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As Bibliotecas Escolares 
 As bibliotecas escolares foram objecto de uma maior atenção a partir dos 
anos 40 do séc. XX, e, decorrente desta mudança de atitude, logo se 
estabeleceu um conjunto de critérios para a constituição dos seus fundos e para 
a selecção dos seus responsáveis. Todos os Liceus – exclusão feita para as 
Escolas Técnicas – passaram obrigatoriamente a ter bibliotecas. No entanto, 
dada a prática de ensino mais vulgarizada na altura, que adoptara como único 
meio informativo o “manual obrigatório”, a biblioteca nunca teve o destaque que 
merecia. De facto, um ensino muito dirigido, cujos objectivos tinham pouca 
relação com o desenvolvimento de um pensamento divergente e à participação 
activa na aprendizagem, não se preocupava com as bibliotecas, onde a 
informação é obtida de forma mais activa e democrática. Num contexto mais 
conservador, onde a informação é obtida de forma passiva e em que o aluno é 
um mero agente receptor da informação, a qual lhe é transmitida de forma 
pedagogicamente dirigista pelo agente de educação/instrução, a biblioteca não 
tem lugar, nem importância. Pese embora o mérito que existe no facto de ter 
havido quem se preocupasse em criar bibliotecas nas escolas, fácil foi constatar 
que, nesse período (infelizmente, ainda hoje se verifica esta situação em 
algumas escolas deste país!) a informação foi quase exclusivamente veiculada 
através do “manual obrigatório”. Pese embora o facto de, a partir da década de 
70, termos assistido à introdução de várias transformações no sistema 
educativo, estas foram essencialmente ao nível das práticas e das concepções 
pedagógicas no interior da sala de aula, e as bibliotecas escolares pouco ou 
nada se modificaram. Vamos encontrar, no entanto, as primeiras tentativas de 
“reforma” das bibliotecas escolares, entre 1977 e 1980, por iniciativa da então 
Direcção-Geral do Ensino Secundário. Foram feitos cursos para professores 
responsáveis por essas bibliotecas, o primeiro em Colares, em Dezembro de 
1977, e o último em Termas de Alcafache, em Maio de 1980. Já fora do campo 
de acção do Ministério da Educação e no âmbito da BAD1 começa a fazer-se 
referência, em 1986, a “um grupo de trabalho de bibliotecas escolares...”2, o que, 
de facto, teria lugar, em Junho de 1987. É deste ano a Lei N° 19-A/87, de 3 de 
Junho (“Medidas de emergência sobre o ensino-aprendizagem da língua 
portuguesa”), que reconhece a importância das bibliotecas escolares no seu 
artigo 4°: 
 
                                                           
1 BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas.    
2 Cit. em Ana Maria Pessoa – A Biblioteca Escolar. Porto: Campo das Letras – Editores, 1994,   
p. 16. 
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 “1. Serão criadas bibliotecas em todos os estabelecimentos de ensino que 
ainda as não possuam e implementadas medidas no sentido de assegurar a 
permanente actualização e o enriquecimento bibliográfico das bibliotecas 
escolares. 
  2. As bibliotecas escolares serão apetrechadas com os livros 
indispensáveis ao desenvolvimento cultural e ao ensino-aprendizagem da língua 
materna e adequadas à idade dos alunos, cabendo ao Ministério da Educação e 
Cultura criar as condições de acesso e de orientação dos alunos relativamente à 
leitura.” 
 
  Entre os anos de 1986 e 1988, a BAD promoveu dois cursos 
subordinados ao tema “Organização e Animação de Bibliotecas Escolares”, que 
decorreram na Reitoria da Universidade Clássica de Lisboa. Pese embora o 
facto de se assistir já a algumas mudanças, apenas nos anos 90 se chegaria à 
concretização de algumas medidas, aparentemente mais inovadoras, pois não 
chegaram a alterar, de facto, o panorama das bibliotecas escolares deste país. É 
assim que, entre 1990 e 1991, a Administração Escolar lança alguns concursos, 
inseridos nos PRODEP, em que se incentivam as escolas a candidatarem-se a 
um financiamento para a criação de mediatecas. Infelizmente, este projecto não 
teve os resultados pretendidos, vindo a provar o seu pequeno alcance prático e 
desajustamento pedagógico, pois não deixou apenas de ser uma forma 
administrativa de resposta a alguns dos problemas pedagógico/organizativos 
relacionados com as mediatecas. Depressa se concluiu que não foi um 
programa bem negociado com a Comunidade Europeia, e não contou com a 
participação de todos os estabelecimentos de ensino.3 Continuaram, assim, a 
ouvir-se vozes denunciadoras da situação precária em que continuavam a 
laborar as bibliotecas escolares4, quase sempre alojadas em deficientes espaços 
físicos, com salas inadequadas e falta de critério na “arrumação” das espécies 
bibliográficas, acervos empobrecidos, dotadas de orçamentos demasiadamente 
baixos para a aquisição de novos documentos, pessoal ligado à biblioteca sem 
qualquer preparação técnica, uso indevido dos seus espaços (como aulas, 
trabalhos de carácter administrativo, reuniões, etc.), ocupação dos funcionários 
da biblioteca em diferentes tarefas que não as do seu local de trabalho, 
professores com trabalho atribuído na Biblioteca mas sem horas suficientes para 
o desenvolvimento de qualquer actividade com interesse.  
 

A Criação do Programa Rede de Bibliotecas Escolares 
Em 1996 a BAD promoveu um grande encontro com o objectivo de 

debater a problemática das bibliotecas escolares, dando início, na sequência 
desta iniciativa, à criação de um Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares.5 
Pouco antes, por Despacho dos Ministérios da Educação e da Cultura (1995), foi 

                                                           
3 Cf. Ana Maria Pessoa – Ob. cit.. p. 17-18.   
4 Cf. José António Calixto – A biblioteca escolar e a sociedade da informação. Lisboa: Editorial 
Caminho, 1996, p. 18-19. 
5 Este grupo de trabalho é coordenado pela Dra. Maria José Vitorino, bibliotecária e professora 
da Escola Preparatória de Vila Franca de Xira.   



 3

criado um grupo de trabalho com o objectivo de analisar e propor medidas que 
viessem a incentivar a utilização do livro nas metodologias de ensino e na 
organização do tempo escolar e o desenvolvimento de bibliotecas nas escolas. 
Tendo em consideração as propostas então apresentadas, foi decidido por 
ambos os ministérios dar início ao lançamento faseado de um Programa de 
instalação da Rede de Bibliotecas Escolares, de acordo com os princípios 
gerais, as bases e as linhas de orientação do relatório "Lançar a Rede de 
Bibliotecas Escolares", elaborado pele referido grupo de trabalho. Era a resposta 
à situação em que, desde há muito, viviam as bibliotecas escolares, pois em 
termos legais, continuava a viver-se um vazio, o que acarretava uma série de 
consequências que, na prática, inviabilizavam o funcionamento destas 
bibliotecas.6 Conforme se explicitava no referido relatório, as bibliotecas 
escolares eram entendidas como recursos básicos do sistema educativo, sendo-
lhes reconhecido um papel central nos domínios da leitura e da literacia, da 
aquisição de competências de informação e do aprofundamento da cultura, em 
geral. Cada biblioteca devia ser entendida como um centro de recursos 
multimédia de livre acesso, destinado à consulta e à produção em diferentes 
suportes. Para cumprir os seus objectivos, as bibliotecas deviam dispor de um 
conjunto de condições: espaço e equipamentos adaptados à diversidade das 
suas funções, fundo documental ajustado aos interesses e necessidades da 
comunidade escolar, uma equipa de professores e técnicos com formação 
adequada e uma dotação orçamental própria. As bibliotecas escolares 
passavam a ser entendidas como núcleos fundamentais da organização 
pedagógica das escolas e instrumentos essenciais do desenvolvimento 
curricular, afectas ao progresso das actividades de ensino e das actividades 
curriculares não lectivas e também à ocupação dos tempos livres e de lazer. A 
expansão da biblioteca de uma escola tinha que ser entendida, doravante, como 
um processo interno, se bem que estimulado e sustentado do exterior, e com 
uma dinâmica organizacional capaz de induzir mudanças na própria escola, 
sendo, nesta medida, indissociável do seu projecto pedagógico.  

Foi assim que, tendo por base as ideias enunciadas e a necessidade de 
criação de uma política coerente no domínio em questão, foi dado início, no ano 
lectivo de 1996-97, ao Programa “Rede de Bibliotecas Escolares”, para a 
consecução do qual foi criado um Gabinete, destinado a assegurar a passagem 
para as estruturas orgânicas do Ministério da Educação, do planeamento, 
coordenação e funcionamento regular da Rede de Bibliotecas Escolares. O 
referido Programa tem desenvolvido a sua acção através de duas modalidades 
de intervenção - concelhia e nacional - operacionalizadas através do lançamento 
de candidaturas.  

Entretanto, em Agosto de 1998, o Departamento de Avaliação, 
Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação, publicou um trabalho 
dirigido às bibliotecas escolares, ainda no âmbito de acção do PRODEP.7 

                                                           
6 Id. Ibid.  
7 Na colecção “Bibliotecas Escolares”, intitulado Que posso fazer na biblioteca da escola? : 
Ficheiro para a autonomia dos utilizadores. Lisboa: DAPP - ME, 1998 (Estudo co-financiado pelo 
Fundo Social Europeu no âmbito da PRODEP). 
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Quanto ao Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares, apresentava duas 
modalidades de intervenção: uma dirigida a escolas inseridas em concelhos do 
país previamente seleccionados, de acordo com uma acção planeada e gradual; 
outra dirigida a todas as escolas que, fora daquelas áreas geográficas, 
desenvolvem experiências significativas em matéria de organização, gestão e 
dinamização de Bibliotecas Escolares - Centros de Recursos Educativos. O 
Ministério da Educação, através do referido Gabinete e de acordo com os 
projectos concelhios e nacionais, selecciona as candidaturas com o objectivo de 
atribuir incentivos financeiros às escolas.8  

A biblioteca escolar torna-se, assim, uma das pedras angulares da rede 
nacional de bibliotecas, devendo fornecer aos jovens utilizadores informação 
que ultrapassasse o manual escolar adoptado; os bibliotecários escolares 
passam a estar conscientes das suas responsabilidades como mediadores da 
informação e como professores de formas de utilização da informação. As 
bibliotecas escolares começam, então, a ser organizadas de acordo com as 
outras bibliotecas (por ex.: Municipais/Públicas), nomeadamente, quanto à 
utilização do mesmo tipo de tratamento técnico da documentação e arrumação 
das suas colecções. Três factores de conhecimento geral são essenciais para 
que os bibliotecários escolares possam desenvolver e pôr a funcionar programas 
efectivos de bibliotecas escolares: 

. Informação – Os conhecimentos de Biblioteconomia são uma 
componente essencial para a selecção, organização, tratamento técnico e 
difusão da informação; 

. Gestão – Traduz-se na responsabilidade pela administração e pelas 
operações diárias da biblioteca escolar e do seu pessoal; 

. Ensino - Significa o “interface” com os professores nos seus papéis de 
educadores a fim de serem formados/desenvolvidos utilizadores efectivos de 
informação. 

 
 
A Biblioteca-CRE  da Escola Secundária Anselmo de Andrade 
No ano lectivo de 1971-72, pelo Decreto nº457/71 de 28 de Outubro, foi 

criada a Escola Técnica de Anselmo de Andrade, em Almada. Anos mais tarde, 
decorrente das reformas de ensino que a partir de 1973/74 se desenvolveram 
em Portugal, sobretudo com a Portaria nº 608/79, de 2 de Novembro, que 
suprime a distinção entre ensino técnico e liceal, a Escola Técnica dá lugar à 
Escola Secundária Anselmo de Andrade, a qual, no período que vai de 1976 a 
1986, ocupou os pavilhões pré-fabricados da Praça de S. João Baptista. Só com 
a mudança para as actuais instalações, na rua Ramiro Ferrão, é que se criaram 
condições para o aparecimento de uma Biblioteca-CRE mais condizente com as 
novas exigências pedagógicas. Poucos anos depois surgiu a primeira grande 
hipótese de reestruturação da Biblioteca-CRE, com a adesão aos concursos 
                                                           
8 Cf. Elsa Conde – Sistemas de informação em bibliotecas no novo milénio : o programa rede de 
bibliotecas escolares. 
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inseridos no PRODEP, que a Administração Escolar laçou no ano lectivo de 
1990-91. É então que um grupo dinâmico de professores lança as bases da 
actual Biblioteca-CRE da Escola Secundária Anselmo de Andrade, tendo 
efectuado a apresentação do Projecto de Candidatura ao Concurso PRODEP Nº 
15/90 “Desenvolvimento de Mediatecas Escolares”, cuja conclusão aconteceu no 
ano lectivo de 1992/93. Daí resultou, não só a actualização do acervo 
documental e dos equipamentos, como a adopção de algumas das técnicas 
básicas do tratamento documental (Catalogação pelas RPC; Classificação e 
arrumação da doc. pela CDU).9 O segundo grande momento aconteceu nos 
anos lectivos de 1998-99 e 1999-2000, quando a Escola Secundária Anselmo de 
Andrade (ESAA) apresentou duas propostas, nas modalidades Rede Nacional 
(1998) e Rede Concelhia (1999), com o objectivo de vir a ampliar os seus 
recursos financeiros e beneficiar progressivamente das soluções - 
nomeadamente a nível dos recursos humanos e de suporte técnico - que 
viessem a ser adoptadas para as escolas integradas na Rede de Bibliotecas 
Escolares.  

A nível nacional era já visível a mudança registada em alguns 
estabelecimentos de ensino médio. Contudo, em finais de 1999, a própria 
directora do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares, Dra. Teresa Calçada, 
dizia que, ainda se fazia notar um atraso em boa parte das bibliotecas escolares 
em Portugal, apesar dos apoios dispendidos pelo referido Gabinete. E concluiria, 
afirmando que os projectos do Gabinete tinham o seu grau de não-execução, 
obrigando ao “convocar de mentalidades, atitudes, práticas intelectuais e 
literacias que nós não temos. Dependem, muitas vezes, do papel mais ou menos 
consciente que os agentes da educação têm da utilização da informação.”10 De 
facto, as bibliotecas escolares poderão evoluir, não só com uma política 
institucionalmente responsável pela sua criação e desenvolvimento, como, 
também, pela adesão que a esses projectos dispensa a comunidade de agentes 
da educação. Ora, no que diz respeito à Escola Secundária Anselmo de Andrade 
e à sua Biblioteca-CRE, julgamos nós que essa confluência de interesses foi 
conseguida. É exemplo disso o trabalho que, no âmbito da mesma, se tem vindo 
a realizar nos últimos anos lectivos. Se por um lado há apoio institucional, por 
outro é a própria Escola que não regateia esforços e energias para que a sua 
Biblioteca-CRE evolua e se modernize, para bem de todos os que ali trabalham 
e estudam. Em 1998-99 aconteceu a adesão à Rede Nacional e a recepção de 
uma verba que permitiu a aquisição de novos equipamentos e o enriquecimento 
do acervo documental. O próprio Conselho Executivo da Escola disponibilizou os 
meios financeiros necessários para alargar o espaço físico, anteriormente 
dividido em várias salas, melhorando em simultâneo a qualidade do espaço pela 
                                                           
9 Trabalho empreendido pelas professoras Eugénia Raposo (Coordenadora, 1990-1994) e 
Virgínia Matos e prosseguido por Jerónimo Matos e Isabel Piteira da Hora. Da autoria desta 
última é de realçar o excelente trabalho sobre as bibliotecas escolares, intitulado Organizar para 
despertar o desejo de aprender: a biblioteca escolar: regras para tratamento da documentação, 
saído a público em 1995, graças ao empenhamento editorial da Escola Secundária Anselmo de 
Andrade de parceria com o Instituto de Inovação Educacional.  
10 JL/Educação, 01Dez.1999, p.4-5. 
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pintura renovada e pelo restauro do chão. O novo espaço implicou o 
reordenamento das recentes áreas funcionais e a uma redistribuição do 
mobiliário existente. Para o tratamento documental foi adquirida e posta em 
serviço a versão em Windows do programa de gestão de bibliotecas “DocBase”. 
A reabertura da biblioteca foi pretexto para a realização de uma série de acções 
de carácter cultural, como feiras do livro, exposições bibliográficas e palestras 
várias, numa tentativa para chamar a atenção da comunidade escolar para o 
novo espaço que, para além de aprazível se queria actuante e mais interventivo. 
No ano lectivo seguinte, 1999-2000, a ESAA foi candidata, com sucesso, ao 
concurso de adesão à Rede Concelhia. Tal facto traduziu-se na recepção de 
mais verbas que se destinaram à aquisição de mais mobiliário, equipamento 
audiovisual e informático, e à actualização do fundo documental. Os anos 
lectivos que se seguiram (2000-2005) foram dedicados à recepção e 
implementação da Biblioteca-CRE aos novos equipamentos e à recepção de 
mais de mil  monografias, e de alguma documentação não-livro, como cassetes 
vídeo e CD Rom(s).  

 

 
 
Importante para uma maior qualidade do nosso trabalho foi a aquisição da 

versão em rede do programa de gestão bibliográfica DocBase. O tratamento 
técnico da documentação continuou a ser processado no programa de gestão 
bibliográfica, aumentando-se progressivamente o volume de registos disponíveis 
ao utilizador da BE-CRE, através dos terminais de computador existentes. Foi 
uma mais-valia a importação de um conjunto importante de registos 
bibliográficos provenientes da Biblioteca Pública/Municipal de Almada.  
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 Numa óptica mais pedagógica e cultural, os Planos de Actividades da BE-
CRE têm incluído, ao longo dos anos, actividades várias, nomeadamente, 
mostras e exposições bibliográficas (integradas em diversas comemorações, 
como os dias do livro, do teatro, da criança, do autor português, etc.), encontros 
com escritores, intervenção no Jornal da Escola com textos e notícias sobre a 
Biblioteca-CRE.  

 
Da política de aquisições começou a fazer parte a dinamização das 

ofertas de espécies bibliográficas, materializada pela oferta à Biblioteca-CRE de 
algumas centenas de títulos da parte de alguns professores, resultando daí um 
enriquecimento do acervo da Biblioteca-CRE, nomeadamente da classe 
literatura universal e nacional.   

Entretanto, a Biblioteca-CRE foi dotada de e-mail próprio e de uma 
“página web”, ampliando, assim, a sua rede de contactos. Neste ano lectivo de 
2004-2005, houve uma importante mudança na área técnica. A Escola 
Secundária Anselmo de Andrade passou a fazer parte da grande família de 
utilizadores do Porbase, tendo adquirido para a sua Biblioteca-CRE a versão 
mais recente deste programa de gestão bibliográfica, o Porbase 5 (Catalogação, 
CATWIN V1.4; Empréstimo, USEWIN V1.4; Pesquisa, PACWIN V1.4). A 
mudança do programa anterior, DocBase, para o Porbase, implicou mudança de 
rotinas e a realização de uma série de tarefas, como sejam, preparar e realizar a 
conversão e migração dos registos bibliográficos da Base de Dados anterior 
para a actual; efectivar a importação dos dados dos utilizadores da nossa 
Biblioteca a partir do sistema da secretaria da Escola, para se iniciar o programa 
de empréstimos; providenciar a formação porbase, na Biblioteca Nacional, de 
um dos elementos a exercer funções na Biblioteca-CRE. Convém fazer notar 
aqui, que uma das características do Porbase 5 que mais pesaram na nossa 
decisão de mudança, foi a desta nova versão do programa permitir a importação 
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directa “on line” de dados da Biblioteca Nacional, o que facilita enormemente a 
tarefa dos funcionários das bibliotecas escolares. 

 

 
 
Para além de todo um conjunto de actividades de carácter técnico e 

cultural que envolveram a Biblioteca-CRE ao longo do presente ano lectivo, 
importa aqui destacar a aquisição e instalação de um sistema de alarme e 
segurança para a Biblioteca-CRE, o que exigiu a colocação de filamentos 
magnéticos nos mais de seis mil títulos de monografias ali existentes, implicando 
não só o manuseamento físico das espécies, mas também os 
reajustamentos/correcções ao tratamento documental e arrumação. 
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Conclusão 
Durante muito tempo as bibliotecas não foram um tema central no 

interesse dos governantes portugueses. As bibliotecas públicas foram más até 
aos anos 80, as escolares paupérrimas até aos finais dos anos 90, do século 
XX. A rede nacional de bibliotecas públicas foi o fruto do empenhamento dos 
organismos oficiais e da adesão das autarquias, constituindo-se rapidamente 
num dos principais motivos de orgulho da sua dinâmica cultural. E só depois 
deste grande passo se iniciou outro, o das bibliotecas escolares, que agora 
começa a dar resultados. Estas têm recebido, ultimamente, uma grande adesão 
por parte das escolas e uma importante atenção da parte do Ministério da 
Educação, através do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares. Nesta altura, 
é já expressivo o número de bibliotecas escolares na rede nacional, 
expressando sinais importantes que têm a ver com a ampliação e modernização 
dos seus espaços físicos e dos equipamentos ali utilizados, e adopção de 
critérios técnicos no tratamento documental e na difusão da informação. Deste 
modo, as bibliotecas escolares (pese embora o seu público alvo ser específico) 
concorrem com as bibliotecas públicas para um objectivo comum, manifestado 
pelo reforço ao papel da leitura, pois é através desta que se transmite o 
património cultural, se prestam informações e se veiculam conhecimentos.  
 
  
 
       


