de inscrição no site da 

Recode  
www.recode.org.br/movimentorecode 

Mínimo 3 computadores com 
acesso à Internet para uso da 

comunidade* 

 

     Bibliotecas  públicas, 
comunitárias em todo 

território nacional  

      

 

Cursos no Formato On-line 
para Jovens e Profissionais 

de Bibliotecas 

 

Plataforma Recode   



Ilca Bandeira 

Analista de Relacionamento Programa Conecta Biblioteca 

E-mail: ilca.bandeira@recode.org.br 

Tel: (21) 98326-0025 
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