
1 

BOM DIA BIBLIOTECA  
 
 

 
Biblioteca da ternura 

E do meu contentamento! 
Contigo me fiz madura, 

Deixando passar o tempo. 
Se há coisa que não lamento 

Foi viver essa aventura! 
 
 
 

– Bom dia Biblioteca...! 

Olhos vivos, sorriso rasgado, era assim que todos os dias a pequena Alina me 

saudava quando, a caminho da sua turma, parava à porta sempre escancarada da 

Biblioteca. Respondia invariavelmente: 

– Olá Alina, boa tarde! 

É que a Alina pertencia ao turno da tarde, mas isso não tinha importância, 

porque me parecia que se estabelecera entre nós o entendimento de que era ali 

que o seu dia começava. 

O que me leva a iniciar esta breve intervenção com um momento vivido (entre 

tantos outros), todos os dias, e que pode parecer no mínimo estranho (nem eu 

chamava a Alina para conversar sobre a diferença entre manhã e tarde, nem ela 

ignorava uma coisa e outra), tem muito a ver com a minha postura enquanto 

animadora da Biblioteca de uma escola, e com o que fui aprendendo ao longo de 

vários anos de convivência diária com histórias, meninos e livros: estávamos dentro 

da Biblioteca que estava na escola, mas também fora dela, embora fosse muito 

bom estar lá dentro. Ali, tudo podia acontecer! 

E ao pretender falar-vos sobre algo que em mim e por mim foi tão vivido, 

sentido e trabalhado todos os dias, que se implantou e passou a fazer parte do 

quotidiano de uma comunidade educativa, não posso deixar de me sentir 

embaraçada. 

Feito o diagnóstico da situação que encontrei, foi necessário elaborar e 

apresentar um Projecto que a escola aprovou, ficando na expectativa. Instalar a 

Biblioteca foi acompanhar o nascimento de algo com vida, em que mexia e se 

mexia, evoluindo no espaço e no tempo. Transformou-se a pouco e pouco num 

lugar diferente, onde o livro e a sua animação reinavam, numa exigência que vinha 

dos alunos e da maioria da comunidade escolar, num apelo constante à consciência 

criativa e à inovação de quem tinha o privilégio e a responsabilidade de 

acompanhar, orientar e amparar o seu «crescimento» e as actividades que se iam 

desenvolvendo como as «histórias» que se iam contando. 
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Numa zona onde a maioria das famílias tinha em casa (quando tinha) apenas 

os livros escolares, onde o analfabetismo de facto imperava e as prioridades (tão 

diversas das da escola), se reflectiam nela como num espelho, poderá parecer 

estranho, até polémico, eu afirmar que os meninos de hoje gostam de ler. O que 

outros podem considerar ousadia ou falta de informação, não é mais do que a 

realidade com que vivi e trabalhei diariamente por vários anos e continuo a 

acompanhar, muito atentamente. 

A situação era bem diferente há largos anos atrás, quando tudo começou; 

mas um pouco parecida com o que continuo ouvindo, proveniente dos mais 

diversos quadrantes (quando participo em debates, seminários ou encontros sobre 

os livros e a leitura infanto-juvenil): que se trocou a leitura pela televisão, pelo 

computador, pela Internet, e, mais recentemente, pela consola. Há muito deixei de 

me sentir incomodada por essas afirmações porque tenho sobre esta questão uma 

leitura diferente. Sempre que posso, lá procuro passar um discurso mais optimista, 

baseado na minha experiência e que corresponde a uma realidade muito 

gratificante e positiva Lamento sempre muito a desconfiança, mas embora 

compreenda o desânimo que ainda possa existir, a verdade é que não se pode 

esperar muito da promoção do livro e da leitura em termos de resultados 

extraordinários, se não houver um trabalho programado e uma preparação séria 

desta actividade. Garanto-vos que se esse trabalho for feito, não será muito difícil 

fazer frente (ou até integrar) aquilo a que nem sequer pode chamar-se 

"concorrência" dos audiovisuais. Precisamos é de estar à altura do que acontece e 

não podemos insistir em manter as mesmas respostas, quando tudo mudou à 

nossa volta. 

A situação é ao mesmo tempo simples e complicada e tem muito a ver com o 

problema da autoridade e da partilha do poder. Mas também com sentimentos de 

amor, de ternura e de respeito pelos que fazem a sua entrada no grande universo 

dos leitores. 

A leitura não se pode impor e tem de se gostar e estar disponível para ela; 

mas para que passe a fazer parte da vida dos que começam, é necessário que as 

Bibliotecas escolares se transformem em instrumentos dessa iniciação, através de 

um trabalho consequente e sustentado por saber científico. Assim se criarão 

condições de espaço, de tempo, de liberdade de escolha, de envolvimento, de paz, 

de beleza, de ritmo, de empatia, para que aconteça sem sobressaltos. Não se trata 

de uma fórmula mágica: é o resultado de trabalho diário, que quanto mais se 

desenvolve, mais se afirma e consolida e ama, ganhando autonomia dando e 

recebendo confiança, criando hábitos de que depois não se abre mão. 
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Ia longe o tempo em que inventei uma história que começava assim: «Era 

uma vez um Armário que ninguém queria tocar... Anos depois, contava essa 

história aos meninos mais pequenos quando pela primeira vez entravam na 

Biblioteca! Nessa altura estávamos um pouco no outro extremo que também não 

era fácil de gerir: «Era uma vez um espaço onde a maioria dos meninos quer estar 

mais vezes... e não pode». 

Ousar querer chegar a tantas turmas, a centenas de alunos, aos professores, 

a alguns serviços que trabalhavam connosco, a encarregados de educação, a outras 

escolas e professores, e ainda divulgar a experiência respondendo a diversas 

solicitações, obrigou-me, antes de mais, a construir um suporte de organização que 

transmitisse confiança, que fosse simples e funcional, mas que estivesse lá, 

firmemente, fazendo rolar todo o processo de animação. 

A experiência que fui realizando foi sempre avaliada e alterada, em função de 

novos dados ou práticas, de muita observação dos comportamentos e reacções à 

utilização de determinadas estratégias, quer com as crianças quer com os adultos, 

entre leituras, trocas e muita discussão... 

A consciência de que «o verbo ler não suporta o imperativo» a que se refere 

Pennac, já eu trazia na bagagem e levou-me para bem longe da escolarização do 

livro, muito do agrado de alguns professores, mas que afastava as crianças da 

leitura, mesmo camuflada com dramatizações e pinturas... Se uma palavra vale 

milhares de imagens e tem música, ritmo, sentido, cor, força... é à volta dela, e 

com ela à volta, que temos de dançar. 

Na luta a travar pelas Bibliotecas Novas dentro das escolas, elas podem ser o 

motor que mudará a penosa situação de obrigar meninos a ler histórias que sempre 

foram suas, que em todos os tempos gostaram de ouvir e de ler, e que foram 

aproveitadas para exercícios descabidos e dar a "matéria" curricular duma forma 

que nunca consegui compreender. Porque naquele lugar parte-se para a conquista, 

oferece-se, seduz-se e motiva-se para as descobertas de tesouros desconhecidos 

na formação de leitores. Não se pode prever o futuro. Sabe-se que o imprevisível 

habita a aventura humana, mas se o futuro incerto puder abrir-se ao imaginário, 

não há nada mais estimulante. Nós podemos preparar o futuro porque a sua 

incerteza não nos impede de o preparar: convida-nos é a percorrer caminhos 

inovadores e a promover outras práticas. Um professor bem intencionado, 

razoavelmente preparado e amante da leitura, disponível e sensível, que mergulhe 

na aventura do trabalho em Bibliotecas nas escolas, cedo se aperceberá que terá 

de fazer novos percursos: sofrerá alguns conflitos, debater-se-á com algumas 

oposições, enfrentará (talvez) boicotes, começará a ser discutido, a encontrar 

colaboradores, a conquistar adeptos; mas, principalmente, arrastará de forma 
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«irremediável» as crianças e os jovens. Eles ajudá-lo-ão a experimentar outras 

formas de utilização daquele espaço tomado polivalente, acolhedor, atractivo, 

cativante e alegre, transformando-o num núcleo difusor de cultura que de forma 

livre convida à leitura, à comunicação e à produção, geradoras de bem estar e 

felicidade. 

- Ali, onde investi, «um conjunto de livros sem sentido pôde progressivamente 

transformar-se na Biblioteca dos sentidos»: o ler, o escutar, o contar, o sentir, o 

"gostar" e depois... trocar e inventar! 

Trabalhei sempre com um Regulamento Interno e com projectos que, sem 

perderem autonomia procuraram articular-se com o Plano Anual de Actividades da 

Escola, servindo muitas vezes não só de apoio, como de motivação para acções que 

envolveram a comunidade escolar. E quanto mais ela utilizou a Biblioteca, mais o 

espaço foi funcionando como um centro de recursos, onde se ia por gosto, por 

interesse, sem pressões nem obrigações e em plena liberdade. 

Haveria alguma coisa diferente naquela Biblioteca? 

A verdade é que está tudo descoberto e não há receitas, mas podemos 

aprofundar conhecimentos, estudar, preparar-nos, começar a caminhada, propor 

partilhas e esperar que os outros nos aceitem e ajudem a continuar. Foi o que fiz. 

A Biblioteca estava instalada numa sala de aulas normal, (e mais tarde em 

duas), mas já tinha sido um armário, um cantinho de uma cantina e depois a 

cantina toda... A principio funcionava de modo rotineiro, muito organizadinha, com 

os meninos sentados a ler, a pintar ou a escrever; no fundo tudo muito parecido 

como uma sala de aulas. Como a escola era grande, cabiam lá poucos meninos de 

cada vez, alguns aborreciam-se (e eu também), embora vários professores 

estivessem encantados. 

Resolvi ter menos meninos sentados sempre a ler ou a fazer de conta, e mais 

a entrar e a sair para ir buscar livros, a conversar, a dar opiniões, a escolher, a 

mexer, a concertar coisas, a ensaiar, a recitar, a escrever. E momentos especiais, 

com actividades fixas, que procuravam responder aos ritmos individuais. 

Comecei a fazer propostas aos professores e a disponibilizar-me para ajudar 

em tudo o que tivesse a ver com os livros, as suas histórias e projectos. 

Tornei o espaço cada vez mais «sedutor»: brinquedos e jogos, um pássaro e 

um peixe, plantas, um canto da ciência, a árvore dos poemas, paredes cheias de 

pinturas, pensamentos, acrósticos, lengalengas, poesias. O canto do conto tinha 

uma «lareira», bonecos, livros e álbuns (tudo feito por eles, os meninos), um 

fantocheiro, alguns fantoches, uma casinha velha de bonecas... Havia um expositor 

especial com livros sempre renovados e um grande espelho à frente do qual 
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passavam, gesticulavam, representavam, imitavam ou se observavam. E um jornal 

de parede para escreverem o que pensavam, o que desejavam, o que sugeriam... 

E as actividades? 

Contar histórias todos os dias aos mais pequeninos lá no "canto do conto". 

«Acreditavam» que os livros faziam grandes festas, à noite, que saltavam dos 

armários e estantes e preparavam surpresas; «sabiam» que não havia nada de que 

eu mais gostasse do que das histórias e deles, que aqueles brinquedos eram o 

«máximo» mesmo que a precisar de concerto. Contavam que tinham carros com 

comando à distância, mas não resistiam à tentação dos pobres carrinhos de lata e 

de plástico e às vezes lá ia um num bolso. 

Vivíamos histórias, vestíamo-nos com fatos de papel ou ensaiávamos peças de 

teatro com «trajes a rigor». Havia debates, conferências, audição de gravações, 

leituras animadas, painéis. As horas para requisitar livros eram sagradas, e as 

mesas estavam cheias deles. Eu estava por perto, ia dando algumas indicações em 

jeito de conversa, mas mexiam, escolhiam, aconselhavam-se uns com os outros, 

sentavam-se, jogavam ou observavam a evolução das experiências em curso. 

Havia os mais exigentes que queriam poemas, aventuras, coisas bem definidas, ou 

apenas um certo livro bem grande e com muitas ilustrações. Havia os indecisos: 

acompanhava-os, colocava-lhes ao alcance tudo o que visse que lhes poderia 

servir, mas também tinham o direito de não levar nada... Havia os que pediam a 

minha opinião, discutiam-se gostos, preferências (em voz baixa, se possível, para 

não incomodar muito os outros); faziam-se registos de tudo o que levavam, 

assinando as fichas que os responsabilizavam e que prazer isso lhes dava... Saíam 

aqueles entravam outros, era assim todos os dias conforme as turmas e os anos de 

escolaridade. Lembro com um sorriso o Fábio (que aprendeu a ler na Biblioteca) e 

que andou com um livro na pasta por muito tempo. Quando lhe perguntei se já o 

tinha lido ele respondeu: 

- «Então não li? Mas, gosto tanto de andar com ele...» Demos um abraço: eu 

senti que ele tinha aprendido a ler e ele acabara de descobrir, sem saber, um 

prazer fundamental. 

Todos os meses afixava nos locais mais frequentados da escola, os nomes dos 

livros mais lidos. Era o Top Livro. O Clube dos Amigos da Biblioteca, tal como o 

Clube dos Poetas (ou qualquer outro) tinham cartões individuais e uma organização 

específica que estava sujeita a regras e gestão próprias, da responsabilidade dos 

alunos. 

Da Biblioteca saíam propostas de que deixo alguns apontamentos: começar 

uma história que ia passando por turmas e se ia contando, pedir aos poetas que 

levassem poemas para a árvore (com ou sem tema, dependendo do tempo ou da 
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vida); propor tratamento de temas da actualidade: «carta a um menino de Timor», 

o dia do livro infantil, eleições para câmara, problemas de poluição, problema da 

droga, a última exposição/venda de livros na Biblioteca, a diversidade étnica na 

escola (o problema das diferenças); e coisas com que não contávamos como o caso 

da fragata (miniatura) que a comissão dos descobrimentos ofereceu à escola e foi 

parar à Biblioteca porque ninguém sabia o que fazer com ela. Este imprevisto veio 

a transformar-se num caso exemplar de animação do livro «A Nau Catrineta» (que 

os alunos geralmente rejeitavam). Transformou-se num projecto que a partir das 

cantigas do Vitorino e do Fausto, apaixonou a escola que descobriu treze versões 

diferentes da história e as leu de todas as formas, produzindo diversos materiais: 

um diaporama, poemas, painéis, que vieram a ser apresentados no Fórum das 

Experiências Educativas. 

Outra proposta da Biblioteca que revestia abordagens diversas era o encontro 

com os escritores, ilustradores e outros visitantes. Lançar a obra de uma escritora, 

preparando o encontro com ela e as comunicações do que se tinha feito com os 

seus livros, Era pura aventura... A presença dos ilustradores transformava muitas 

vezes a Biblioteca e a escola em gritos de cor e entusiasmo. Nestes casos havia 

grande empenhamento de muitas turmas de que resultavam trabalhos muito 

interessantes. A projecção de ilustrações de grande qualidade era uma outra forma 

de educação do gosto, do sentido estético, que me servia também para valorizar 

alternativas à proliferação de desenhos Disney. 

Quase todos os materiais elaborados acabavam por ser oferecidos à 

Biblioteca, onde eram vistos por todos, por um lado, e onde, por outro, os alunos 

depositavam grande confiança em termos de preservação, segurança e valorização. 

Foi-se construindo um património que, como se sabe, não consta só de 

monumentos e museus... 

A Biblioteca era também um sítio de investigação, onde se organizavam 

documentos e materiais colocados à disposição das turmas para os seus projectos. 

Havia recolhas diversas conforme o que ia sendo necessário, ou achava 

interessante ou eles me pediam: contos tradicionais africanos, origem histórica das 

freguesias do termo de Lisboa, recolha (pela tradição oral) sobre a história da feira 

semanal do bairro, as feiras de Lisboa, a poluição sonora, os animais pré-históricos, 

a visita à escola de um grupo de correspondentes e a sua recepção... 

A marcação de filmes era uma corrida que tinha de ser criteriosamente 

agendada. 

Mas a maior conquista e o que mais me satisfazia era quando um professor 

chegava com uma proposta, ou pelo menos com uma ideia, ou com a vontade de 

com a turma x ou y, pegar numa obra que achava interessante para fazer algo de 
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diferente. Havia professores muito abertos e disponíveis que entendiam bem o 

valor da leitura das obras integrais e a esses fazia abertamente propostas. Às 

vezes, dava tudo muito trabalho, acabávamos por nos meter em coisas muito 

ambiciosas, mas sentíamos todos um prazer enorme. Era ali que queria chegar 

quando convidava os professores a virem em dia certo marcado por mim, ou 

sempre que o desejassem e precisassem, para escolherem obras que 

considerassem adequadas às turmas, ou com as quais quisessem fazer qualquer 

coisa que poderíamos ou não discutir em conjunto com os alunos. E aí era eu 

também convidada a deslocar-me à sala de aula: eles deixavam o manual escolar 

por uns tempos e voltavam-se para a obra completa: autêntica missão cumprida, 

não é? 

Fizeram-se diapositivos, trabalhou-se com vídeo e fotografia, com 

computadores, música e muitos, muitos livros sobre histórias, teatro, ciência... 

Havia convites, a pais, associações, autarcas, alunos e professores doutras escolas 

para assistirem e partilharem. E saia-se da escola para apresentar o que se fazia 

com os livros. Lançavam-se pontes, acompanhavam-se projectos e enriquecia-se o 

nosso património. 

A certa altura fez sentido elaborar um questionário, cuja população alvo era a 

gente grande que ia à Biblioteca com menos assiduidade que as crianças: pais, 

avós, auxiliares, professores, serviços e projectos que trabalhavam com a escola. 

Foi uma proposta de retomo às histórias das suas infâncias, quais, onde, como, 

quem lhas havia contado. E convidá-los a falar sobre isso, como já o fizera com 

escritores, alguns professores, avós, ou idosos do Centro de Dia e do Programa de 

Promoção Social dos Ciganos. 

Espalhados por toda a escola havia muitos trabalhos relacionados com as 

leituras, renovados tanto quanto nos era possível. 

Nos espaços comuns, através dos chamados «cartazes publicitários» fazia-se 

a promoção da leitura de determinados livros. Todo esse trabalho, elaborado pelos 

alunos, saia ou passava pela Biblioteca. 

Conseguimos publicar uma história numa revista, bem como uma colectânea 

de contos tradicionais africanos. 

Os dias estavam tão cheios que me obrigavam a estar muito tempo na escola, 

mas mesmo assim conseguimos ter um dia destinado a actividades da 

responsabilidade dos alunos, com propostas deles. Eu recebia estagiários, dava 

entrevistas sobretudo para trabalhos de final de curso e mestrados, tinha contactos 

com a Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundário, com o I.I.E., e 

trabalhava na formação de professores com E.S.Es e sindicatos, enfim trocava, 

partilhava tudo o que podia. Recebia muito em troca: livros e conhecimento. O 
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pelouro de educação da Câmara Municipal de Lisboa filmou a Biblioteca em 

actividade para integrar num filme a apresentar em Itália. Nunca percebi bem 

porquê! Mas na verdade, nada ali era feito ao acaso e esse foi, também, o motivo 

do sucesso daquela Biblioteca que nessa altura foi muito comentada, visitada, 

avaliada e divulgada. 

No fim de cada mês e no final de cada ano, eu sabia (porque havia registos 

para tudo), quantos livros tinham sido lidos, quantos rapazes e raparigas os haviam 

requisitado, qual o turno que mais lera, quais as turmas mais assíduas, quem eram 

os grandes leitores, e também quem não ligava grande importância ao que se fazia 

e nem estava muito interessado nisso. Refiro-me a adultos, claro, porque os 

meninos, esses, procuravam a Biblioteca e demonstravam-me a sua pena e eu 

guardava as suas confidências. Arranjámos uma forma de resolver essa dificuldade, 

sem ferir ninguém e contentando os interessados. Esta cumplicidade com laivos de 

marginalidade, fez também parte do meu trabalho. Ninguém devia poder privar 

uma criança do direito de escolher o que lê, num espaço que espera a sua visita e 

lhe é inteiramente dedicado. A verdade é que não se pode dar o que se não tem: o 

hábito, ou melhor, o prazer de ler! 

E tudo começou naquele armário em que ninguém queria tocar transformado 

em espaço que a escola se habituou a utilizar. Foi lá que muitos meninos passaram 

a tratar por tu as fadas, a falar com os animais, a voar com o Peter Pan, a rir com o 

Palhaço Verde, a defender a natureza com a Valéria e a conviver com as diferenças 

dos Meninos de Todas as Cores... E também a adquirir o saudável vício da leitura! 

– Até amanhã Maria de Lourdes, adeus Amarelinho, adeus Gotinha, até 

amanhã livros – despedia-se a Alina. 

– Adeus Alina, sonha com fadas! – respondia eu. 

 

 

Uma Nota: 

 

A escritora filandesa Hannele Huovi ainda não tinha escrito nessa altura o 

célebre texto escolhido para representar o Dia Internacional do Livro Infantil no ano 

2000: «O segredo está no livro, no livro está segredo». 
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