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“T
endo consciência da 
complexidade dos 
tempos que vive-
mos”, num universo 

cada vez mais digitalizado e imateria-
lizado, “a rede de bibliotecas escolares 
continuará, determinada e empenhada, 
a encontrar respostas aos permanentes 
desafios que se colocam. Como se-
jam: formar leitores, nesta sociedade 
dominada pela tecnologia; fomentar a 
curiosidade e o gosto pela descoberta; 

formar alunos capazes de gerir toda a 
informação a que têm acesso, de for-
ma crítica, pondo-a ao serviço do seu 
desenvolvimento; proporcionar aos 
alunos situações de aprendizagem au-
têntica, ligada aos problemas reais, in-
duzindo a formação de atitudes e valo-
res”. São palavras de Manuela Pargana 
Silva, coordenadora da Rede de Biblio-
tecas Escolares, pronunciadas no início 
dos trabalhos do Fórum e que indicam 
quais as perspetivas da RBE.
Tal como no início, no encerramento 
dos trabalhos muitas coisas significati-
vas foram ditas. Limitamo-nos a referir 
algumas ideias aí expressas.

A leitura por prazer e a descolarização 
do livro foram itens sublinhados por 
Fernando Pinto do Amaral, comissá-
rio do Plano Nacional de Leitura, que 
considerou que é a biblioteca escolar 
que “faz a ponte entre as duas coisas”. 
Destacou ainda a ideia de que “a edu-
cação da biblioteca também representa 
qualquer coisa que é gratuito. Gratui-
to porque não se paga. Mas também a 
ideia de gratuito, porque o utilitarismo 
excessivo e de que tudo serve para al-
guma coisa, deve ser combatida”. 
Lembrando que neste momento se as-
sinalam também os 7 anos do Estatuto 
do professor bibliotecário, João Cos-

Rede de Bibliotecas Escolares, 20 anos
Tempo de celebrar e refletir

Lígia Calapez e Sofia Vilarigues
Jornalistas

A Rede de Bibliotecas Escolares tem 20 anos de vida. E está de parabéns. Em 1997 havia 164 biblio-
tecas escolares, atualmente há 2.426. Os números – também – falam por si.
Para assinalar a efeméride, teve lugar na Gulbenkian, dia 14 de outubro, o “Fórum XX anos”(1), 
que abarcou múltiplos temas e contou com a participação de responsáveis da Rede, gente que 
trabalha no terreno, especialistas na temática, personalidades envolvidas de algum modo neste 
processo. E, ainda, uma comunicação do Presidente da Republica. E a preciosa intervenção de 
alguns alunos.
Deste longo e rico dia de trabalhos, aqui deixamos breves notas de reportagem. Naturalmente 
enformadas por escolhas. Que, como os bibliotecários bem sabem, todos temos que fazer.
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ta, Secretário de Estado da Educação, 
referiu alguns desafios: promoção de 
novas literacias, a biblioteca como es-
paço de inclusão, prever o lugar da bi-
blioteca no currículo, reintrodução de 
desenvolvimento de competências de 
cidadania, literacia de adultos, progra-
mas de literacia familiar, as bibliotecas 
como espaços de acesso aberto e de 
promoção de formas de avaliação dife-
rentes. E, em particular, as bibliotecas 
como “instrumento para a promoção da 
cultura humanista – que dá sentido ao 
conhecimento científico”.

“A sabedoria é conhecimento      
  mais valores”

“Os bibliotecários fazem mais que ge-
rir bibliotecas, eles defendem valores”, 
sublinhou Ismail Serageldin, diretor da 
Biblioteca de Alexandria, na conferên-
cia “Libraries for tomorrow”.
“O meu credo é: toda a informação, 
para todas as pessoas, todo o tempo”, 
afirmou, acrescentando que “pela pri-
meira vez temos a tecnologia para o 
fazer”.
Para Ismail Serageldin, o casamento da 
Internet e dos telemóveis e os progra-
mas de digitalização massiva, puseram 
o conhecimento do mundo ao alcance 
de todos. Paralelamente, testemunha-
mos muitos desafios à ordem mundial 
prevalecente e à ordem social aceite em 
muitos países.
“Conhecimento é mais do que infor-
mação”, afirmou, desenvolvendo: “da-
dos organizados tornam-se informação 
e explicados e entendidos tornam-se 
conhecimento”. “Mas precisamos de 
mais, precisamos de sabedoria”, defen-
deu, e “a sabedoria não vem simples-
mente da acumulação de conhecimen-
to”, “a sabedoria é conhecimento mais 
valores”.
Enfrentamos o desafio da explosão de 
informação e “fazemos isto com novas 
máquinas e novos modos de pensar”. 
Há também “uma profunda transfor-
mação no modo como lidamos com o 
conhecimento”. Nomeadamente, como 
organizamos o conhecimento. A Inter-
net é o novo meio, onde a informação 
é armazenada, é encontrada, “e na sua 
própria estrutura é uma estrutura viva, 
em mudança”. Também, “os homens 

precisarão de máquinas em quase todas 
as áreas de conhecimento”, “estamos a 
construir máquinas cada vez mais inte-
ligentes”. E estamos cercados por ex-
traordinária complexidade, que requer 
novas ciências. 
Assim, “todas as instituições de conhe-
cimento têm de mudar”, nomeadamen-
te as bibliotecas. Estas devem “criar 
leitores competentes, pensadores críti-
cos e cidadãos ativos”.
Precisamos de 4 tipos de espaços nas 
bibliotecas do amanhã: um espaço cria-
tivo e de bagunça; um espaço para tra-
balhos de grupo, para os estudantes; os 
espaços sossegados, para investigação; 
espaços comunitários, porque a biblio-
teca deve permanecer no coração da 
comunidade.
As bibliotecas devem estar “no cen-
tro da promoção de valores cívicos”. 
Abertura ao conhecimento, pluralismo 
e partilha, cuidado, pensamento crítico 
- “somos os guardiões destes valores”.
Ismail Serageldin rematou com dois 
exemplos: a oposição das bibliotecas 
nos EUA a elementos do PATRIOT 
Act. E o modo como a Biblioteca de 
Alexandria foi defendida pelos mani-
festantes na revolução Árabe. 

Entre o lançar e o construir rede

“Há um bem, uma felicidade, um 
ganho, um poder, que vem” da capa-
cidade de ler, “que não tem paralelo” 
– é “um valor absolutamente essen-
cial”. Palavras de Teresa Calçada, 
coordenadora da Rede de Bibliote-
cas Escolares (1996-2013). E que, 
de certo modo, sintetizam o porquê 
de um projeto – de sucesso – com 20 
anos e muito caminho para andar.
A inspiração veio – porque é preciso 
“trabalhar com quem sabe” - da Rede 
de Leitura Pública, começou por sa-
lientar Isabel Alçada, membro do Gru-
po de Trabalho Lançar a Rede (1995-
1996). 
E assim se implementou um modelo si-
multaneamente com “eixos bem defini-
dos” e “aberto e flexível”. Com uma es-
tratégia assente – na partilha, confiança 
e envolvimento; na qualidade; em rede. 
No centro de todo o trabalho que se de-
senvolve – os alunos.
Os recursos disponibilizados, amplian-

do as possibilidades de escolha dos 
professores, alteram – nas palavras de 
Isabel Alçada – o “paradigma da edu-
cação”. E contribuem para descobrir o 
prazer de ler, de “mergulhar num mun-
do alternativo”.
O nome do projeto, “Lançar a rede”, 
nada tem de fortuito. “A rede é o con-
junto das pessoas que trabalharam e 
se esforçaram e tinham experiência e 
se formaram e que colaboraram. E fo-
ram acreditando que se fazia melhor no 
nosso país – para a educação e para o 
próprio país – tendo bibliotecas. Com a 
inspiração que nos veio das públicas e 
com a inspiração que nos vem também 
das escolares”, salientou Teresa Cal-
çada. E referiu a importância decisiva 
das parcerias, das diferentes formas de 
colaboração e cooperação, do volunta-
riado.

Lançada a rede, o que está em causa 
é construí-la. E é isso que se faz com 
os atores do dia-a-dia. De que algumas 
vozes se fizeram ouvir no Fórum. Des-
de bibliotecários a coordenadores con-
celhios, parceiros como a Pordata, ou a 
representante do Gabinete da Rede de 
Bibliotecas Escolares.
Todos valorizaram a importância deci-
siva da rede. Nas suas diferentes ver-
tentes e nós. No construir de vínculos 
e pontes entre parceiros. No cuidado 
– essencial – com o alimentar das rela-
ções humanas. 
Ou, ainda, o papel dos coordenadores 
concelhios, mediadores das orientações 
do Gabinete da RBE, que diariamente 
trabalham no terreno, interagem com 
a vida que pulsa nas escolas. “Somos 
interlocutores ideais para, juntamente 
com as escolas, ajudar diretores, pro-
fessores bibliotecários, professores, a 
implementar novas formas de trabalho. 
(…) Ser catalisadores de mudança”, 
disse Raquel Ramos, coordenadora In-
terconcelhia das Bibliotecas Escolares. 
A importância dos mais de 1000 pro-
fessores bibliotecários, que transfor-
maram a biblioteca de um espaço mor-
to num “espaço híbrido, onde é fácil o 
conhecimento acontecer, onde é fácil a 
aprendizagem ter lugar”, foi destacada 
pelo professor bibliotecário Rui Ma-
teus. “Tem lá todos os recursos que fa-
zem daquele lugar um espaço mágico”.
Isabel Mendinhos, do Gabinete da 
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Rede de Bibliotecas Escolares, valori-
zou, em particular, o quadro de orien-
tações “que define qual é o nosso pa-
pel, o que é que se espera de nós e para 
onde é que queremos ir”. E um quadro 
estratégico “que nos dá essa visão”(2). 
E de que destacou um dos pontos: “a 
biblioteca como lugar de encontros e 
intersecções”. Intersecções “entre as 
capacidades, a cultura dos alunos que 
nos chegam e as competências que 
queremos que eles desenvolvam; inter-
secções entre a aprendizagem formal 
e informal; entre os saberes que estão 
espartilhados e divididos entre as dife-
rentes disciplinas”.

O Futuro Aqui

No Painel “O Futuro Aqui”, o escritor e 
humorista Ricardo Araújo Pereira deu 
a palavra a Raquel Chaves (6º ano, EB 
Castro Daire), Gonçalo Félix (7º ano, 
EB Mário Beirão, Beja), José Gonça-
lo Dinis (12º ano, ES Filipa de Vilhe-
na, Porto), João Couraceiro (12º ano, 
ES Clara de Resende, Porto), Mariana 
Carvalho (1º ano de Ciências da Comu-
nicação, ex-aluna da ES Leal da Câma-
ra, Sintra) e Carolina Rainho (1º ano de 
Belas Artes, ex-aluna da ES Solano de 
Abreu, Abrantes).
Depois de uma breve introdução-pro-
vocação sobre “os malefícios da leitu-
ra”, como “as noites sem dormir”, os 
participantes abordaram as suas expe-
riências nas bibliotecas escolares. Para 
Raquel Chaves “é engraçado, porque a 
biblioteca não é só um espaço para se 
ler e estar em contacto com os livros, 
mas é também um espaço para convi-
ver, para estudar, para estar nos com-
putadores, para fazer trabalhos, é um 
espaço um pouco para tudo”. José Gon-
çalo Dinis destacou ser um local “onde 
tenho pessoas que me podem ajudar 
com os meus trabalhos, ou também ou-
tras atividades, como p.e. onde posso 
expressar a minha forma de escrita”. 
Gonçalo Félix lembrou, com ironia, 
que “para além daquilo para que nós 
todos a usamos, também vou para mais 
perto da biblioteca para ter mais Net 
no telemóvel”. Para João Couraceiro 
a biblioteca “é um local onde pode-
mos fazer a diferença na nossa escola, 
porque há sempre novas ideias a de-

bater, há sempre novos projetos sobre 
os quais nos podemos debruçar”. Ma-
riana Carvalho salientou os “imensos 
projetos” da sua antiga biblioteca, com 
destaque para o clube de leitura e a ida 
de escritores à escola, preparada pelos 
alunos, e considerou que “hoje em dia 
a biblioteca não é só um lugar onde 
está a informação que nós podemos ir 
buscar para os nossos trabalhos, mas é 
também um lugar onde podemos estar 
em comunidade e onde estamos inte-
grados”. Carolina Rainho destacou a 
ajuda constante recebida e como “mais 
do que um espaço para ler, mais do que 
um espaço para estudar, a biblioteca é 
mesmo um espaço de família”.
Das experiências de leitura e o modo 
como essas experiências marcam sur-
giram as referências às histórias lidas 
pelas mães, a associação ao gosto pela 
escrita e a livros marcantes como “O 
Diário de Anne Frank” referido por Ca-
rolina Rainho. “Ler permite-nos sonhar 
e dar largas à imaginação e isso é fan-
tástico”, concluiu João Couraceiro.

Em defesa das bibliotecas

Bibliotecas. Bibliotecários. Uma longa 
história, crises de identidade, mudan-
ças profundas. Que futuros possíveis? 
Estas – em linhas gerais - as temáticas 
abordadas, de diferentes óticas e em 
diferentes tempos do Fórum, por Da-
niel Innerarity, catedrático de filosofia 
política e social, diretor do Instituto 
Gobernanza Democrática, e Alberto 
Manguel, escritor e diretor da Biblio-
teca Nacional da República Argentina.
“A democracia do futuro está ligada 
à nossa capacidade de promover o sa-
ber”. Partindo desta premissa, Daniel 
Innerarity sublinhou, que “o apoio à 
cultura e instituições ligadas ao saber 
diz muito dos nossos valores. Porque 
o conhecimento contém as respostas 
mais decisivas aos principais desafios 
pessoais e coletivos”.
É neste quadro que se insere o papel 
de bibliotecas e bibliotecários. Insti-
tuições vivas, cujas funções foram mu-
dando ao longo do tempo. Mantendo-se 
entretanto – quando se fala em cultura 
escrita – três preocupações fundamen-
tais: a perda, a degradação e o excesso.
De diferentes formas, “A bibliote-

ca introduz os livros num espaço que 
permite salvá-los. Aproximá-los, tanto 
quanto possível, da imortalidade. Daí 
terem sido assimilados a santuários, a 
templos”. Esta – necessária – preserva-
ção, numa sociedade em que “a presen-
ça da escrita é tanta que ultrapassa a ca-
pacidade de conservação”, coloca um 
problema de excesso. O que implica 
a redução qualitativa, pela elaboração 
de instrumentos capazes de ponderar, 
classificar, hierarquizar. Ou seja: fazer 
escolhas.
Em síntese, os “bibliotecários prote-
gem os livros e protegem-nos da sua 
excessiva quantidade”.
Numa apresentação, em jeito de en-
trevista-diálogo, do seu novo livro 
“Biblioteca à noite”, Alberto Man-
guel lembrou, em particular, que “o 
amor pelas bibliotecas – como todo o 
amor – tem que se aprender. E o amor 
às bibliotecas só se pode ensinar com 
o exemplo. Com a paixão do bibliote-
cário. Com a paixão do professor ou 
da professora”. Frisou ainda que “a 
biblioteca – sobretudo a biblioteca es-
colar – tem que ser absolutamente li-
vre.” Porque o que está em causa é, por 
exemplo, saber questionar. O que leva 
a considerar a leitura – numa socieda-
de de consumo – como uma atividade 
subversiva. Para ter consumidores, tal 
sociedade precisa de “cidadãos que não 
façam perguntas”.
Paradoxalmente, ou talvez não, Man-
guel lembrou que “qualquer biblioteca 
é sempre uma biblioteca de censura”. 
Pois “qualquer seleção necessariamen-
te deixa de lado o que não inclui”. O 
que em nada contraria o objetivo cen-
tral de tornar os livros (sob qualquer 
forma ou suporte) acessíveis a todos. 
Pensando na Biblioteca Nacional da 
Argentina, Manguel é claro: ”Eu quero 
que a biblioteca – que é uma biblioteca 
nacional - seja um lugar que assessora 
a memória da sociedade. E que incre-
menta, da forma mais simples possível, 
o acesso a todos”. 

(1) http://media.wix.com/ugd/
bb6676_ba32972c57d24614b0be-
ff57bbd2d909.pdf
(2) http://www.rbe.mec.pt/np4/pu-
blicacoes_rbe/
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http://media.wix.com/ugd/bb6676_ba32972c57d24614b0beff57bbd2d909.pdf
http://media.wix.com/ugd/bb6676_ba32972c57d24614b0beff57bbd2d909.pdf

