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“[...]A ciência é sempre o enlace de uma malha teórica com os dados empíricos, é 

sempre uma articulação do lógico com o real, do teórico com o empírico, do ideal com o 

real.” 

(A. J. Severiano, Metodologia do Trabalho Científico, S. Paulo, Edição Cortez, 2007)  
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Resumo 

 

A biblioteca escolar, municipal ou nacional é uma gaveta aberta à memória coletiva e deve 

estar na vanguarda dos rumos educacionais. No período que marcou a Primeira República 

portuguesa, onde os interesses em termos de instrução foram validados e partilhados por vários 

ideólogos e políticos, a figura do bibliotecário e a instituição biblioteca remanesceram em decretos 

e foram preocupação de diversos governos da época. Também os novos métodos pedagógicos e 

didáticos de incentivo à observação e à experimentação, bem como a aula aberta a outros saberes, 

tais como o contacto direto com a Natureza romperam com a visão rotineira do ensino livresco, 

onde o magíster sabia de tudo e não podia ser contrariado. Esses métodos viriam a manifestar-se, 

por antagonismo, na pedagogia catequética imprimida ao ensino depois de 1926. Contudo, nas 

primeiras décadas do século XX, numa fase de combate histórico pela instrução do povo, custaria 

muito descer a elevada taxa de analfabetismo – 75,1% em 1911 que, só a partir da revolução de 

abril de 1974 e nos anos que se lhe seguiram pintariam com cifra inferior. Se é verdade que muito 

ficou por fazer em termos educativos durante a Primeira República, devido à instabilidade política, 

às greves, manifestações sucessivas e aos constantes atentados à bomba, também é certo que, aos 

poucos, a instrução das massas se foi impondo, a cidadania se foi afirmando e a nossa identidade 

cultural com profundas raízes históricas se foi firmando ainda que a época fosse conturbada, quase 

anárquica, como alguns a classificaram. 
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Abstract 

 

The school municipal or national libraries are an open drawer collective memory and they 

should be at the forefront of educational paths. In the period that marked the first Portuguese 

Republic, where the interests about instruction were validated and shared by several politicians and 

ideologues, the figure of the librarian and the library remained in the institution and decrees were 

concerns of several governments of the time. Also the new teaching methods encourage for 

observation and experimentation, as well as open class the other knowledge, such as direct contact 

with Nature broke with routine vision bookish education, where the magister knew everything and 

could not be thwarted. These methods were to manifest through antagonism, pedagogy, teaching 

catechism printed after 1926. However, in the first decades of the twentieth century, a stage combat 

history for the instruction of people would cost far down the high illiteracy rate - 75.1 % in 1911, 

only after the revolution of April 1974 and in the years that followed you would paint with lower 

figure. If it is true that much remains to be done in terms of education during the 1st Republic, due 

to political instability, the strikes, demonstrations successive and constant bombings, it is also true 

that, gradually, the instruction of the masses became general, the citizenry was saying and our 

cultural identity with deep historical roots firming it was still the time was troubled, almost 

anarchic, as some classified. 
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 Estrutura da dissertação 

 

A primeira parte comporta cinco capítulos: 

O primeiro capítulo contempla o conceito “ Educação” e faz uma evolução histórica desde 

a Antiguidade Clássica à República; é feita também a evolução do conceito de Educação em 

Portugal.  

O segundo foca o movimento da Ilustração, da Liberdade e da República, enquadrando a 

educação como um desígnio daquele movimento. 

O terceiro interpreta as raízes do republicanismo, tecem-se algumas considerações sobre o 

seu ideário no contexto português, explora-se o seu contributo para a Biblioteca Pública e 

valoriza-se João de Deus na reforma da instrução. Faz-se ainda o enquadramento da cidade da 

Guarda no alvor da primeira República. Avaliam-se as suas malhas económicas, as suas 

definições políticas, os seus projetos sociais e culturais, para compreender a necessidade, ou não, 

de uma biblioteca pública. 

O quarto abrange a leitura pública na Primeira República, as origens da Biblioteca 

Pública, a República e a literacia leitora. 

O quinto abarca a necessidade do conhecimento e do livro enquanto móbil desse saber, 

faz-se um breve percurso deste tipo de material que passa pelo livro impresso até ao eletrónico. 

 A segunda parte compreende também cinco capítulos ainda que mais breves e sucintos: 

O primeiro traça uma breve história da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço. 

O segundo fala da importância da biblioteca para a cidade. 

No terceiro é feito um esboço da mudança na sua localização ao longo do tempo. 

No quarto são listadas algumas dinâmicas e sobressai a sua estrutura arquitetónica 

O quinto dá-nos conta do seu patrono, vida e obra. 
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Metodologia 

 

O trabalho científico implica que se estabeleçam etapas, com a definição de um problema, 

“sendo um processo sistemático que permite examinar fenómenos com vista a obter respostas para 

questões precisas que merecem uma investigação” (Jané, 1999, p. 27). Se Kerlinger (1973) 

definiu a investigação como um método sistemático, controlado, empírico e crítico que serve para 

confirmar hipóteses sobre as relações presumidas entre fenómenos naturais, pressupondo o 

controlo das variáveis e a verificação das hipóteses, Bruns & Grove falam num processo de 

validar conhecimentos já estabelecidos e produzir outros novos que direta ou indiretamente vai 

influenciar a nossa ação. Segundo estes autores, “ o investigador que utiliza o método qualitativo 

está preocupado com uma compreensão ampla do fenómeno em estudo. Ele observa, descreve, 

interpreta e aprecia o meio e o fenómeno tal como se apresentam sem poder controlá-los” (Burns, 

1993, p. 22).  

Também na investigação conduzida por mim, mais do que avaliar importou descrever e 

interpretar. Para isso apoiei-me no trabalho de outros investigadores mas como sublinha Umberto 

Eco “toda a pesquisa deve ser útil aos outros... e acrescentar alguma coisa aquilo que a 

comunidade já sabia” (1999, p. 49).  Foi minha preocupação rever a temática a que me propus 

com outra ótica, clarificar conhecimentos, ou pelo menos quis ter a preocupação de repensar a 

educação e o paradigma das bibliotecas à luz do pensamento republicano. 

 

Assim, a metodologia implicará duas fases: 

 

  Leitura compreensiva, análise e síntese sobre o problema que pressupõe a existência de 

uma causalidade que assenta na História da Educação, do Livro e nas Bibliotecas.  

Invoca-se a necessidade do Homem se afirmar culturalmente como o fizeram as 

sociedades clássicas, a elite dos mosteiros/conventos na Idade Média, o século XIII, enquanto 

promotor da urbe; o Humanismo/Renascimento dos séculos XV e XVI na Época Moderna, 

centrado no Homem e nos seus problemas; o Liberalismo com toda a sua elite de letrados e 

cientistas e artistas aquando da Monarquia Liberal; a República na Época Contemporânea com os 

seus movimentos revolucionários e com toda a propaganda em torno da questão cultural, até aos 

nossos dias, onde prolifera a sociedade do conhecimento e da informação, que naturalmente são 

as consequências de todo o processo. 

É feita uma análise estudo de caso – Biblioteca municipal da Guarda - aonde vai 

desembocar a investigação.  
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 Assim, parte-se do geral para o particular com alguns enunciados interrogativos e 

declarativos onde procuro clarificar os aspetos em análise.
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Introdução 

 

Quando nos focamos na História de Portugal, damos conta que, entre os vários momentos 

impactantes nos domínios da educação, se deve destacar a Implantação da República. 

Mas escrever sobre a República não é uma tarefa simples porque muito se tem escrito sobre 

este período, uns contrapondo, outros enaltecendo e, ainda uns quantos, fervilhando em questões 

pessoais que não encontram suporte científico consequente. Apesar da ambivalência de posições e, 

num quadro de complexidade política e social, apostado na superação da oligarquia monárquica, 

deve destacar-se o espírito de luta, o anseio pela refundação democrática, pela legislação arrojada 

que, mesmo não substituindo todas as imperfeições indesejáveis da Monarquia Constitucional, 

trouxe à ribalta outra doutrinação política e social mais justa, efusiva e conducente à cidadania. 

Todavia, estas tendências, postas ao serviço de um socialismo que nunca as conseguiu integrar, 

tornou-se tumultuosa e revolucionária. A direita de monárquicos e católicos (unionistas, 

evolucionista e centristas), essa, nunca participou nas tendências ardentes do jogo democrático, 

sendo arcaica, contrarrevolucionária, antidemocrática e monárquica. Mas a esquerda republicana, 

eivada da sua paixão doutrinária e da propaganda pela instrução, também não concretizou reformas 

estruturantes, devido à pobreza e ao torvelinho político que se acentuou depois de 1910 e bloqueou 

o desenvolvimento económico e cultural do País.  

O movimento grevista, que já vinha da monarquia, não abrandou e os atentados à bomba, 

as lutas individuais, os assassinatos, quase sempre com cheiro a ganhos políticos, também 

desprestigiaram o regime, que não resolveu o problema do analfabetismo. Aliás, também não 

alterou a condição da mulher portuguesa, que, tal como a de todos os países mediterrâneos, 

mantinha um atraso profundo. Segundo Oliveira Marques (1980, p. 51), “77,4% das mulheres 

maiores de sete anos não sabiam ler nem escrever”. Assim, em vez de alavanca, a mulher 

republicana imersa na ignorância, era uma barreira poderosa ao progresso, alvo das patranhas de 

feitiçarias e bruxedos, de padres fanáticos e charlatães, ao mesmo tempo que nada contribuía para 

que, no seio familiar se abrissem horizontes interrelacionais, pois, nos bastidores, a sua influência 

familiar era, quantas vezes, nociva ou irrelevante, por falta de emancipação e de participação 

cívica. 

Nas palavras de Sousa (1972, p. 71), “substituído o regime monárquico pelo republicano, 

todos veem que subsiste o mesmo e antigo mal-estar: As suas condições económicas são as 

mesmas… o que significa que os seus desequilíbrios, a miséria, a opressão e a fome não têm 

apenas como causa primordial o regime monárquico ou qualquer outro… a causa de todos os 

males está na própria constituição económica da sociedade capitalista”. 

Para Lourenço, “[n]um tempo corroído pela tentação do anónimo, a exigência de 

liberdade coincidiu com a exaltação da personalidade” (2011, p. 45) e a corrupção política viciou 
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dum populismo nivelador mortal para a economia, política e sociedade, em que a bajulação 

manifestada pelos intelectuais às massas encobriu triunfos pessoais e a incapacidade real de lhes 

resolver os problemas. A República poderá ter sido, tal como sublinhou Brenda (2007) em 1927, 

uma autêntica “Trahison des clerc”, que não soube opor-se ao culto do partidarismo e ater-se ao 

estrito compromisso com a verdade, a justiça social e a razão. 

A violência que grassou durante a República e que já fora herdada da Monarquia 

Constitucional, também não ajudou a fulgurar o novo regime, tendo que se concluir que a 

fraqueza política, a par da fraqueza económica e financeira foi outro atavismo institucional que a 

Guarda Republicana, os militares, os intelectuais e os sucessivos governos não conseguiram 

minimizar. Acrescendo as manobras dos antirrepublicanos, católicos e potências estrangeiras 

(principalmente a Espanha) que queriam a todo o custo aniquilar o regime. 

De resto, ao que diz Silva (1913) era fácil criar esperanças ilusórias com promessas 

alucinantes que exploraram a ignorância das massas trabalhadoras. Mas nunca “[é] fácil seguir os 

homens e os grupos nas suas combinações complicadas e muitas vezes contraditórias” (Cabral, 

1979, p. 426) e à medida que a agitação cresce e que é vista como um problema de ordem pública, 

o “[d]itador jacobino” mostrou-se inflexível contra os trabalhadores, pois foi contra eles que 

dirigiu o seu aparelho repressivo, a ponto de um historiador Inglês, Vincent-Smith, no Times, de 

30 de julho de 1913, referir que, a existir alguém em Portugal capaz de travar a anarquia, essa 

pessoa era Afonso Costa. “Ninguém gosta do senhor Costa (is popular nowhere), mas a eficiência 

da sua polícia secreta e a sua rapidez, tanto a pensar como a agir colocam-no à frente de todos os 

seus rivais” (1971, pp. 100-101). Por outro lado, a entrada na Primeira Guerra Mundial e a 

condição económica e financeira do país não podiam deixar de minar ainda mais as bases da 

“União Sagrada”, imposta a partir de 1916 quando Portugal aceitou o convite britânico para 

apresar os navios alemães e austríacos que se encontravam nos portos portugueses. A guerra, nada 

tinha de unificador, nem de sagrado, antes, significou mais uma pressão sobre as paupérrimas 

condições de vida das classes trabalhadoras, desde a especulação, aos açambarcamentos e assaltos 

que, segundo Fernando Medeiros (1978), acendeu o fogo da luta de classes ao mesmo tempo que 

tornava mais precário o funcionamento das instituições político-liberais. 

Em boa verdade, “[a] investigação pressupõe um trabalho em cadeia e, é ela própria, um 

ato solitário” (Azevedo, 2000, p. 5), na medida em que a pesquisa é muito exigente em termos de 

coordenação, pressupõe arrojo, determinação, enquadramento histórico e mobilização de saberes. 

Porque quis compreender a génese das bibliotecas, eis a primeira razão que me levou para épocas 

algo conturbadas como foi a Monarquia liberal e a República, mas também épocas de grandes 

ideais, onde as constituições democráticas foram beber ou, não fosse esse ideário da liberdade, o 

garante da responsabilidade na construção da cidadania que o Golpe Militar de 25 de abril de 

1974 e acontecimentos marcantes da nossa história, ajudaram a crescer. 
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Parte I – Um referente educacional 

 

1.1.- Breve resenha sobre a evolução da educação 

 

1.1.1 - O conceito de “Educação” 

 

Sendo o historiador, na visão de Carr, (1985, p. 35) “um figurante que caminha com 

dificuldade no meio da procissão” e que à medida que caminha “serpenteia com ela”, abre novas 

perspetivas, novos ângulos de visão e vai construindo pequenas partes desse estudo, pois na 

atualidade, compreendemos melhor a época de César do que a analisaram os nossos avós, na 

medida em que o conhecimento evoluiu. 

Contudo, o historiador “não é Deus a olhar de cima e de fora para o mundo”, conforme 

salienta Collingwood (1981, p. 143), pois, é apenas um laborioso analista do seu tempo e do seu 

lugar com a sua visão condicionada por uma cultura e conhecimento. 

 A História, enquanto exploração do mundo estranho, singular e misterioso, como a 

definiu Heródoto, revelou-nos que todos os povos tiveram os seus códigos de leis e, contudo, 

foram os gregos os únicos que foram à procura da lei que age nas coisas, procurando reger por ela 

a vida e o pensamento Humano. Não foi por acaso que os Gregos foram um povo filosófico, por 

natureza, termo que, tanto significa “sabedoria” como “inteligência” ou “habilidade prática” 

(Kitto, 1980, p. 277). Na verdade souberam questionar a origem do universo; as leis a que 

obedecem a Terra e os astros; a origem do homem; o que devemos fazer para atingir a justiça e a 

felicidade. Esta preocupação em formular leis compreensíveis pela razão, pelo raciocínio do 

Homem que explicassem o universo e o comportamento humano e contribuíssem para o progresso 

e felicidade dos homens remete-nos obrigatoriamente para a educação. 

Efetivamente, tal como sublinha Kitto (1980, p. 11), na Grécia, “emergiu lentamente um 

povo não muito numeroso, não muito forte, não muito bem organizado, que tinha uma conceção 

totalmente nova da vida do Homem e que mostrou pela primeira vez as possibilidades do espírito 

humano.” Na verdade, o contributo trazido por Atenas à cultura Grega e à cultura europeia é 

significativo, a não ser que os nossos padrões culturais e civilizacionais sejam apenas o conforto e 

as criações tecnológicas. Foi a primeira civilização moderna, onde o pensamento, a política, a 

moral, a arte, a literatura e as atitudes se cruzaram, qual puzzle bem construído debaixo de uma 

cidade-estado, onde a proporção da comunidade não a tornavam ingovernável e onde cada 

indivíduo podia pensar e agir sem ser molestado pela hierarquia religiosa ou política (Cook, 

1966). 
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 § O contributo da Antiguidade A educação é um conceito amplo e, segundo Jaeger, 

ninguém como os Gregos a definiram tão bem: Paideia, pois inclui conceitos, tais como: 

civilização, cultura, tradição, comunidade, inteligência, crescimento, formação... Assim sendo, 

“educação” não é propriedade individual, mas pertence por essência à comunidade, a cuja vida e 

crescimento se liga” (Jaeger, 1979, p. 2).Todavia, o conceito de Paideia evolui da simples 

“criação de meninos” para toda a exigência intelectual, física e espiritual que desembocou num 

ideal de Homem vinculado a uma sociedade e a um estado. Foi pela mão dos sofistas que surgiu a 

ideia de Paideia no homem adulto, onde a palavra alemã bildung (formação) ou a equivalente 

latina cultura vão beber. A Paideia grega constituiu-se modelo de toda a educação porque a sua 

última finalidade era acabar “com os privilégios da antiga educação para a qual a arete só era 

acessível aos que tinham sangue divino”. (Jaeger, 1979, p. 312). Ora, a arete política não podia 

nem devia estar decorrente dos aristoi, porque assim estaria errada a génese da política. Para 

Protágoras era fundamental “educar socialmente o Homem considerando as leis do Estado como a 

sua força educadora. A educação começa, propriamente, quando o jovem, saído da escola, entra 

na vida do Estado e se vê constrangido a reconhecer as leis e a viver de acordo com o seu 

modelo...” (Jaeger, 1979, p. 335). Então a lei era a escola do civismo e Plutarco, sofista, reclama 

para a educação uma espécie de “trindade pedagógica”. Recorrendo ao exemplo da agricultura 

afirma que para a cultura ser fecunda precisa de boa terra, boa semente e um lavrador capacitado. 

Assim, também, na educação, o terreno é a essência do Homem; o lavrador é o pedagogo e a 

semente é o seu saber. 

A educação é inerente ao ser humano, embora, não como pertença individual, pois remete 

para uma comunidade, cuja estruturação constitui precisamente o que há a aprender. O conceito 

também se prende com a socialização e a enculturação, na medida em que cada um atua em face 

do que a educação e a cultura social lhe deram.  

A sociedade só evolui se a educação contribuir para o crescimento cultural dos seus 

membros e foi este desígnio que começou no mundo helénico. Não nos esqueçamos que o homem 

grego, segundo a visão aristotélica é um “Ser Político”, distinto do animal pela sua capacidade de 

ser cidadão e viver em comunidade. Esta identificação da nossa condição compreende-se apenas 

na antiga cultura da Pólis grega, para a qual, a vida em comum é a forma mais perfeita, quase 

divina, de convivência, em que o estado seria o próprio espírito e a cultura espiritual apontaria 

para o estado como seu fim último. O tipo de organização da Grécia em cidades-estado ou pólis – 

centro económico, social, político e cultural - também confere e legitima a cidadania e toda a 

organização que a suporta. É como se inúmeros regatos e rios desembocassem no grande mar que 

era a cidade-estado grega. O valor do humano e da sua conduta medem-se unicamente pelo bem 

ou pelo mal que faz à cidade, pelo que se exige a educação no seu ethos. Assim, “a ética e a 

educação filosóficas enlaçam-se pelo conteúdo e pela forma, com as mais antigas legislações” 

(Jaeger, 1979, p. 132). 
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 Platão nas “Leis” teorizou que a “verdadeira educação ou Paideia enche o homem do 

desejo e da ânsia de se tornar um ser perfeito e o ensina a mandar e a obedecer sobre o 

fundamento da justiça” (1949, p. 643 E). Deste modo, os homens mais importantes da Grécia 

sempre estiveram ao serviço, não como profetas de Deus, mas como mestres independentes do 

povo e formadores dos seus ideais. Acima do Homem como ser gregário, ergue-se o Homem 

como ideia, uma ideia que aspira à validade normativa universal de que se descarta a 

determinação do modelo social e comunitário.  

Homero falou em “arete” para designar a excelência humana ou a superioridade de seres 

não humanos: seja a robustez dos deuses, seja a celeridade dos cavalos. De resto, conta Platão, era 

opinião geral no seu tempo que “Homero foi o educador de toda a Grécia”, porque exalta a 

personalidade humana, o ideal herdado da destreza guerreira, onde o herói astuto e aventureiro da 

Odisseia é o homem a quem nunca falta o conselho inteligente e que, para cada ocasião, encontra 

a palavra certa e atua como modelo. A sua honra reside na sua dexteridade, no engenho e na 

inteligência que sempre demonstrou até chegar à casa natal e tais virtudes deixam-nos perplexos 

quando o conhecemos, nas mil aventuras em que é narrado de forma tão sublime.  

 Se nos ativermos à mulher e ao seu papel social, temos de reconhecer o relevo que lhe foi 

dado no período da cavalaria homérica. Ela intervém nas disputas, ela é aclamada como 

divindade, é estimada como conselheira e pela cortesia dos atos. A grande civilização grega tem 

como pano de fundo as mulheres que, no gineceu, educavam rapazes e raparigas até aos sete anos. 

O papel da mulher custará depois, ao longo da história, a ser revisitado e apreciado. De 

resto, nem a República com toda a exaltação valorativa do ideal de cidadania lhe devolverá a 

proeminência.  

Na Antiguidade Ocidental, a Educação era entendida como uma transmissão de técnicas 

adquiridas. O ato pedagógico tinha, segundo Luzuriaga, sobretudo, a finalidade de possibilitar o 

aperfeiçoamento dessas técnicas através da iniciativa dos indivíduos (1978, p. 57). 

A Pedagogia não era uma ciência autónoma, sendo considerada parte da Ética ou da 

Política, e, por isso, elaborada unicamente em vista do fim que estas propunham ao homem 

servindo só a infância e consignando apenas a arte de “ler, escrever e contar” (Manacorda, 1989, 

p. 85) . 

A criança não tinha qualquer peso na Antiguidade Clássica, podendo ser vendida, ou 

abandonada à sua sorte, por causa das disputas de heranças, ou simplesmente porque o pai não a 

“levantou”. Ou se era aceite, ou se era abandonado e era o chefe de família quem o decidia. Em 

Roma, um cidadão não tem um filho, antes, toma-o, levanta-o (tollere); o pai, logo que o filho 

nasce exerce a prerrogativa da decisão sobre o recém-nascido. Ou o levanta do chão, onde a 

parteira o deixou, tomando-o nos braços ou o expõe junto à porta da casa ou numa lixeira. Se, o 

pai ausente tiver dado indicações à mulher grávida para a criança ser exposta, esta sê-lo-á. Os 

romanos e os gregos sabiam que os egípcios, os judeus e os germânicos criavam todos os filhos, 
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mas isso não lhes colocava um especial impedimento de ordem moral. Na Grécia expunham-se 

mais raparigas do que rapazes. No ano I, antes de Cristo, um Heleno escreve à mulher: “Se tiveres 

uma criança, deixa-a viver se for rapaz; se for uma rapariga, expõe-na”. (Veyne, 1989, p. 23). Em 

Roma expunham ou afogavam as crianças deficientes, não por ódio, mas simplesmente porque 

lhes parecia que não seria útil à sociedade e, na visão de Séneca “era necessário separar o bom do 

que não servia para nada” (Veyne, 1989, p. 23). 

Nesta sociedade clássica, a criança aprendia a falar pela boca da ama que, nas casas mais 

ricas era uma mulher grega, para que a criança, logo desde pequena, entendesse essa linguagem 

da cultura. O pedagogo ensinava depois a ler e a escrever. Em Roma, a instituição escolar não 

servia para educar o Homem, como na Grécia, não se ensinando matérias formadoras, mas apenas 

as utilitárias, sendo, por isso, muito prestigiada a retórica. 

A escola era uma instituição reconhecida em Roma e uma significativa uma parte das 

crianças ia à escola até aos doze anos. Depois rapazes e raparigas são separados, bem como os 

pobres dos ricos. Estes, sob o domínio de um gramático estudavam a cultura clássica que incluía a 

mitologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 - O filho declamando retórica perante o pai 

 Fonte. (Veyne, 1989, p. 33) 

 

 Excecionalmente, este estudo só é facultado a algumas raparigas, até porque estando em 

idade núbil, era preciso ter outro tipo de cuidados. Muitas vezes era o marido que completava a 

educação da jovem e quando a mulher era culta sabia cantar, tocar, dançar ou tinha outros talentos 

não era bem vista pela sociedade. À mãe de Séneca foi-lhe sonegado estudar filosofia, porque isso 

era “o caminho para uma vida desavergonhada” (Veyne, 1989, p. 33). 

 A mentalidade e a cultura sempre conviveram com o Homem, numa vontade colaborativa 

de lhe explicar o porquê das coisas. No entanto, para nós, cidadãos do século XXI, não é fácil 

entender as sociedades e as suas criações civilizacionais. Senão, interprete-se Eustache 

Deschamps, na sua poesia medieval, onde, a seguinte frase nos dá conta do total desapreço dado à 

criança na sociedade da Idade Média: 
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 ”Feliz é aquele que não tem filhos, porque as crianças não fazem senão chorar e 

cheiram mal; só dão trabalhos e cuidados; têm de ser vestidas, albergadas, alimentadas; 

contraem doenças e morrem. Quando são crescidas podem seguir por maus caminhos e ser 

presas. Nada, senão cuidados e desgostos. Nenhuma felicidade nos compensa das aflições, dos 

trabalhos e das despesas com a sua educação (Huizinga, 1924, p. 35).  

Todavia, seria a revolução pedagógica levada a cabo pelo cristianismo que fez com que 

que a criança passasse a ser valorizada como ser e recebesse uma orientação educacional 

direcionada e de cunho ético-integral (Costa, 2002, pp. 17-18). Aliás, segundo Lauand (1998, p. 

106), o próprio conceito de educação significava literalmente “fazer sair”, “extrair”. Usava-se 

também o verbo nutrir para designar o processo: o mestre seria o nutritor e o estudante o nutritus. 

Nesta altura entendia-se a educação como um ato saboroso para o intelecto - daí o significado 

etimológico de sabor para a palavra saber (2000, p. 304) – o que não nos deve fazer supor que lhe 

subjaz um qualquer ato mecânico. Também Hamesse (1998) entende a cultura como um momento 

para distinguir aqueles que refletem sobre a natureza das coisas e aqueles que não o conseguem 

fazer (as bestas, os idiotas). 

Segundo Gala, a Paideia é o sustento da Politeia (1). Para que o Bom, o Belo e o Justo 

remanesçam na sociedade é fundamental que se criem condições para que cada um conforme as 

suas capacidades se possa libertar das correntes que o aprisionam. A política deve conhecer bem 

as leis que regem a humanidade e, por isso, a educação deve estar a sustentá-la, porque “a 

verdadeira Politeia é a construção da alma” (2005, p. XXIV). Mas não se pode colocar o 

conhecimento e a sabedoria em tudo e em todos. Platão, no Ménon, no Livro VII, (2002, p. 138) 

refere que “A Paideia não é o que alguns proclamam ser; Com efeito, eles pretendem introduzir a 

sabedoria na alma, onde ela se não encontra, como se quiséssemos dar vista aos cegos”. Para este 

filósofo educar não significava só colocar conhecimentos, onde eles não existem, ou metê-los à 

força numa alma que não os deseja. E na verdade, como salienta Cury (2003), não nos podemos 

esquecer da dimensão humana, onde as atitudes contam mais que as palavras. 

§ Inovações Medievais Analisando a educação da Idade Média, percebe-se que uma das 

suas organizações económica, política, cultural e social eram os mosteiros e constata-se que a 

Biblioteca era uma das dependências integrante desta instituição, localizada numa das áreas mais 

bem iluminadas do senhorio eclesiástico. É aliás fundamental o papel laborioso dos monges 

copistas, na época pré-imprensa e pode invocar-se Umberto Eco (2004), em “O nome da Rosa”, 

para denotar o valor infinito das palavras, a importância dos livros e do saber a que poucos tinham 

acesso e de cada iluminura, em que se sublinhava o registo de quem muito amava a arte visual 

com um pormenor sereno, mas hercúleo. Num tempo de economia fechada, onde prevalecia uma 

agricultura de subsistência, com fortes relações sociais feudo-vassálicas, ter terras significava tudo 

                                                 
(1) [Termo que Cícero depois terá traduzido para Res publica, República, a forma como a cidade é 

governada.]   
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(Duby, 1962, pp. 9-19). Existia também uma sociedade de ordens, teocrática, à qual Mousnier 

(1974, p. 97 e 63) se reporta, dizendo que, “todos tinham que se submeter ao princípio da 

preeminência daqueles que tinham votado a sua vida ao princípio do Deus cristão” e a ordem 

eclesiástica “adquire-se pela tonsura que é um testamento público da dedicação a Deus e a ordem 

da nobreza pelo nascimento ou por diploma do rei”. Assim, uns rezavam por todos; outros 

combatiam por todos e outros trabalhavam para todos e desta forma se configuravam os 

famigerados três estados. 

Ora, se não fosse a dedicação dos monges à cópia e redação de livros que, eram 

manuscritos, se não fosse a cultura monástica a fazer registos morosos (às vezes um livro 

demorava um ano a ser manuscrito), a cultura clássica (Grega e Latina) ter-se-ia perdido no tempo 

ou, pelo menos, aparecer-nos-ia mais desfocada. Já na Baixa Idade Média, praticamente, só os 

monges que sabiam ler e escrever e só eles se dedicavam ao ensino, pois as primeiras 

universidades só surgem nos séculos XII e XIII. Aliás, como refere Huizinga, a abadia era desde a 

Alta Idade Média o centro vital da produção, do comércio, do crédito, povoamento e 

arroteamento. Os mosteiros e as catedrais constituem igualmente centros de progresso através de 

peregrinações e das grandes obras que viriam a ser, no futuro, multiplicadoras de lucros.  

A Idade Média ainda é perspetivada por muitos como um tempo de ignorância e barbárie, 

um tempo vazio, um tempo em que a igreja escondeu ao mundo o conhecimento da Antiguidade 

Clássica para, conjuntamente com a nobreza dominarem tudo e todos. Porém não restam dúvidas 

de que existiu educação e ciência, se bem que Philippe Ariès (1960) tivesse procurado a criança 

na arte e não a encontrasse. 

 Outros autores, como é o caso de Jacques Heers (1994), rebatem a ideia de um mundo 

fechado, obscurantista, bárbaro e pouco civilizado, defendendo e mostrando práticas e 

testemunhos da época que muito abonam a favor deste período em termos educativos. Aliás, 

foram os reis e a igreja os que, verdadeiramente fomentaram o aparecimento dos livros e da 

cultura. 

Costa (2002) refere Ramon Llull, historiador e filósofo, como sendo um dos escritores 

mais marcantes da Idade Média, talvez o maior polígrafo da História, ao defender a ética e a 

moral cristãs contra o lucro e avareza dos burgueses (Llup. 10) e Al-Farabi como um dos grandes 

precursores da educação ao defini-la como “ um ato de elevação espiritual” (Farabi, 2002). 

De resto, tanto Ramon Llull, como Al-Farabi, foram filósofos que, nos seus escritos, 

falaram da educação como um instrumento básico ao serviço do homem rumo ao conhecimento, à 

felicidade e ao bem absoluto. 

O Homem medieval considerava a Felicidade, o Bem, o Belo, a Verdade como valores 

nucleares e acreditavam que só pelo estudo e investigação se alcançariam.  

Na Idade Média educar entendeu-se como ato de estimular. Segundo Price “cabe ao 

professor acender uma centelha na criança, formá-la, não asfixiá-la” (1996, p. 88), ou seja, 
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despertar um fogo já existente dentro do aprendente para depois a moderação e a virtude do 

mestre fazerem o resto.  

Na Baixa Idade Média, o ensino era ministrado nas igrejas por um scholasticus (
2
) e  daí, 

a atribuição do nome de escolástica à prática assim veiculada. Carlos Magno terá sido o maior 

responsável pelo desenvolvimento da instrução medieval, nomeadamente pela organização de 

escolas e respetivos programas que incluíam o trivium (gramática, retórica e dialética) e o 

quadrivium (aritmética, geometria, astronomia, música e mais tarde, a medicina). Embora a leitura 

de Virgílio, Ovídio, Homero, Hesíodo, Platão e Aristóteles fossem sempre um requisito, a 

educação militar e cortesã ministrada aos jovens da nobreza não escondia um caráter doutrinal e 

religioso, pois a Bíblia Sagrada era comentada e apreciada. Existiam escolas nas igrejas catedrais 

portuguesas, pelo menos desde o século XI e, embora o seu único objetivo fosse a preparação dos 

futuros clérigos, não nos podemos esquecer do seu papel no enquadramento geral da educação 

pública. 

§ A Revolução Pedagógica da Modernidade O Renascimento, época sobre a qual, 

Ulrich von Hutten, citado por Huizinga, terá proferido a seguinte exclamação: “O saeculum, O 

literae! Juvat vivere! (Ó mundo! Ó literatura! É uma delícia viver!”). No entanto, não teria sido 

essa época de fulgor e fervilhar artístico, se não tivesse existido esta cooperação entre as 

sociedades e culturas pré – industriais e daqui até aos nossos dias. 

Assim, avaliar a evolução dos acontecimentos, que irão modificar as mentalidades entre 

os séculos XIV e XVIII, pertencem à macro-história política, social económica e cultural, donde 

releva como primeiro acontecimento o papel do Estado e a sua justiça que não cessou de se impor, 

intervindo cada vez mais na vida dos cidadãos. Não é por acaso que Richelieu (3) proíbe os 

duelos, sob pena de morte ou interdita o luxo no vestuário e a extorsão dos mais pobres com 

aparatosas leis. Estas leis pragmáticas também se impuseram em Portugal no século XVII com D. 

Pedro II, aquando da adoção do mercantilismo (4), numa sociedade de corte, cheia de vícios, 

difícil de debelar, onde para se parecer moderno se mantinha toda uma estrutura arcaica com 

festividades, serviço e hierarquia, sob a proteção de um guarda-chuva de ostentação e prestígio 

que já havíamos herdado da Idade Média. Assim, uma das incumbências principais do indivíduo 

era defender ou, porventura aumentar o seu papel social granjeando a aprovação da comunidade, 

numa sociedade que vivia de assomos, porque conservar ou defender a honra também passava por 

manter as aparências. 

O segundo acontecimento importante deste período é o desenvolvimento da alfabetização 

e alguma difusão da leitura, graças à proliferação de escolas, Universidades e à difusão da 

imprensa. 

                                                 
(2) Estas escolas eram presididas por um eclesiástico, scholasticus, subordinado ao bispado, daí o 

nome de escolástica dado à doutrina e à prática de ensino. 

(3) Ministro francês de Luís XIII. 

(4) Doutrina económica que sustentava que um Estado só era rico se tivesse metais preciosos.  
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O pensamento pedagógico renascentista apela à criatividade, à individualidade, ao 

antropocentrismo por oposição ao teocentrismo e à valorização do ideal humanista e naturalista da 

civilidade, onde a Razão e o espírito crítico substituem Deus para explicar o porquê das coisas. Na 

Renascença há uma consolidação da cultura da modernidade que rompe em definitivo com “A 

Idade das Trevas” ao propor uma educação prática, que inclua a cultura do corpo, rompe com o 

saber mecânico e intercede pela compreensão e cientificidade do conhecimento. 

Emergem duas correntes pedagógicas fundamentais para o estudo deste período. A 

“Escola Tradicional”, incrementada a partir do século XVII, e a “Escola Nova” que surgiu a partir 

do século XIX e que se diferencia daquela pela aplicação dos métodos educativos. 

A criança seiscentista era a expressão de uma época ainda fervilhante de confrontos, 

mercê de um ambiente religioso e filosófico complicado nascido da Reforma e da Contra-

Reforma, das guerras devido ao imperialismo reinante pela posse de matérias-primas nas colónias, 

da morte infantil ou intrauterina, adveniente da falta de cuidados médicos e de vacinação, bem 

como da falta de orientações pedagógico-didáticas, respeitante a métodos educativos. Assim, 

Coménio (1592-1670) propôs um método “infalível” que ensinasse “rapidamente” e 

“solidamente” “tudo a todos” (ricos /pobres, rapazes/ raparigas, inteligentes/diminuídos mentais) 

usufruindo de “sumo prazer” professores e alunos porque as “escolas são oficinas da humanidade” 

(Rocha, 1988, pp. 20-21). O mesmo autor privilegiava a unicidade do método, não descurando a 

importância de se dever ensinar conhecimentos/saberes acordantes com a idade, para que todos 

sejam capazes de adquirir e compreender o que se ensinava. O seu método assentava na 

organização, num programa de estudos claro e lógico, num horário de estudo e porque era 

importante “não ficar pelas ideias, mas ir às coisas”(Ib. p.23), implicava que só fosse lecionada 

uma matéria por dia. Coménio dá conta que “o saber é inato ao Homem”, mas “... a nada se 

obrigue a juventude a não ser àquilo que a idade e a inteligência não só admitem, mas até 

desejem” (1976, p. 243). Assim, o ambiente escolar devia ser acolhedor, não podendo ser 

perturbado por fatores externos, o incentivo eficaz, onde o magíster (5) é modelo de toda a 

aprendizagem. Contudo, a pedagogia Comeniana, difusora de Jonh Huss e dos ideais Luteranos, 

não teve muita repercussão nos países católicos, onde os Jesuítas “abriram alas”, fazendo crescer 

os seus métodos sustentados no latim e na retórica de Cícero e César. Importava para o Jesuitismo 

que fosse consagrada meia hora diária num em cada dois dias semanais ao estudo dos clássicos, 

enquanto, para Coménio, o estudo dos clássicos só oferecia à juventude “facécias, galhofas, 

comezainas, bebedeiras, amores baixos, devassidões, enganos e outras coisas parecidas” 

(Ib.p.389).  

Seria J. Herbart, outro pedagogo da “Escola Tradicional” a valorizar os clássicos, o amor 

ao esforço e à mística do dever que também estarão presentes na Ética Kantiana e nos Jesuítas, 

                                                 
(5) Figura que representava o mestre, o professor. 
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bem como a autossuficiência, a inteligência e a obediência. Na conceção herbartiana, “a alma 

humana existe e é imortal. Ao nascer é tábua rasa”, sendo o conhecimento a chave que abre 

horizontes aos sentidos e à vontade. “O fim supremo da educação é a moralidade” e toda a ação 

educativa deve ter em conta o interesse objetivo da criança, cada uma, na sua individualidade, 

bem como a sua formação ética. (Rocha, 1988, pp. 31-32). 

Não nos esqueçamos que os séculos XVII e XVIII foram os expoentes da física (Galileu, 

Bacon, Descartes) e da química (Lavoisier, Proust e Dalton) e se, em Portugal, pela mão de 

Passos Manuel, em 1836, se foram criando liceus, faltavam laboratórios para que o ensino 

experimental se concretizasse. O método dogmático, numa relação professor/aluno autoritária e 

distante, bem como o uso excessivo da memória dominavam, em vez da reflexão, da análise e da 

investigação. 

É contra estes métodos educativos defensores da palmatória, que se vão insurgir os 

arautos da “Escola Nova” do século XIX e as tendências naturalistas de Rousseau e Pestalozzi do 

pós-Renascimento, onde aqueles foram beber, apesar de Rousseau “ser ignorado ou considerado 

um sonhador perigoso” para alguns analistas (1976, p. 216). 

Na interpretação de Guido (2004, p. 74), “a educação escolar é o melhor contributo para o 

aperfeiçoamento da condição humana” e a “força-motriz do progresso científico, é preciso que a 

escola se adeque aos novos tempos e às práticas renovadas da atividade científica” (Guido, 2004, 

p. 81). “O estudo é a realização da verdadeira natureza humana… a oportunidade do contacto com 

o conhecimento produzido por uma geração e a condição para a criação de novos conhecimentos, 

perpetuando assim atividade cognitiva e permitindo a humanização do homem e a sociabilidade 

das relações humanas, colocando fim à injustiça social (Guido, 2004, p. 83)”. 

A visão de Vico (1668-1744) aponta para a preparação dos jovens e, particularmente para 

a promoção das aptidões necessárias à vida prática, isto é, para o exercício da cidadania. Contudo, 

Vico é um crítico de Descartes e dos iluministas porque também não acredita que a Matemática, 

enquanto criação humana e a Razão se substituam a Deus para entender os problemas do Homem 

e do Universo. “A razão é a consciência do ser, mas não o conhecimento dele” (Marconatto, s/d). 

 Rousseau, suíço, nascido em Genebra, (1712-1778), propôs o Evangelho da Fé na 

Natureza e, não sendo propriamente um educador, as suas ideias pedagógicas naturalistas 

influíram decisivamente na educação moderna, especificamente através da obra “O Emílio”“[...] 

Amanham-se as plantas pela cultura e os homens pela educação.” É como se a infância não fosse 

valorizada e tivéssemos logo nascido fortes, sábios, inteligentes. “Tudo o que não temos ao nascer 

e do que precisamos em adultos é-nos dado pela educação” (1995, p. 10). 

Identifica-se em Rousseau uma intensa preocupação com o ser humano integral, com o 

corpo e a mente, com emoções e sentimentos e, sobretudo, com o viver com afetos, como 

pressupostos essenciais para a aprendizagem e o crescimento do ser humano de forma integral. 

Numa época em que se depreciava a criança, este filósofo iluminista eleva-a, dignifica-a ao 
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sublinhar que a criança é um bem, que é única e para a educar era necessário conhecê-la: 

“Observai muito bem o vosso discípulo antes que lhe digais a primeira frase” (1964, p. 84). A 

ação educativa “consiste menos em preceitos do que em exercícios. Começamos a instruir-nos ao 

começar a viver” (Ib.p.12). Tal, porque a verdadeira educação nasce do contacto com a natureza, 

com os homens em sociedade ou com as coisas. 

Também a pedagogia pestalozziana (1746-1827) entendia a educação humana como algo 

que estava sustentado pela natureza espiritual e física do Ser, com base no amor e no trabalho, 

sendo que, a escola popular estava na base de toda a educação social e profissional, estando esta 

sempre sustentada e subordinada pela educação familiar. 

Assim, o ato de educar era baseado no ser, utilizado para a formação e amadurecimento 

do homem, sempre na mira da perfeição, pelo que, seria gradativo e aconteceria desde a infância 

até a fase adulta (Abbgnano, 2007). 

Similarmente, os existencialistas (Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche) preconizam a 

revalorização do indivíduo e a vontade de viver reclamando Nietzsche: “Sê tu mesmo; não és 

mais do que aquilo que és neste momento, aquilo que pensas e desejas” (1988, p. 46).  

L. Tolstói retomará Rousseau na liberdade de querer ouvir ou não o professor ao referir 

que “a criança deve instruir-se, mas não educar-se”, perspetivando a instrução como uma forma 

livre de ascender à igualdade e ao progresso, ao passo que a educação é um ato coativo, pois o 

educador influencia e forma à sua maneira. Assim, para este autor, toda “a criança deve instruir- 

se e não educar-se” (Rocha, 1988, p. 46). 

 De entre os autores da escola Nova sobressai J. Dewey (1859-1852) que foi um forte 

lidador no que respeita aos valores da Democracia, da Justiça e da Igualdade, em que a base 

filosófica do seu pensamento pedagógico assenta no conhecimento e este deve ser pragmático e 

resolver os problemas humanos e sociais. Para este pedagogo “o fim essencial da educação era 

formar caracteres” ou seja: “A capacidade de se adaptar à vida social e de nela funcionar como 

parte de um todo” (1967, p. 165). 

Para este estudioso, a criança é ativa, quer agir, mas na instituição escola, tudo converge 

para a passividade, limitando-se a ouvir e a intervir pouco; tende também para o egoísmo porque a 

aquisição do conhecimento que é individual. Assim, a verdadeira realização do “eu” pressupõe 

impulsão da vontade, sendo esta tarefa de toda a vida e profundamente social.  

Para Claparède, que sintetiza a conceção pedagógica deweyana, não basta encher a cabeça 

do aprendente com conhecimentos porque “a criança é um ser vivo que importa desenvolver e não 

um pedaço de barro que se deve moldar, ou um papel em branco onde o educador possa escrever 

quando lhe apetece” (Rocha, 1988, p. 61). A escola deve ser paidocêntica (6), cumprindo, desta 

                                                 
(6) Centrada na criança. 
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forma, as suas funções sociais e éticas,  devendo educar para uma sociedade aberta, pelo que se 

privilegiava uma pedagogia de funcionalidade ao exercício do Homem e da cidadania. 

Também Decroly (1871-1932), que se especializou em doenças nervosas defendeu que o 

pensamento não deve ser um herbário, mas um jardim, pelo que, em nome da globalização e da 

ligação ao meio, a criança só se desenvolve se encontrar substrato para crescer. Daí o 

desenvolvimento dos “centros de interesse” e a necessidade de se adequarem os programas 

escolares à criança (1975). 

Aprofundando Dewey, nomeadamente no campo do interesse, Claparède (1873-1940), 

encaminhou a pedagogia para uma fundamentação científica que se apoia numa educação 

funcional apostada na satisfação dos interesses, pelo que, o educador deve tornar-se um aliado da 

natureza da criança. Assim sustentou a ideia da escola por medida, valorizando o jogo para 

conquistar a criança e percebeu que todo o processus educativo devia suscitar desejo. “Na escola, 

a criança não faz tudo o que quer, mas quer tudo o que faz e por isso o educador não deve ser um 

ex cathedra, mas antes um colaborador” (1973, p. 184) de todo o processo educativo. 

Na linha montessoriana, deve o educador dar uma ajuda para que a criança se afirme, mas 

Montessori (1870-1952) insurgiu-se perante a ideia de que “a mente da criança é vazia, sem 

direção e sem leis” (1952, p. 45), pelo que, teria o educador a responsabilidade de a guiar e 

preencher dados os defeitos para que tende. Para ela educar é desenvolver o embrião humano. 

Para esta educadora, a criança crescia e, com ela, crescia também o conhecimento que passava 

pela aprendizagem sensorial, pela aprendizagem da sociabilidade, pela lição do silêncio e pelo 

método da descoberta mas que não funcionava se não houvesse disciplina, ordem e recolhimento 

na sala de aula. Defendeu a livre atividade do aluno; a sua autoeducação, porque a criança devia 

sentir impulsos para crescer e elevar-se. Em vez dos “interesses” defendidos por Decroly, 

Montessori elegeu a expressão “períodos sensíveis” para aprender e o educador não podia 

descurá-los na sua ação educativa.   

O mundo ocidental vivia a belle-époque e afinal o mito cientista, fundado na Razão e no 

Progresso iluministas, não garantia ao homem o bem-estar, a paz, ou não fosse a Primeira Guerra 

a anunciadora de que, afinal, não podia deixar de se perguntar a si próprio o porquê de tal devir 

histórico. 

No âmbito da pedagogia da liberdade, recorde-se o impulso dado por Rousseau e 

Pestalozzi, mas é C. Rogers (1902-  ) que defende que “cada Homem sente dentro de si o poder da 

escolha. É livre para se tornar o que é ou para se esconder atrás de uma fachada; para progredir ou 

para retroceder...” (1975, p. 171). Por isso, a escola não pode ser diretiva, devendo favorecer as 

boas relações professor/aluno, abertura, bem como condições para uma aprendizagem 

experimental, pois só assim haverá sucesso significativo. 

Perante a ideia de que a educação é algo natural ao Homem, torna-se razoável pensar que 

ela se iniciou no início da Humanidade. Mas se, no tempo de Péricles, ouvir na ágora os grandes 
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oradores e participar na cidade-estado era uma fonte sublime de educação, hoje, para 

continuarmos a exercer a cidadania temos que estar bem informados, fazendo todo o sentido uma 

Educação permanente, prolongando e continuando assim a formação ao longo da vida. Assim, a 

educação não pode estar confinada ao sistema escolar vigente, mas deve fazer parte das vivências 

totalizantes do mundo global que importa compreender. Barbosa define-a como “Educação - 

sempre, para todos e por tudo” (1971, p. 21). 

Só que a educação deve ir ao encontro das expetativas, pois ninguém gosta de aprender o 

que não lhe interessa e, desta forma, como sublinha Lourenço, não é servir o povo em termos 

educativos se lhe fornecermos “uma literatura grosseira com a justificação que é a literatura que o 

povo entende e necessita, quando é certo que o povo não entende nenhuma sem ter sido elevado a 

um grau de consciência que lhe permita distinguir o trigo do joio” (2011, p. 47) 
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1.1.2 - A evolução da Educação em Portugal 

 

Em Portugal, na Idade Média, encontram-se salas de aula nos mosteiros, sendo os mais 

importantes Alcobaça e Santa Cruz em Coimbra. Até a Universidade, sugerida e mantida 

financeiramente pela igreja, inicialmente, era um seminário alargado para futuros clérigos e, só 

aos poucos, se foi alargando a laicos. 

Professores importados do estrangeiro, sacerdotes e frades cultos invadiam a corte e as 

casas senhoriais com a missão de educar. Segundo Oliveira Marques (1978), a partir de D. Sancho 

I (1185-1211), também foi decisiva a presença de jograis e dos trovadores (cantigas de amigo; 

cantigas de amor e cantigas de escárnio e maldizer) enquanto foco de cultura. 

Reduto do escolasticismo e do preconceito medieval, a única Universidade portuguesa 

havia de reagir mal ao humanismo e a toda a ideia de mudança que se prenunciava. D. João III ao 

transferir e reformular a Universidade para Coimbra preferiu novos mestres aos catedráticos 

Lisboetas. 

A segunda metade do século XV, enriqueceu as civilizações e o mundo com a sua 

dinâmica de invenções técnicas e artísticas, bem como as transações comerciais que, 

gradualmente, transformaram tanto a economia como a cultura. De tal modo que, na opinião de 

Beautier “ um historiador que se curve sobre o desenvolvimento económico deste período, tem a 

impressão de que assiste a uma corrida, a qual o facho é conduzido ora por uma cidade, ora por 

outra, regressando algumas vezes ao ponto de partida” (1973, p. 198). Mas, segundo o mesmo 

autor, terá sido a imprensa “a invenção mais espetacular”, dadas as suas inferências intelectuais 

no mundo de então e na época contemporânea (1973, p. 279). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2 - Uma página da Bíblia de Gutenberg (Velho testamento) 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bíblia_de_Gutenberg 

 

No final do século XIX, insistiu-se na importância de “regenerar a Pátria”, declarando que 

era necessário educar o povo, pois só a instrução faria emergir cidadãos capazes de 

verdadeiramente observar os males e compreender o novo ideário. Contudo, como sublinha 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gutenberg_bible_Old_Testament_Epistle_of_St_Jerome.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bíblia_de_Gutenberg
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Saraiva (1983, p. 470), não podemos ficar indiferentes ao quadro de A. Patrício presente no 

Museu Nacional de Arte Contemporânea, que nos dá conta da “Lição de Leitura”, em que, a 

criança soletra pelos Evangelhos. Aliás, em 1863, apesar de se terem dado passos rumo à 

alfabetização da população, ainda não se sabia qual era o melhor manual de instrução primária: 

Se, “Os Lusíadas” de Camões, ou, “D. Jaime”, de Tomás Ribeiro. De resto, o atraso em termos de 

analfabetismo situava-se em 1900 em cerca de 75% da população, sendo que, no feminino, ainda 

era maior. Portanto, se mais escolas primárias foram criadas, se foi construído um liceu por cada 

capital de distrito, bem como escolas técnicas e mais duas universidades, teríamos que andar 

ainda mais um século (XX) numa demanda cultural a fazer a apologia da escola e dos seus saberes 

formais, para se interiorizar o valor da escolaridade na aquisição de competências para melhor 

perceber o valor da cidadania e da civilidade. 

 O nascimento do Partido Republicano, associações com grupos constituídos a partir de 

diversos centros de discussão e clubes ativistas deram um forte impulso à instrução. Dizia-se 

então que a consciencialização de uma nova ordem cívica partiria sem dúvida do ensino primário 

- pilar para compreender as preleções republicanas que incidiam sobre a História nacional, 

geografia, ciências naturais e literatura, entre outras. No final da Monarquia já existiam 160 

centros republicanos, conforme refere Proença (2009, p. 170), confirmando de alguma forma um 

certo compromisso com a alfabetização da burguesia urbana.  

As reformas republicanas do ensino primário e o espírito de liberdade e democracia que 

as exortava influenciaram a qualidade da instrução oficial que se desejava aberta para todos. Em 

particular, nomes como os de João de Barros e Adolfo Coelho estiveram na base destas 

pretensões. Só que, a educação das “massas”, viria a ter poucos efeitos práticos, devido, 

fundamentalmente, à “pobreza do Estado” e aos elevados custos desta reforma. Apesar da 

complexidade, das omissões, e da instabilidade causada pelos sucessivos governos vividas na 1ª 

República, a instrução mereceu preocupações assinaláveis. Contudo, o golpe militar de 28 de 

maio de 1926, acabou com estes propósitos progressistas em termos educativos. Gustavo Cordeiro 

Ramos, professor de Literatura Germânica na Faculdade de Letras de Lisboa e por quatro vezes 

ministro da Instrução Pública, marcou um retrocesso educacional, tendo, inclusive, reduzido o 

ensino obrigatório de quatro para três anos, abolido o ensino elementar em 1936 (durante o Estado 

Novo), proibida a coeducação e a extinção do ensino primário complementar. Ainda que fossem 

levadas a efeito “campanhas de educação de adultos” na década de 50, a escolaridade obrigatória 

só voltaria a passar de três para quatro anos em 1960, dois anos após as polémicas eleições que 

protagonizaram as controvérsias eleições presidenciais que culminou no assassinato de Humberto 

Delgado e, exatamente, um ano antes da guerra colonial. 

De resto, não é simples avaliar os impulsos de um querer maior na Primeira República 

que os custos financeiros à época não podiam suportar, porque “o Homem medida de todas as 
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coisas” de Protágoras, ressumbra, outrossim, da grandeza de homens diversos e de outras 

infraestruturas para se completar no tempo histórico. 

“O rio intelectual e humano corre mais fundo que as imagens apressadas que nós lemos 

nele, quando obedecemos ao demónio fácil das opções confessadas” (Lourenço, 2011, p. 226), 

mas não é fácil seguir o fluxo do rio, sem ter em conta as condicionantes macroeconómicas e 

políticas. E se elas determinaram o fluxo dos acontecimentos durante a Primeira República, no 

nosso tempo continuam a impedir trajetórias vanguardistas e ousadas em termos reformistas, 

porque por força dum tempo desalinhado, os grandes projetos pouco conquistam.  
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1.2 - Ilustração, Liberdade, República e Educação 

 

1.2.1 - A importância da liberdade e dos símbolos para o movimento republicano 

 

A ilustração é definida por Hazard (1952) como um movimento criativo e intelectual 

surgido em França descristianizador, secularizador e dessacralizador que explode no século 

XVIII, onde em vez de Deus estava a Razão humana e o Progresso científico. Contudo, a 

definição não é consensual, nem para o tempo, nem para o espaço, porque outros referem que os 

pioneiros desta aventura cultural foi Bacon, Locke e Newton (Ingleses, no século XVII). Hegel 

insiste na ideia de uma reflexão racional do sujeito e remete-a para a Grécia de Sócrates. Mas 

seguindo Gusdorf e a sua ideia de que as ideias e as sociedades ilustradas não aparecem em todo o 

lado e ao mesmo tempo, a Ilustração seria uma aventura da consciência europeia que começou 

com a Revolução Inglesa em 1688, prosseguiu na Revolução Francesa (1789) e que terá ido para 

além desta.  

“A Liberdade guiando o Povo”, pintada em 1830 por Eugène Delacroix, - efígie da 

República tem como pano de fundo uma mulher rebelde e triunfante, envergando um barrete 

frígio que serviu de referência à Revolução Francesa. A mesma foi adotada em vários países que 

incorporaram o regime republicano e também em Portugal logo após a implantação da República. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3 - A Liberdade guiando o Povo-1830 (Eugène Delacroix) 

Fonte: pt.wikipedia.org. 

 

Parafraseando Teixeira, se a Monarquia, tinha o rei com um corpo físico reconhecível 

pelos cidadãos, a República era uma ideia abstrata que importava fosse compreendida, uma tarefa 

difícil, principalmente numa sociedade de analfabetos, como era a portuguesa. Daí que fosse 

essencial que a República tivesse um rosto” (2009), personificando a sua ideologia e servindo-lhe 

de mote (7). 

                                                 

(
7
) Em Portugal a partir de 1912 é adotado o busto esculpido por Simões de Almeida que passa a constar 

nas moedas de escudo e do centavo e em muitas repartições públicas, cuja inspiração teve a ver Contudo, o 

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=cZk3ihuaCytXoM&tbnid=qyPjyVjQbV58ZM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Liberdade_Guiando_o_Povo&ei=JTwSUtnaHquO7AaduYDAAg&psig=AFQjCNEg-wACN8afdMbwSDRzveQlyaNJ9g&ust=1377013157598236
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Liberdade_Guiando_o_Povo
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A palavra República significa coisa “rés” pública (algo que pertence a todos) enticando 

um regime em que os interesses particulares são secundarizados face aos coletivos e em que a 

afirmação da equidade exige a aplicação imparcial das leis. Um ideário forjado nas lutas contra os 

monárquicos absolutistas e ditatoriais. O laicismo republicano está na base de toda a intolerância 

religiosa que culminou na separação entre igreja e estado. Finalmente é a participação na vida 

política de todos os cidadãos que suporta este projeto coletivo e legitima o regime democrático. 

Será pertinente reconhecer a importância da República no contexto da instrução e na 

difusão da Biblioteca Pública, sem esquecer que o ideário republicano foi beber ao Liberalismo os 

princípio s da liberdade, igualdade, tolerância… e estes nasceram com o Aufklärung- Movimento 

das Luzes. 

Segundo Nunes (1991), há uma relação forte entre a Revolução Liberal Portuguesa de 

Monarquia Constitucional e primeira República com a Revolução Francesa. Na opinião do autor 

citado, se forem retirados os seus horrores, a Revolução Republicana mais não foi do que um 

fruto de importação apócrifa do ideário da Revolução Francesa e seus comportamentos apenas 

ajustando-se à realidade nacional os comportamentos. 

Contudo, nas vésperas da Revolução Francesa, estariam as mentalidades francesas 

conscientes do “Pensamento das Luzes?” Para David Sutherland, o povo continuou agarrado ao 

fantástico, ao religioso, ao maravilhoso e ao sobrenatural. A filosofia das Luzes, nada tinha a ver 

com os problemas da maioria da população.   

 Na perspetiva de Dreyfus, a intelligentsia europeia medieval e todo o conformismo a ela 

associado foi posta em causa pela política, moral e religião sendo esta crise de consciência que 

conduzirá ao Iluminismo, onde a Liberdade, o Progresso e o Homem ganham cada vez mais uma 

dimensão evangelizadora do social. O movimento não surge em França, mas nos países 

protestantes (Alemanha e a Grã-Bretanha) onde o protestantismo e mais concretamente, o 

calvinismo grassou. Era necessário um espaço para a tolerância, para a história e para a razão e a 

sua influência marca o pensamento francês na medida em que o modelo britânico aristocrático e 

de aparência liberal, vai influenciar Montesquieu e Voltaire, levando-os a assumi-lo para a 

burguesia francesa revolucionária. Não nos podemos esquecer que ambos foram discípulos 

jesuítas e admiradores da Inglaterra protestante e, por isso, tal como o huguenote Rousseau 

(calvinistas franceses) retomaram os grandes referenciais das revoluções europeias dos séculos 

XVIII e XIX. Se Montesquieu preconiza a descentralização monárquica, já Voltaire, anticlerical e 

antirromano, mas não antirreligioso, no seu tratado sobre a tolerância, dirige-se a Deus para 

resolver as interrogações mundanas e revela-se contra a tortura e contra a pena de morte. Voltaire 

é um defensor da liberdade, mas para os bem-nascidos. Também o pensamento da Enciclopédia, 

                                                                                                                                                  
busto, o escudo e o brasão de armas acabaram por cair em desuso, aparecendo como atributos do regime 

apenas a bandeira verde e rubra, o hino e o Presidente. 
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(Diderot e D`Alembert), nem é revolucionário, nem democrático e se condena a intolerância e o 

despotismo fá-lo de forma muito teórica, pelo que, é muito burguês o seu liberalismo. Então, a 

ideologia do século XVIII é uma ideologia burguesa e é ela que fomenta os chefes jacobinos, 

girondinos ou montanheses. Conquanto, Rousseau que não é nem moralista, nem burguês, lutará 

em nome da desigualdade e da propriedade e com base na ideia de um contrato social. Não quer 

nem autoridade, nem separação dos poderes, faz críticas à Monarquia, também refere que a 

democracia é um governo perigoso e irrealizável, “porque não é aconselhável que quem faz as 

leis, as execute” (1981, p. 20). Logo, defende no seu “Contrato social” em vez daqueles regimes, 

uma aristocracia eletiva ao aludir que “é a forma mais natural que os sábios têm de governar, 

desde que haja a certeza que a governam em seu benefício e não em nome deles próprios”. Porém, 

no “Emílio” argumenta em favor de uma reforma moral e de uma política educativa que passam 

pela formação do Homem, a qual também deve ser religiosa.  

Para Kant, que estuda o indivíduo como determinado no seu ser, a pessoa é livre e essa é a 

sua essência. Esta contraposição entre o determinado e a liberdade, o indivíduo e a pessoa foi 

organizado por filósofos que insistiram na ideia da importância da ética. Assim fez Kant, citado 

por Mora (1978, p. 311), que definiu a pessoa ou a personalidade como “a liberdade e a 

independência perante o mecanismo da natureza…” um ser submetido a leis próprias, leis práticas 

estabelecidas pela sua razão. A personalidade envolve assim a liberdade de um ser racional 

submetido a leis morais. Como cada pessoa é um fim em si mesmo, o mundo moral é um mundo 

de pessoas. Depois de Kant, também Fichte chamará à atenção para elementos metafísicos que 

colocarão o Homem como centro metafísico. Neste contexto, Max Scheler definiu a pessoa como 

uma unidade de ser concreta e essencial de atos muito diversos em termos de essência, com um 

espírito cósmico que pode avaliar e compreender atos intencionais superiores. 

 Nesta sequência da transcendência pessoal que ultrapassa os limites da individualidade 

psicofísica, deve destacar-se a filosofia monadológica de Leibniz que aponta a ideia de uma 

liberdade interna. O conceito de liberdade foi entendido de maneiras muito diferentes e em 

contextos muito diversos que os gregos entenderam “natural” e que não significou 

necessariamente uma submissão ao destino, onde o homem pouco conta. O Homem só é livre 

enquanto ser racional e disposto a atuar como tal. No cosmos está tudo determinado, mesmo as 

vidas humanas, mas na medida em que estão conscientes desse determinismo, gozam de 

liberdade. Dentro de uma comunidade, essa autonomia, essa interferência em tudo o que é comum 

a todos, deve acontecer num clima de liberdade, mas aqui liberdade não é fugir à lei, mas agir de 

acordo com ela. 

 Assim, apesar de Platão e Aristóteles terem um ideal de autonomia comum, Aristóteles 

considera que a ordem natural é diferente da moral, já que o Homem tende para um fim para o 

qual pende naturalmente. O senso ético, a consciência moral faz com que cada um proceda bem, 

avalie bem as suas ações e por isso, estas só podem ser justas e aceitáveis, pelo que a existência 
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humana deve ser plena e feliz. Há códigos culturais que nos obrigam, mas que ao mesmo tempo 

nos protegem e ajudam a tomar decisões importantes diante de alguns dilemas. A palavra moral 

deriva do latim “mos”/”mores” e significa bons costumes e quando estes estão bem 

interiorizados na sociedade, não é necessário impor nada aos homens que dela fazem parte. Santo 

Agostinho defende que todo o Homem deve fazer bom uso do seu livre arbítrio para ser realmente 

livre. Para S. Tomás de Aquino, o Homem goza de liberdade de escolha porque usa naturalmente 

de vontade. Espinosa dirá que liberdade é seguir a natureza e, por isso o determinismo tem por 

base uma necessidade natural. Já Kant considera que não se trata de ver se a necessidade afoga a 

liberdade ou vice-versa. Se não é possível salvar a Natureza do “determinismo”, tem que se 

buscar a liberdade na moral, sendo assim um postulado da moralidade. O dever “esse nome 

grande e sublime” é a forma da obrigação moral e tem a ver com o bom uso da liberdade. Há uma 

identificação do dever com o soberano bem, tal como Kant sustenta na Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes (Kant, 1964) sendo necessário atuar por puro respeito à lei. A ética 

kantiana é a ética do dever, com a coerção da razão, que concilia dever e liberdade. O pensamento 

do dever derruba a arrogância e o amor-próprio, e é tido como princípio supremo de toda a 

moralidade. 

 “A liberdade é um fazer que realiza um ser”, compromete o Homem, enquanto ser 

distinto de outros seres e assim o Homem “está condenado a ser livre”, sendo causa de si mesmo, 

no sentido mais natural, pois não se escolhe a si mesmo, mas tem que escolher o que é que ele 

próprio vai causar” (Mora, 1978, p. 240). 
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1.2.2 - A educação como um desígnio da Ilustração e da República 

 

Apesar do Iluminismo não ter sido muito marcante em Portugal, Ribeiro Sanches teve um 

papel importantíssimo na Europa Ilustrada, por ter sido o único médico da corte imperial Russa 

convidado a escrever na Enciclopédia, obra marcante da Luzes. De resto, este iluminista foi um 

eminente estrangeirado, médico, filósofo e pedagogo que pugnou pela reforma cultural, filosófica 

e científica do País. Iniciou o curso de medicina na Universidade de Coimbra em 1716, mas em 

1719 continuou os estudos em Salamanca, onde lhe é conferido o grau de doutor em 1724. 

Enquanto cristão-novo, foi obrigado a abandonar Portugal em 1726 e depois de percorrer vários 

países da Europa, morreu em Paris. Desempenhou funções na corte de Catarina da Rússia, onde 

entabulou relações de amizade com figuras ímpares da cultura ilustrada, entre eles, o diplomata 

português D. Luís da Cunha, que esteve na origem da influência direta da reforma Pombalina, 

concretamente a dos estudos médicos da Universidade de Coimbra. Entre outras obras, escreveu: 

“Cartas sobre a Educação da Mocidade e Métodos para aprender e estudar a Medicina”.  

Mas, as grandes reformas educativas sempre ficaram adiadas e seriam os republicanos a 

acreditar que, quando todas as crianças fossem à escola em Portugal, finalmente nasceria uma 

república feliz e amada por todos. Aliás, esta ideia era confessada a Afonso Costa por um sequaz 

de Castelo Branco. “Tenho fé, que no dia em que a percentagem de analfabetos em Portugal for 

inferior a 40%, há de ser proclamada a República”. Mas se a instrução foi a religião e o 

fundamento da República, não bastaram as cerca de 1000 escolas primárias criadas no primeiro 

ano de República para a afirmar (Ramos, 1993, p. 420). 

O regime republicano, apesar de visar a queda da monarquia e de esta ser uma 

reivindicação importante e específica pretendia nos seus objetivos ir mais além: secularizar, 

laicizar as instituições, mas sobretudo as consciências. À boa maneira iluminista, a designada 

revolução republicana propunha-se fazer uma verdadeira revolução cultural. Os republicanos 

foram, segundo Catroga “os primeiros semeadores de sonhos” (2010, p. 79), ou não fossem os 

seus ideólogos (Teófilo Braga, José Falcão, Carrilho Videira, Miguel Bombarda, entre outros), 

crentes na verdadeira liberdade situada para lá da teologia e dos velhos ideais monárquicos. 

Acreditava-se então que a solução para a crise religiosa, educativa e social, passava pela mudança 

política. 

Contudo, as lutas partidárias, com as quais se gastavam as melhores energias, impediam e 

evitavam reformas audazes que os republicanos pretendiam fazer. É como se a um liberalismo 

monárquico se sucedesse outro liberalismo, agora republicano, já que os homens do rotativismo - 

ora Regeneradores ora Progressistas, bem como os republicanos eivados pelo mesmo caciquismo 

mórbido - raramente estiveram à altura da resolução dos problemas. Mesmo assim, em matéria de 

instrução, os sucessivos Governos da primeira República reformaram todos os graus de ensino. 

Criaram-se as escolas normais de Lisboa, Porto e Coimbra; Fundaram-se as Faculdades de 
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Medicina de Lisboa e do Porto; as Faculdades de letras de Lisboa e Coimbra; a Faculdade de 

Direito de Lisboa; as atuais Faculdades de Ciências que vieram a ocupar o lugar das respetivas 

Escolas Politécnicas; as Escolas Normais Superiores e as Escolas de Educação Física em Lisboa e 

Coimbra; a Escola Superior de Medicina Veterinária em Lisboa e ainda as Universidades de 

Lisboa e Porto. No Ensino Técnico surgiu o Instituto Superior Técnico e o Instituto Superior do 

Comércio e, no ensino agrícola, organizou-se o Instituto Superior de Agronomia. 

Mas avaliar os conflitos da República nunca foi fácil. E, em 1910, o triunfo da revolução 

parece inacreditável, tanto mais que foi a segunda a singrar no continente europeu e a única com 

sucesso desde 1849. A III República Francesa, será apenas proclamada em 1870 para preencher o 

vazio de poder causado pela derrota de Napoleão em Sedan, nas guerras franco-prussianas. O 

mesmo aconteceu com a república espanhola que se seguiu à abdicação do Rei. Admite-se que, 

em 1910 não estava na moda derrubar tronos, como aconteceria em 1948 (8).  

 Considerando a instabilidade política e a tendência liberticida dos governos vindos de 

diferentes fações políticas, que não acreditava no triunfo da “canalha republicana” (1912, p. 139) 

nem na diferença e inércia da população e da revolução portuguesas, chegou-se ao ponto de criar 

o mito de que a revolução destroçou uma sociedade organizada, onde só os republicanos eram 

fator de indisciplina. Na pacata sociedade portuguesa imperavam alguns proprietários rurais, os 

padres, o catolicismo e uma minoria de bacharéis lisboetas autores de uma revolução artificial, 

meramente política que sedenta de discórdia, como a plasmada na lei Separação da Igreja e do 

Estado e que recorria ao “terror” para se manter no Poder (Dias, 1912, p. 178). 

Contudo a revolução do 5 de outubro tem que ser estudada dentro do seu tempo 

diacrónico e perceber que as causas foram outras, pois de paraísos não se pode falar já ao tempo 

da monarquia constitucional. Ramos (1993, p. 437) salienta que “desígnios inconfessáveis se 

escondiam por detrás do zelo revolucionário” e nem mesmo o “Herói da Rotunda” ou o “fundador 

da República” teve a vida facilitada, pois logo aquando da constituição do governo provisório 

mostrou insatisfação, tal como Brito Camacho que, ficando de fora do Governo, se tornou no seu 

principal aliado e conselheiro. Com Afonso Costa ou Bernardino Machado no governo era como 

se D. Manuel tivesse sido aclamado Presidente da República, porque as reformas estruturais 

(educativas, sociais, económicas) ficaram adiadas, dado que as finanças do país não se 

compraziam com façanhas significativas.  

 Contudo, com eles no poder a propaganda, a educação e a justiça ganharam relevo. Aliás 

a audácia, a coragem e a sua reputação, um era advogado famoso em todo o País, o outro 

professor da Universidade de Coimbra, onde cursou Filosofia e Matemática.   

                                                 
8 Se Dias (1912, p. 133) estabelece similis entre a revolução portuguesa e a Francesa é porque era 

um conservador e a comparação era de per se facilitadora e gratificante. Assim era, porque na Revolução 

Francesa autoridade e revolução eram incomportáveis, sendo que “o povo liquida sempre na anarquia” 

(1912, p. 32). Ora, era exatamente o que Malheiro Dias pretendia que acontecesse à Revolução portuguesa 

de 5 (cinco) de outubro. 
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1.3 - Raízes do Republicanismo e seu contributo para a Biblioteca Pública 

 

1.3.1 - A Primeira República portuguesa 

 

O Republicanismo inspirou-se nos clubes/organizações que constituíam as sociedades do 

pensamento do século XVIII – grupos políticos sob a influência do Clube Jacobino, onde 

imperava o secretismo. Estes eram, em 1882, a pedra angular do partido republicano e o fogo 

jacobino era alimentado pela literatura social de Antero de Quental; José Falcão; Emídio Garcia; 

Eça de Queirós; Teófilo Braga; Manuel de Arriaga... Seriam uma espécie de organização que 

funcionavam como instituições de propaganda e crítica, ou associações de instrução, recreio e 

auxílio conforme determinação da Carta Constitucional e lei de 17 de Maio de 1866, artº15. Ou 

seja, a par da militância política decorrente de toda a ação eleitoral, havia uma vertente 

pedagógica, destes espaços híbridos, onde à mistura com a divulgação do pensamento político, 

corria também uma espécie de escola, com comités eleitorais e núcleos proto partidários.  

Mas, para o doutrinador Teófilo, muito haveria ainda para realizar no sentido de fazer 

crescer a disciplina ideológica na elite republicana, para que não parecesse umas vezes “forte e 

robusta” e noutras “exaurida e letárgica" (1894, p. p.IX), como referiu Guerra Junqueiro nos finais 

da década de 80. A sua ação pedagógica teria de passar pelo crivo do positivismo de forma a 

superar divergências, o estádio de organização primitiva demasiado ainda dependente da 

Revolução Francesa, do Vintismo e do Setembrismo (sociedades de pensamento, clubes que 

alimentaram o Sinédrio (1818) e o Clube dos Camilos (1836).  

Havia vontade de superar a humilhação patriótica após o “Ultimatum” e, por isso, era 

preciso glorificar o “Finis patriae”, dar voz ao ideal republicano, ainda que misturado com os 

ideais imperialistas que as comemorações do tricentenário de Camões enfatizavam. Efetuava-se o 

culto cívico de grandes homens, que, na visão de Teófilo Braga, seu impulsionador “é simbólico 

de um povo que se sente fora da data histórica” (1891, p. 148).  

De resto, foram as condições internas e externas (conjuntura), que acentuaram 

contradições, que minaram a Regeneração e introduziram o republicanismo: Senão vejamos: O 

trauma da Patuleia (9), em 1846-47, guerra civil entre Cartistas (Partidários da Carta 

Constitucional de 1828) e Setembristas (Partidários da Constituição de 1822 e 1836), levou à 

formação de um bloco social segundo uma estratégia desenvolvimentista e pragmática. Aliás, o 

modelo é importado (de Grã-Bretanha) e impôs-se sob a tutela da burguesia britânica, que vai 

crescer à custa da especulação e de negócios que retardam e bloqueiam a burguesia nacional que 

só então começava a industrializar-se. Em face disso, há uma explosão urbana (Lisboa irá passar 

                                                 
(9) Para uns autores, o termo deriva dos “Pata ao léu (Pés descalços); Para outros, é um termo 

espanhol que significa “Soldadesca sem disciplina”. 
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de 187.000 pessoas, em 1878, para 450000, em 1911). Ora, este crescimento necessitava de uma 

reestruturação do aparelho de estado. 

Não é por acaso que a revolta pelo pão barato (1856 e 1882), protestos contra os impostos 

(1865-68) e surtos grevistas (1870), mostram antagonismos que foram gerados pelo choque entre 

os interesses capitalistas e os trabalhadores. Estas lutas envolveram artesãos e assalariados e 

muitos setores ligados ao comércio que se viam prejudicados pela política financeira assente num 

défice crónico do orçamento geral do estado. Tendo-se mantido nas décadas seguintes a situação 

de conflito, o partido republicano tendeu a impor-se começando a estender as redes. Entretanto, os 

protestos foram desaguando noutros “mares”. É o 1º protesto no Porto – A Janeirinha (1868), a 

chamada revolta dos pequenos comerciantes, foi um episódio marcante pelos seus efeitos 

estruturais. De facto, deu início de uma nova fase da história constitucional de Oitocentos. Com 

esta revolução, que não passou despercebida aos republicanos do Porto (União Patriótica) nem de 

Lisboa (clube dos Lunáticos), foi possível que chegassem ao poder liberais mais radicais. Seja 

como for, entrou-se num período de crise partidária, que se arrastará até finais de 1876. Dá-se, 

entretanto, uma divisão dos sequazes dos regimes (constitucionais, reformistas, históricos 

regeneradores), vindo ainda perturbar esta conjuntura agitada o Golpe de Saldanha em 1870, bem 

como outras conspirações (Conde de Peniche), que começaram a pôr em causa a existência da 

própria Monarquia. De modo que, o Republicanismo, perscrutando e até agregando-se a esta crise 

de fações monárquicas, acaba por colher fortes apoios entre os populares. 

De resto, nas últimas décadas do século XIX sentia-se por todo o país o descontentamento 

da população: aqueles que já eram pobres - operários, agricultores e jornaleiros - estavam cada 

vez mais pobres; a alta burguesia enriquecia cada vez mais com os lucros conseguidos na 

indústria, no comércio e na agricultura; o rei e a família real gastavam muito dinheiro do reino e 

os sucessivos governos da monarquia não conseguiram minorar os problemas do povo. 

Entretanto, relevemos também a questão africana: Os países europeus mais industrializados 

(Inglaterra, Alemanha, França e Bélgica tinham começado a organizar viagens ao continente 

africano procurando ocupar os territórios mais ricos em algodão, diamantes, ouro e café. Também 

Portugal organizou expedições, que chefiadas por exploradores ousados (Serpa Pinto, Brito 

Capelo e Roberto Ivens) penetraram no interior africano e chegaram mesmo a percorrer a 

distância entre o litoral de Angola e o litoral de Moçambique. Assim a “partilha” de África estava 

iminente. Em 1884-85, os países mais interessados em África reuniram-se na Conferência de 

Berlim, onde ficou decidido que as terras africanas seriam dos países que as ocupassem 

efetivamente, não interessando quem as tivesse descoberto em primeiro lugar. Assim, para 

defender os interesses de Portugal, o Governo português, em 1886, apresentou aos países 

europeus um mapa (mapa ror-de rosa), no qual exigia para si os territórios compreendidos entre 

Angola e Moçambique. Ora, se a França e a Alemanha aceitaram as exigências portuguesas, a 

Inglaterra não, pelo que, em 11 de janeiro de 1890 a Inglaterra apresentou ao rei D. Carlos um 
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Ultimato: ou os portugueses desocupavam imediatamente os territórios situados entre Angola e 

Moçambique ou o governo inglês declarava guerra a Portugal. Como o Governo português se viu 

obrigado a aceitar o ultimato, tal provocou profundas manifestações de descontentamento, tais 

como: a grande manifestação em Lisboa em 14 de janeiro de 1890 e a primeira revolta armada 

contra a Monarquia, em 31 de janeiro de 1891, bem como uma nova atividade dos partidos 

adversários à monarquia, entre eles o Partido Republicano que culminará com o Regicídio no dia 

1 de fevereiro de 1808, em que o rei D. Carlos e o príncipe herdeiro, Luís Filipe são mortos. 

O novo partido carecia de um sistema representativo com uma mais larga base de apoio. 

Assim, impôs-se a existência de uma direção nacional e o reconhecimento de um fio condutor 

político separado dos partidos monárquicos, a par do estabelecimento de com estruturas orgânicas 

fortes, comprometidas com a luta eleitoral pelo poder. Estas caraterísticas apontam para a 

superação da fase proto partidária e para a constituição de um verdadeiro partido. 

“Os republicanos eram donos de um ecletismo doutrinal reinante no movimento e no 

caráter retrógrado da sua organização” (Catroga, 1991, p. 44). Mas terão sido tanto os homens, 

como a forma retrógrada do clube se organizar que motivou o desmembrar do partido e a sua 

indisciplina ideológica. O republicanismo insinuou-se como messianismo social, que foi 

insuficiente para unificar o partido, que nunca deixou de ser lisboeta para alguma vez ser 

português. Nunca, aliás, significou um projeto de sociedade com uma concretização articulada e 

sólida.  

Os clubes, as fações ou individualidades lançaram-no, para que ele fosse a força do ideal 

que propugnava. Inicialmente foi contra Costa Cabral, contra a Regeneração, que não mudou as 

mentalidades, que não ajudou a tirar o povo da miséria com pão mais barato e menos impostos, 

nem protegeu órfãos e viúvas. Enfim, serviu apenas para expulsar D. Maria II, que afinal não 

cumpriu com o almejado progresso para o século XIX. Na opinião da historiadora Maria Rollo 

(2010), foram pesados os encargos e magros os lucros para a economia nacional, pois a política 

fontista, que inaugurou a época da modernização, não trouxe o desenvolvimento económico 

generalizado. O que se obteve, foi feito à custa da dívida pública interna e externa e do défice 

orçamental, o que provocou a falência generalizada dos bancos e uma difícil situação financeira 

para o povo.  

Portugal não se industrializou, nem se modernizou economicamente, pois, apenas o tecido 

produtivo agrícola conheceu algum investimento por parte de algum capital interno, mas, 

internacionalmente, nunca pôde ser competitivo. 

 Oliveira Martins, em torno da Lei do Fomento Rural, em 1887, defendeu que Portugal 

não tinha recursos naturais, nem capital interessado na indústria e, por isso, teria que se valer da 

terra. Mas os pregoeiros do progresso defenderam, “contra a serôdia fisiocracia de Oliveira 

Martins que, sem indústria, dificilmente se conseguiriam romper os grilhões do 

subdesenvolvimento e da dependência externa de Portugal” (2010, p. 36). 
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Para o período em análise, o Censos de 1911, dizem-nos o seguinte sobre a sua população 

e respetiva distribuição por atividade: 

A população cresceu 1% na primeira década do século XX e só 0,5% na segunda. 

 

População ativa por ramos de atividade 

Ramos de atividade População Total População ativa Percentagem da 

população ativa 

Trabalho Agrícola 3.440076 1.442.364 55,8% 

Indústrias 1.231.439 547.751 21,1% 

Comércio 378.725 154.314 6% 

Improdutivos 122.404 122.404 4,7% 

Transportes 215.381 76.800 3% 

Pessoas que vivem dos 

rendimentos 

206.285 76.412 3% 

Profissões liberais 112.228 41.203 1,6% 

Trabalhos domésticos 50.079 41.018 1,6% 

Força Pública 80.317 38.315 1,5% 

Pesca e caça 48.230 19.402 0,8% 

Administração 57.416 16.032 0,6% 

Indústrias Extrativas 14.476 9.247 0,4% 

Total 5.960.056 2.585.262 100% 

 

Quadro 1 - População ativa por ramos de atividade 

Fonte: David Pereira, História da Primeira República Portuguesa - Sociedade e População, pp. 80 - 81. 

 

 

Gráfico 1 - População ativa por ramos de atividade 
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Gráfico 2 - População ativa/população total 

 

Pela análise dos gráficos, constata-se que a maior percentagem de população ativa 

continua a trabalhar na agricultura, ainda que a indústria, o comércio e as profissões liberais 

começassem a ter alguma representatividade. 

Apesar de “o liberalismo ter como fonte os direitos universais do Homem resumidos na 

tríade Liberdade, Igualdade e Fraternidade” (Sousa, 2010, p. 8), Portugal não se desenvolveu 

como os demais países europeus. A agricultura continuava a ser a atividade base da maioria da 

população (vinho, cortiça e frutas), com uma diferente repartição da propriedade. Quem 

continuava a detê-la era a burguesia, os grandes latifundiários, como era o caso de José Relvas, o 

homem “escolhido” para proclamar a República da varanda da Câmara Municipal de Lisboa, por 

ser um dos dirigentes mais antigos do Diretório do Partido Republicano e que tinha granjeado 

apoios enquanto líder associativo dos agricultores ribatejanos. O problema da questão agrária foi 

sempre adiado apesar de sucessivas propostas, neste sentido, por parte de Oliveira Martins e 

Alexandre Herculano. Por outro lado, “a revolução industrial do séculos XVIII e XIX, só 

moderadamente tocou o País, aliás, mal provido de ferro, carvão e outras matérias-primas de base 

que tinha sempre de importar”, (Marques, 1978, p. 193). De modo que, a indústria não progrediu 

e no final do século Portugal estava endividado. É verdade que a partir de 1834, términus da 

guerra civil, se conheceu algum avanço tecnológico – época do desenvolvimento e da 

modernização do País, período conhecido por “Regeneração”, onde os setores económicos 

(agricultura, indústria, comunicações e transportes) conheceram algum desenvolvimento. 

Todavia, Portugal permaneceu durante muito tempo isolado do torvelinho europeu, com rotinas 

ancestrais, baseado numa economia que colhia crescendos numa agricultura de subsistência, 

benzida pela omnipotência do senhorio enfiteuta nobre (honras) ou do clero (coutos) ou seja: pela 
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igreja católica e suas leis. Claro que, a burguesia foi engrossando, mas a génese do feudalismo 

ainda impera, ao longo de todo o século XIX, encabeçado por uma burguesia rica que comprou 

propriedades ao Estado, pois a todo o custo se quer ser barão, visconde ou marquês (a 

mentalidade é a última estrutura a mudar). São estes, o padre da aldeia ou a figura do 

desembargador que vão controlando a população pobre e ignara, pelo que, o status da grei 

continuou quase imutável e a facies social, mudou bem pouco. Decerto que houve uma nova 

moldura burguesa a nascer e um operariado a espreitar para uma nova época, sempre que 

reivindica, sempre que faz exigências relativamente a melhores salários e anseia por mais justiça 

social, mas ter-se-á que esperar todo o século, já que, só com o alvor da República e com a 

Revolução de Abril melhores dias se conhecem. Obviamente que, o terramoto legislativo de 

Mouzinho da Silveira e a ação de Joaquim António de Aguiar vêm alterar um estereotipado em 

modelos europeus face a um desenvolvimento, da indústria, da agricultura, serviços e cultura, 

onde, apesar de tudo, surgiram personalidades dignas e verdadeiramente marcantes, na literatura, 

pintura, escultura, entre outros.  

A paz regeneradora só satisfez grande parte do poder político, acabando por dividi-lo em 

dois grandes grupos, os quais se alternariam num clientelismo indiferente à maioria do povo 

português que continuava a viver com grandes dificuldades. Evidente é que o descontentamento 

da população acabou por emergir, principalmente entre os operários, agricultores e jornaleiros 

rurais que estavam cada vez mais pobres. Amealhar fortuna, só mesmo os ricos proprietários 

contra os sem terra, ou os burgueses ligados à banca e ao comércio. Porém o patronato também 

vivia fracionado e não sentia muita vontade de se unir – cada um por si. Assim, o mal-estar 

continuou devido ao aumento do custo de vida, baixas sucessivas dos salários, aumento dos 

impostos e desemprego. A Grande Guerra também ajudou a crucificar as gentes, pelo que a 

indigência e a mendicidade se acentuaram apesar de algumas tentativas de republicanos (António 

José de Almeida) em minorar a questão social (Decreto de 25 de maio de 1911), ao criar “um 

fundo nacional de assistência”, (Marques, 1980, p. 213). 

Como vaticinou Serra (1990), a Monarquia, regime multissecular dominante na Europa 

estava ferido de morte. Apesar de o Partido Republicano só ter surgido em 1876, o 

republicanismo, na sua forma mais pura, já existia, se não analisemos de perto alguns factos: 

 A fuga do rei para o Brasil, no contexto das invasões napoleónicas e o seu regresso, só 

por pressão revolucionária, suscitou na memória alguma desconfiança face à realeza. 

Por outro lado, monarquia foi sempre um regime que enjeitou as liberdades individuais e 

coletivas e que nunca respeitou as aspirações populares. Acrescendo a isto, o descontentamento 

intelectual (veja-se a data de abertura das Conferências do Casino - 1871), que nos dá conta 

Antero de Quental e toda a porfia de críticos que nas tertúlias falavam da decadência e 

dependência externa do País, do abatimento e insignificância que fez de Portugal um país de 

ignorantes, de oprimidos e de miseráveis. Aliás, terá sido esta teia de relações, sempre mal 
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ajustada, baseada na desconfiança, na subordinação e no imperialismo que trazia a debate temas 

que exaltavam um exacerbado nacionalismo: era necessária a modernização social e económica; 

era urgente a libertação da tutela estrangeira; faltava a democratização na política interna e a 

conquista da cidadania que passava pela extensão da instrução a todos, bem como a 

universalização do sufrágio (que nunca se cumpriria); era necessária a descentralização 

administrativa e o combate à excessiva influência da igreja na sociedade e valorização do 

património colonial africano; 

A monarquia não aparecia então como um regime legítimo, pois usurpou o princípio da 

soberania popular. Faltava-lhe o contrato com o povo, pelo que havia que o substituir. 

 De resto, como sublinha Carvalho Homem (1990, p. 3), a propósito da propaganda 

republicana, “a emoção do agir, a paixão de transformar, o desejo de inovar são componentes de 

sinal imediato que se destacam com espontaneidade no tecido insubmisso de personalidades 

frementes.” 

Mas há ainda que ter em conta a questão dos abusos da Monarquia. Afonso Costa (1871-

1937) que viria a ser ministro e a formar Governo na década seguinte (República) foi deputado 

republicano nos últimos anos da Monarquia. A propósito do escândalo financeiro “Questão dos 

adiantamentos à casa real”, terá dito em sessão parlamentar: “ Por menos do que fez o senhor D. 

Carlos caiu a cabeça de Luís XVI no patíbulo”, o que de certo modo profetizava o assassinato do 

Rei em 1908. Também sobre a decisão de governar em ditadura e dissolver o Parlamento Júlio de 

Vilhena, chefe do partido Regenerador e governador do Banco de Portugal (1845-1928) foi muito 

pessimista quando profetizou: “Isto acaba numa revolução ou num crime” (Fernandes & Ferreira, 

2007, p. 191). De modo consonante, Duarte Leite na Comissão organizador do 2º Congresso 

Municipalista no Porto, protestou com veemência ao referir que os culpados de o País estar como 

estava, não eram os ignorantes, mas os homens cultos do seu tempo (Leite, 1910). 

A atribuição de nomes sonantes a artérias citadinas, novos feriados, bem como a 

proliferação da estatuária pelas cidades e vilas comprova que o Republicanismo começou antes. 

Claro que as manifestações, as revoltas e o Ultimato aceleraram o processo revolucionário em 

curso, mas a intumescência do movimento antimonárquico (a partir de 1807) é inseparável da 

ideia régia de chamar ao poder João Franco, em Maio de 1906, e de lhe estender o tapete para que 

governasse como ditador. Esta instabilidade parlamentar, entre progressistas e Regeneradores, não 

era bem vista por D. Carlos, mas José Relvas, testemunha nas manifestações contra Franco (18 de 

Janeiro de 1907), nas quais a Guarda Nacional interveio com inusitada violência, terá dito que 

“foi aqui que o movimento revolucionário se decidiu e que o povo de Lisboa fez a sua 

aprendizagem revolucionária” (1977, p. 50). 

A República, implantada em 1910, levada a cabo por uma vanguarda civil e 

revolucionária, teve, à partida, um capital de esperança, mas com os desentendimentos dos 

dirigentes republicanos e a política radical de Afonso Costa, a classe política isola-se do país real 
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ao recusar o direito de voto aos analfabetos. Em 1914, o mesmo chefe político sentenciava: “O 

partido republicano português tem obrigação de defender o povo, mesmo contra a vontade do 

próprio povo” (2000, p. 1062). 

 A mediação dos governos em semanas, a participação na 1ª Guerra Mundial, bem como 

os problemas económicos, sociais e financeiros fez com que a República agonizasse sem ver 

concretizadas as principais medidas e que se abrisse o caminho para a ditadura militar. Pois a 

repressão a que se recorreu “meia dúzia de safanões a tempo”, acabou por ser o melhor indutor do 

consulado Salazarista. 

A República foi pressagiada, durante muito tempo, como uma cura para todos os males 

que a sociedade monárquica criou. Mas entre 1910 e 1914, globalmente manteve-se incapaz de 

reorganizar o seu projeto, salvo a simbologia e a representatividade social, os estratos intermédios 

e a pequena e média burguesia comercial que, ao lado dos republicanos viveram sob o signo do 

desafogo e até de algum bem-estar pessoal ao lado do proletariado urbano e rural que fruto das 

reivindicações experimentou também uma relativa melhoria nas condições políticas. 

Era preciso que a ideologia revolucionária fosse testada. Queriam um governo de homens 

inteligentes e honrados; recompensas para todos os que merecem a Pátria; asilo e pão para os 

pobres; instrução para todos os que a desejem; que o trabalho fosse recompensado e que não 

houvesse só uma classe rica e feliz. O Republicanismo visava atualizar a revolução ideológica 

iniciada pelos iluministas e liberais mais avançados, pois pugnava pela separação entre a Igreja e 

o Estado; secularização do casamento; laicização e gratuitidade do ensino, validade do registo 

civil e a abolição do juramento. A dimensão social está patente na reafirmação da tríade da 

Revolução Francesa, pelo que, os políticos Ladislau Batalha, Teófilo Braga, Teixeira Bastos ou 

Carrilho Videira só tiveram que a completar. Também Henrique Nogueira e Alexandre Herculano 

foram beber a Proudhon e Pi y Margal e Tocqueville, afirmando um liberalismo radical, sem 

intervenção estatal, na defesa da privatização da economia. 

Em nome da equidade, a aplicação das leis na República esforçou-se por garantir a 

imparcialidade, ou não fosse esse ideário forjado nas lutas contra os monárquicos absolutistas e 

ditatoriais. Também o laicismo está na base de toda a intolerância religiosa e da separação entre 

Igreja e Estado. Finalmente é a participação na vida política de todos os cidadãos que suportará o 

projeto coletivo e legitimará o regime democrático.  

Contudo, com a 1ª Guerra Mundial, as coisas mudariam. Apareceu o desemprego, os 

preços dos produtos subiram abruptamente e a perda inexorável do poder de compra afetou as 

camadas sociais que mais resposta esperava do novo regime. De notar que a base social do partido 

não se manteve para além dos primeiros anos. 
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1.3.2 - Breve resenha histórica da República Portuguesa – Os símbolos  

 

A agitação e mal-estar não foram debelados pelos sucessivos governos monárquicos e, em 

1876, formou-se um novo partido, chamado "Partido Republicano". 

A par destes problemas surge outro relacionado com o controlo de África. As grandes 

potências europeias (Grã-Bretanha, Alemanha, Bélgica e França), pretendiam alargar os seus 

domínios em África, continente muito rico em matérias-primas e mercados para colocação dos 

produtos. Portugal, também organizaria viagens de exploração no continente africano, com o 

objetivo de dominar as terras compreendidas entre Angola e Moçambique, mas a Grã-Bretanha 

opôs-se à pretensão de Portugal e em 1890, enviou um ultimato a exigir que os portugueses 

abandonassem esses territórios, sob pena do corte de relações diplomáticas e de declaração de 

guerra. É neste contexto que surge a primeira grande manifestação patriótica e nacionalista, em 

Lisboa. 

Os republicanos consideravam que a monarquia hereditária deveria ser substituída por um 

presidente eleito que governasse num período limitado definido pela Constituição. 

As ideias da República foram fazendo eco pelos jornais e revistas e a hostilidade contra 

D. Carlos e seu regime crescia tanto, que, no Porto, a 31 de Janeiro de 1891, se dá a primeira 

revolta armada contra a Monarquia. Na verdade, a Guarda Municipal aniquila-a, provocando 

muitos mortos e feridos, mas o ódio pela causa monárquica cresce, principalmente com a ditadura 

de João Franco. Assim, não é surpreendente o atentado contra a família real em 1 de Fevereiro de 

1908, no qual o rei D. Carlos e o príncipe herdeiro, D. Luís filipe, são mortos. D. Manuel II, com 

apenas dezoito anos, entretanto aclamado, bem que procurou apoios, mas não evitou que a 

revolução republicana singrasse na madrugada de 4 de Outubro de 1910. 

A implantação da República foi a primeira grande revolução portuguesa do século XX. 

Do movimento revolucionário fizeram parte membros do Exército e da Marinha (oficiais e 

sargentos), alguns dirigentes civis e grande número de populares armados. A revolução saiu 

vitoriosa, apesar do exército continuar fiel à Monarquia e coube a José Relvas a proclamação da 

República no dia 5 de Outubro de 1910, data em que, também o rei, D. Manuel II desembarcou na 

Ericeira, rumo a Gibraltar e seguiu para Grã-Bretanha, onde ficou exilado. 

Com os republicanos no poder, é Teófilo Braga quem preside provisoriamente aos 

destinos da Nação, enquanto se aguarda pela Constituição de 1911 e pela eleição do primeiro 

Presidente da República. Entretanto, era importante criar símbolos que demarcassem o novo 

regime político: surge assim uma nova bandeira e um hino. 
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Ilustração 4 - A Bandeira da República e o Hino 

Fonte: digitalblue.blogs.sapo.pt 

 

O Hino Nacional passou a ser “A Portuguesa” que se ouvira em 1890, no teatro Avenida 

pela primeira vez. Entoada então pelos republicanos, veio a ser o Hino Nacional atual (de Alfred 

Keil e Jorge Mendonça). A bandeira vermelha e verde substituiu a azul e branca monárquica. 

Os hinos nacionais floresceram na Europa do século XIX e a maior parte deles são 

marchas populares que apelam a sentimentos patrióticos e nacionalistas, mas muito simplistas na 

letra e na música que os gerou, com exceção para alguns como é o caso da Portuguesa, 

considerada por muitos musicólogos como uma verdadeira obra de arte. O Portugal Monárquico 

tinha o seu hino formal - era o hino patriótico da autoria de António Marcos Portugal. Na sua 

origem esteve a cantata “La Speranza o sai l`Augurio Felice” e foi composta para o Príncipe 

Regente D. João, quando este estava ausente no Brasil aquando das invasões francesas e que foi 

apresentado publicamente no teatro Nacional D. Carlos, a 13 de maio de 1909, altura do seu 

aniversário natalício. Contudo, após o triunfo da revolução liberal (1820), regresso do Rei (1821) e 

aprovação da Constituição Liberal (1822) e com a morte do monarca (1826), D. Pedro IV 

apresentou um novo hino (Hyimno Imperial e Constitucional) ou Hino Cartista, de sua autoria que 

obrigou a celebrizar em todas as cerimónias públicas a partir de 1834. Depois, tal como sustém 

Helena e Rosário Santana (2010, pp. 54-73) terá sido a Portuguesa que efetivamente veio 

substituir o hino da Carta com alguns contornos musicais e no texto (em vez de “contra os 

bretões”, que significava uma clara afronta aos Ingleses, devido à partilha de África através do 

mapa cor-de-rosa, posterior Ultimatum e com toda a exigência britânica em torno das possessões 

ultramarinas, mudou para “contra os canhões”, sendo, entretanto enaltecido o combate 

patriótico). 

De resto, “A Portuguesa”, tanto a letra com a música, remetem-nos para a afirmação da 

identidade nacional Portugal, o ressurgir, o amanhecer, a vitória face à desventura para a força da 

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=QwcQdgUl1L-D6M&tbnid=-AocbFggalXXEM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://digitalblue.blogs.sapo.pt/30866.html&ei=SvQVUuXHJIOphAfQvYGoDA&psig=AFQjCNFpmRQxFSk3nvBT0aGAtU7PWtyvIQ&ust=1377256906694429
http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=QwcQdgUl1L-D6M&tbnid=-AocbFggalXXEM:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fdigitalblue.blogs.sapo.pt%2F30866.html&ei=SvQVUuXHJIOphAfQvYGoDA&psig=AFQjCNFpmRQxFSk3nvBT0aGAtU7PWtyvIQ&ust=1377256906694429
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alma nacional, para os grandes feitos dos portugueses num convite saudosista, nobre e combativo 

que Eduardo Lourenço nos lembra (1990).   

A bandeira e o hino têm a epopeia portuguesa como primeiro referencial histórico. De 

facto remetem para valores tradicionais, nomeadamente monárquicos, nobiliárquicos e até 

religiosos: os castelos, as quinas, o milagre de Ourique contestado por Herculano, as chagas de 

Cristo, os escudos... Enfim, toda uma iconografia histórica que levou Carvalho (1977, pp. 48,49) a 

referir o seguinte: (...) “Nesta bandeira que muito se deslumbra, do povo ficaram unicamente as 

cores, exprimindo as suas esperanças e as suas lutas (...)”. 

A bandeira expressa pois, uma continuidade que nem sequer soube ou não quis apagar 

nem mitos, nem história. O jornal, “O Século” de dezembro de 1910 referiu: ”Entregamos-vos a 

nova bandeira nacional. Que seja coberta de glória e mais feliz do que aquela que a República fez 

abater. Que vá fazer uma nova era de desenvolvimento político e económico” (1910, p. 1).   

 

A Primeira República 

 

Em 28 de Maio de 1911, durante a vigência do Governo Provisório, efetivaram se 

eleições para a formação da Assembleia Constituinte, a qual tinha como missão fazer uma nova 

Constituição. 

A 1ª Constituição Republicana foi aprovada em 19 de Agosto de 1911. Circunscrevia que 

o Parlamento era formado pelos deputados eleitos pela população que podia votar e que de três 

em três anos, se fariam novas eleições para o Parlamento. Só podiam votar os portugueses com 

mais de 21 anos que soubessem ler e escrever ou fossem chefes de família (10). 

 Competia ao Parlamento, para além de fazer leis, eleger e demitir o Presidente da 

República. O Presidente da República só depois de tomar posse do cargo podia nomear o seu 

Governo (conjunto de ministros e ministérios) de acordo com o partido que tivesse maior número 

de deputados no Parlamento. 

Por tudo isto, podemos concluir que, na Constituição de 1911, o Parlamento era o órgão 

político mais importante e, em 24 de Agosto de 1911, elegeu para primeiro Presidente da 

República o Dr. Manuel de Arriaga. Consumou-se assim a implantação da República Portuguesa, 

um regime Parlamentarista. 

 Entretanto, como os democráticos não conseguiam obter maiorias absolutas, tinha que 

haver alianças, que fossem feitas e desfeitas ao sabor da conjuntura. Questões mínimas levavam à 

queda dos governos, que se viam incapazes de colocar no terreno reformas administrativas 

louváveis e a instabilidade governativa generalizou-se.  

                                                 
(10) É neste contexto que Carolina Beatriz Ângelo sobressai como um grande vulto republicano, 

integrado na Liga Republicana das mulheres portuguesas, pois apresentou-se nas urnas, ficando conhecida 

na História de Portugal como sendo a primeira mulher portuguesa sufragista. 
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1.3.3 - Principais medidas nos domínios da Educação.  

 

Os republicanos sempre acreditaram na força e na importância da instrução. Por isso 

apregoavam: - "O Homem vale sobretudo pela educação que possui". E de facto, durante a 1ª 

República, e logo a partir de 1910, os governos republicanos fizeram importantes reformas no 

ensino: criou-se o ensino infantil para crianças dos 4 aos 7 anos, onde se utilizava a “Cartilha 

Maternal” e o “Método João de Deus”; tornou-se o ensino primário obrigatório e gratuito para as 

crianças entre os 7 e os 10 anos e cerca de metade das freguesias do País passaram a ter escolas 

primárias, (vd. fig. 4); 

Geraram-se novas escolas do ensino primário e técnico (escolas agrícolas, comerciais e 

industriais); fundaram-se "escolas normais" destinadas a formar professores primários; nasceram 

as Universidades de Lisboa e Porto (ficando o país com três universidades: Lisboa, Porto e 

Coimbra); concederam-se maior número de "bolsas de estudo" a alunos necessitados e passaram a 

existir escolas "móveis" para o ensino de adultos; Instituíram-se Conselhos de Assistência Escolar 

para ajudar os alunos mais pobres em termos de alimentação, vestuário e livros escolares; 

criaram-se Museus e Bibliotecas; desenvolveram-se as ciências; organizaram-se concertos, 

conferências, exposições e criaram-se Cursos públicos livres; aumentou o número de revistas, 

almanaques e jornais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 - Uma sala da escola primária da República 

Fonte: www.criancas.centenariorepublica.pt 

 

A principal preocupação dos governos republicanos era alfabetizar, isto é, dar instrução 

primária ao maior número possível de portugueses. Mas, na prática, muitas das medidas tomadas 

não tiveram o resultado que se esperava, por falta de meios financeiros. Em 1920, mais de metade 

da população portuguesa continuava analfabeta. O número de analfabetos era muito maior nas 

pequenas vilas e aldeias. Aí, o jornal, ou a correspondência pessoal, era lido em voz alta por 

algum letrado, enquanto os assistentes ouviam e comentavam. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Sala+de+escola+Prim%C3%A1ria+da+Rep%C3%BAblica&source=images&cd=&cad=rja&docid=gD7RkfbD7w1JYM&tbnid=lRp1vL_yqt_0iM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fcriancas.centenariorepublica.pt%2Fsite%2F&ei=AiMWUpeDHYXUtAbO-IGYCQ&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNH9zmF3sX4byegI-CeH_LsmkuEaxw&ust=1377268807616581
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Além do ensino oficial, os republicanos apoiaram as associações recreativas e culturais. 

Em muitas delas existiam bibliotecas, salas de leitura infantil e organizavam-se conferências, 

debates e exposições. A liberdade de expressão permitia que todos os temas e assuntos fossem 

abordados. Por isso o número de revistas, almanaques e jornais diários e semanários aumentou. 

Em 1917, por exemplo, existiam em Portugal 414 publicações deste tipo.  

Mas, segundo o próprio José Relvas, “O Governo Provisório foi constituído à la diable e 

as ideias governativas da Revolução foram entregues ao arbítrio dos ministros, donde resultou a 

obra desconexa do governo e a inconcebível situação de um ministério acéfalo” (Relvas, 1977, p. 

56). Em termos práticos, Teófilo Braga era o Presidente, mas cada ministro exercia o seu 

ministério, pouco ou nada articulado, o que redundou na anarquia que se conheceu para o período 

em análise. Ela resultava sobretudo de outros fatores, nomeadamente da instabilidade política e 

social que estava subjacente a cada partido que suportava os Governos então designados. 
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1.3.4 - Importância de João de Deus na reforma da Instrução 

 

 

Ilustração 6 - Escolas João de Deus 

Fonte: www.joaodeus.com 

 

Tal como afirma Agustin Escolano (1992), no Antigo Regime, com as suas estruturas 

compartimentadas, as competências da alfabetização letrada, encontrou adscritas a determinados 

setores restritos da sociedade. Em boa verdade, se a alfabetização evoluiu no século XVIII, tal 

iniciativa teve a ver com o Marquês de Pombal que estabeleceu um sistema de educação popular. 

Mas as suas escolas régias de 1772, só visavam beneficiar a nobreza de toga, os proprietários 

fundiários e a burguesia em geral, (Nóvoa, 1989, p. XIV). Nessa altura, pois ficariam afastados do 

ensino elementar régio “os que são necessariamente empregados nos serviços rústicos e nas Artes 

Fabris, que ministrarão o sustento dos povos e constituem os braços do poder político”(ibid.). 

É a partir de meados do século que surge legislação, no sentido de tornar obrigatório o 

ensino primário, dos sete aos quinze anos, prevendo-se sanções pecuniárias que se iniciariam com 

aviso e que passariam depois pela intimação, repreensão e multa. Quando a lei chegou a ser 

aplicada, dá-nos testemunho um ofício datado de 2 de setembro de 1846, no qual, o Governador 

Civil da Guarda questiona qual o destino que deve dar ao “producto das multas impostas pelo 

artigo 32,§ único do Decreto de 20 de setembro aos pais negligentes na educação dos filhos”. 

Mas, na verdade, a medida era irrealista para o tempo face às condições estruturais do país, pois 

os alunos faltavam imenso, fruto dos trabalhos sazonais no campo e da vida desorganizada na 

cidade. Aliás, o legislador, consciente da dificuldade de aplicação da lei, subjacente às reformas 

da instrução primária empreendidas entre 1870 e 1878, estabeleceu que ficavam dispensadas da 

frequência as crianças que residissem a mais de dois quilómetros da escola.  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=escolas+jo%C3%A3o+de+deus&source=images&cd=&cad=rja&docid=0Wgbl9o_iX-YvM&tbnid=O_tO6Ihf1-srpM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.joaodeus.com%2Fmuseu%2Fdetalhe.asp%3Fid%3D3&ei=9CQWUu2CEIrOtAbSo4CICQ&bvm=bv.51156542,d.Yms&psig=AFQjCNEHgvTlH83jeRbspDffjVgQen1KGw&ust=1377269350748571
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De resto, não foi só em Portugal que as reformas educativas se depararam com 

dificuldades de implementação, pois se a França erigiu a instrução como porta-bandeira, se a 

Revolução inventou uma nova imagem da escola, na prática, as coisas pouco mudaram e foi 

preciso esperar pela lei de Guizot de 28 de julho de 1833 para que a instrução se tornasse 

obrigatória como salienta Furet (1991, p. 97):”La Revolucion... invente une image de l`école son 

propre avenir: du coup elle en fait l`enjeu central d`un affrontement politique et culturel. Mais 

elle ne change rien ou pas grand chose, à la pratique réelle de l`école élémentaire”.  

Também na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América, apenas a partir da segunda 

metade do século se institui um regime coercivo do ensino elementar. Portanto, podemos dizer 

que, se ao longo do século XIX, a escolarização se foi fazendo e, progressivamente, se a redução 

do analfabetismo, se foi combatendo, tal aconteceu porque se desencadeou um processo de 

aculturação por parte das classes populares. Mas nem todos concordavam com as mudanças que a 

instrução podia trazer. A desconfiança relativamente às novas ideias pedagógicas da Europa das 

Luzes era observável em vários países, como a Grã-Bretanha, a Espanha, Portugal e até mesmo a 

França, onde a alfabetização não era tida por um bem de primeira necessidade e podia ficar adiada 

nas palavras de Agustín Solano (Rebérioux, 1989, p. 71).  

Herculano veio contradizer este entendimento, ao defender, por um lado uma propagação 

da cultura entre as classes populares e, por outro, a preservação da cultura popular na sua vertente 

etnográfica e tradicional. Mas, como sustenta Fernandes (1993, pp. 158-160), no que respeita à 

cultura popular, não existem estudos suficientes que permitam conhecer o seu alcance e 

proporção. Ainda assim, podemos dizer que a crença de que o contacto mágico com a educação 

livraria o povo de todos os infortúnios e atrasos é uma constante do pensamento esclarecido da 

época (Poujol, 1981, p. 107). 

Reis (1993, p. 25) alude ao facto de não serem os condicionalismos económicos, urbanos 

ou religiosos a constituir “as barreiras inultrapassáveis pois estavam longe de constituir as únicas 

causas da débil escolarização e do elevado nível de analfabetismo em Portugal.” 

Se a revolução Liberal incentivou o ensino primário, importante para todo o período da 

Regeneração que se seguiu à difusão das ideias liberais, era importante que ele fosse gratuito. 

Porém, quando a Carta Constitucional o decretou, a ideia pareceu um pouco inusitada. Em 1834, 

após uma renovação da Carta, foi adotado o método do ensino mútuo (Lancaster). Cria-se o 

Conselho Superior da Instrução Pública, para, entre outras tarefas, formular hipóteses sobre o 

melhor método de estudar. Há então duas preocupações. 

Por um lado alargar a instrução Primária, já que a maioria da população é analfabeta e, 

por outro, renovar os métodos de ensino. Neste segundo aspeto destaca-se João Crisóstomo Melo 

na análise do método de ensino mútuo e, sobretudo, a Cartilha Maternal ou arte de leitura de João 

de Deus. Esta publicada, em 1877 (Porto), assim foi chamada, porque se são as mães a ensinar a 

falar, devem também ser elas as verdadeiras responsáveis em ensinar a ler. 
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 O método da Cartilha consistia em vinte e cinco lições dum plano constituído por vogais 

e alfabeto maiúsculo. As letras, ora são impressas em carateres laicos, ora em lavrados, para se 

destrinçar a sílaba na palavra sem a decompor. Uma das regras era ler, sem nunca soletrar as 

palavras. 

 Mas, ainda mesmo antes de a Cartilha Maternal estar impressa e publicada, já se usava 

em Portugal o ”Método João de Deus”. O Padre Cândido Madureira foi o primeiro a usar este 

método em ensino público. Em 1876 inaugurou-se a primeira escola em Arcozelo pelo método 

“João de Deus”, que foi aplicado a crianças, adultos e professores interessados. Em Lisboa, o 

método propagou-se e saltou fronteiras para a Europa, Brasil e ex-colónias.  

Apesar de acessível, clara e simples, a Cartilha, não deixa também de ser criticada no 

Parlamento por Carolina Michaelis, Francisco de Vasconcelos e João Augusto Coelho, que a 

consideram uma simples monografia, uma obra fria, antipedagógica, empírica e pouco científica. 

Já Francisco Adolfo Coelho considera-a transparente, luminosa e o melhor método alguma vez 

emprestado à educação infantil, onde aparece um espírito espontâneo e novo. 

Mal a República foi implantada, um grupo de republicanos, tudo fez junto do filho, João 

de Deus Ramos, para que o Museu João de Deus fosse construído. Com a ajuda de Afonso Lopes 

Vieira, que levou à imprensa a ideia de o construir, e de Raul Lino que o projetou 

arquitetonicamente, o monumento ao poeta-educador foi inaugurado em 12 de Janeiro de 1917. 

Abriram-se também alas para a expansão da biblioteca ao serviço da educação, pois foi um 

verdadeiro templo de irradiação cultural, onde a guarda e consulta, sob rigorosa catalogação de 

livros, jornais, revistas se registou. Sendo aliás, também, um verdadeiro Salão Literário, pois por 

aqui passaram nomes da ribalta como Afonso Lopes Vieira, Aquilino Ribeiro, Carlos Olavo, 

David Mourão-Ferreira, Hernâni Cidade, João de Barros, Joaquim Manso, Vieira de Almeida, 

entre outros. O espaço albergou ainda importantes sessões literárias, conferências e concertos 

musicais, cimentando-se o convívio e o confronto de ideias em prol do progresso literário, 

pedagógico e artístico. 

João de Barros afirma que João de Deus Ramos “lançou as bases da Escola Nacional 

Moderna, onde se praticam três grandes virtudes: a liberdade, civismo e solidariedade”. Terá sido 

este, quem lançou as bases do ensino infantil e, enquanto governador civil na Guarda, não deixou 

de lutar pelos ideais educativos em que acreditava, pugnando sempre pelo seu desenvolvimento. 

Pena que a sua passagem pela cidade fosse tão curta e o trabalho a fazer pela cultura no distrito, 

tão moroso e tão longo. 

 João de Barros (1881-1960), pedagogo associado ao movimento da Escola Nova, foi 

entusiasta da revolução integral, pretendeu que a criança fosse desenvolvida no seu todo, 

condenando assim o “Jesuitismo e os meninos-prodígio” (2010, pp. 20-21) que haveriam, no 

futuro, de ser homens sem inteligência nem iniciativa. Defensor de uma escola laica, queria que a 

educação originasse homens novos, arquétipos do desenvolvimento físico, intelectual e moral 
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(moral laica), onde morasse a cidadania futura orientada pelos princípios republicanos da 

igualdade, liberdade e solidariedade. Reformista da educação nacional, em torno de vários 

governos na primeira República terá publicado em 1909 o folheto ”João de Deus, o único 

educador nacional onde referia: ”Se não há bons métodos, sem bons professores, não há também 

bons professores sem bons métodos”. (2010, pp. 20-21) Desta forma, o seu nome e o de João de 

Deus Ramos ficariam para sempre ligados à reforma da educação primária, arquitetada 

idealmente, mas longe de ser cumprida. 

A propaganda republicana queria a todo o custo resolver o problema cultural, se bem que 

já anteriormente os governos monárquicos tivessem tido essa preocupação. Reformas de 

instrução, criação de escolas e promoção de outras formas de cultura fizeram parte destes 

governos, pois as taxas de analfabetismo para maiores de sete anos, baixara 5,3% entre 1900-

1911, (Marques, 1980, p. 81). Mas estará longe dos progressos registados por outros países 

(França, Bélgica, Suíça), pois rondou então os 75,1%, ou 69,7% relativamente aos maiores de sete 

anos.  

De facto a preocupação maior destes governos monárquicos foi com o caminho-de-ferro, 

com as estradas, com algum desenvolvimento agrícola, uma vez que foi desvinculada dos pesados 

impostos a que vivia amarrada no Antigo Regime, mas pouco com o universo cultural. A elite 

propagandista republicana agarrara no “Novo método de estudar”, que em 1876 fora entregue à 

estampa, pelo livro de João de Deus (1930-96) “A Cartilha Maternal”, fazendo deste método 

analítico, intuitivo a sua bandeira. João de Deus Ramos continuará a atiçar esta reforma 

pedagógica infantil e foi ele o mentor das escolas experimentais infantis, dos jardins-escola que 

assentavam no desenvolvimento integral da criança. Porém, o apoio entusiástico a estas iniciativas 

só levou à construção de cinco jardins até 1927, sendo que o primeiro foi inaugurado em 

Coimbra.  

Já quanto ao ensino primário, imbuído do ideal da instrução oficial obrigatória, aberta 

para todos, entre os sete e os dez anos, foram reduzidos os seus efeitos nas massas, pois o Estado 

sempre se mostrou paupérrimo financeiramente. Seguindo o princípio geral da descentralização, 

confiou aos municípios esta escolarização até 1918, voltando novamente ao Governo nesse ano. O 

ensino foi classificado em infantil e primário, abrangendo este último as desinências: primário 

elementar; primário complementar e primário superior. 

Estas reformas educacionais, em torno das escolas primárias superiores terão sido na 

opinião de diversos historiadores, entre os quais, Oliveira Marques, o grande pano da discórdia, a 

ponto de António Sérgio as extinguir, enquanto ministro da Instrução. Contudo, tendo a opinião 

pública protestado severamente, voltarão a reaparecer com Hélder Ribeiro. 

As escolas móveis surgiram em 1911 e adquiriram um importante papel na diminuição do 

analfabetismo, tendo sido complementadas pelas escolas temporárias móveis, para o ensino de 

adultos em 1913. Nessa altura, o ordenado dos professores aumentou e o número total de escolas 
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primárias subiu de 5500 em 1910 para 7000 em 1927, enquanto o de professores aumentava de 

6000 para 8500. O número de freguesias sem escola diminuiu para metade (702 em 1910 – cerca 

de 17,5% para 345 em 1927 – cerca de 8,5%, (1980, p. 85). 

Ora, apesar disto, quando a República chegou ao fim, cerca de metade da população 

continuava analfabeta. Aliás, a temática “analfabetismo” ficaria adiada, apesar de alguns 

progressos, mas não se cumpriu na totalidade, à época da Ditadura Militar, durante o “Estado 

Novo” ou após o Golpe Militar de abril de 1974. As estruturas políticas, económicas e sociais vão 

mudando, mas a mentalidade das gentes é a contextura que mais dificilmente se altera. Na 

atualidade, na era da tecnologia falta ainda vontade e entusiasmo para concluir a meta.   
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1.3.5 - A Guarda no alvor da Primeira República 

 

No começo do século, na Guarda, Igreja e Maçonaria, Monarquia e República espicaçam-

se, vivem de costas voltadas, cada uma à procura de sedutoras linguagens para novas éticas e 

valores. É preciso avaliar estes jogos de poder, na medida em que ambas reivindicaram, ambas 

legitimaram os seus pontos de vista, como sendo assertivos, ou não fosse a imprensa local a 

comprová-lo. De um lado o “Combate” e, do outro, “A Guarda”, deram voz à disputa de poderes 

locais e, sempre que o laicismo ou as hostes eclesiásticas perdiam o bastião desse poder, o 

exercício livre da razão ou a comunhão do mesmo credo enchia cada canto das vielas ou alguns 

cafés mais frequentados de uma vozearia que ora louva a missão salvífica da seita maçónica, 

amaldiçoando a igreja, ora faz o contrário. 

 Como sublinha Garcia (2004, p. 239), “são apontados à hierarquia eclesial, a par de 

múltiplos atos de bondade e de santidade, outros menos católicos. Instituição constituída por 

homens, a igreja convive com os seus contextos históricos. Sabemo-la perseguida e 

perseguidora”. Uma coisa é certa: O Liberalismo trouxera à ribalta períodos difíceis para a 

sobrevivência desta instituição com toda uma panóplia de leis que a enfraquece sob o ponto de 

vista económico e cultural. Em 10 de outubro de 1910 são renovadas as disposições da Lei de 3 de 

setembro de 1759 e do Decreto-Lei de 28/5/1834, respetivamente, a expulsar os Jesuítas dos 

territórios ultramarinos e do território nacional e posterior incorporação das bibliotecas e seu 

espólio documental.  

Com a publicação da Lei de separação da Igreja/Estado em 20 de abril, a cristandade 

emergirá como dissidente. Por outro lado, com a abolição dos “ Dias Santos de Guarda” 

(26/10/1910), a proibição do ensino religioso na escola pública (Decreto de 28/12/1910) e a Lei 

do Divórcio (Decreto 3/11/1910), a legitimação do casamento civil (Decreto25/12/1919), a 

ascendência da Igreja sairá fortemente enfraquecida a nível nacional. 

 Na Guarda, D. Tomás Gomes d`Almeida (1863-1903), precisa de consolidar a diocese, 

consolidação essa que passará pela assistência (funda-se a Conferência de S. Vicente de Paulo), 

ensino, catequese apoio do clero e restauro de templos. O sucessor, D. Manuel Vieira de Matos 

(1903-1914), reagindo aos ventos de laicização, desconfia do convívio com outros estudantes e 

intelectuais da cidade, das Repúblicas e das casas de gentes necessitadas que partilhavam 

solidariedade e afeto com os estudantes que acolhiam e obriga os seminaristas a um regime de 

internato. Assim, as relações entre a sede episcopal e as suas gentes não se consubstanciaram em 

popularidade e gratidão: “a vida do Seminário tornou-se inútil à vida da cidade, ao seu comércio e 

à sua indústria. Para Castro, mais do que inútil, tornou-se nociva para dezenas de famílias pobres 

que viviam da hospedagem de estudantes” (1915, p. 46). E acrescenta o mesmo autor que (1915, 

p. 47) “no coração do povo da Guarda não ficará memória do Sr Arcebispo D. Manuel”, 

lamentando este positivista anticlerical que a igreja não siga as pisadas dos primeiros apóstolos e 
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os preceitos de bondade, equidade, amor e intenção salvífica de Cristo. Mas não nos podemos 

esquecer que a influência da Maçonaria na cidade é considerável e, por isso, a Igreja respondia 

com bispos argutos e inteligentes. 

Nesta terra pobre, os poderes desfilavam perante um povo trabalhador, orante, ignorante e 

submisso que não entendia tanta mecha e lamecha. Se as palavras dos jornais não eram lidas no 

mundo rural já a mensagem de D. Manuel Vieira de Matos ia chegando pelos párocos, por via do 

púlpito, uma vez que todos sabemos o quanto valiam as palavras de tão nobre espaço. Aliás, num 

Jornal da época, “O Combate” Hipólito Raposo - doutrinador Integralista Lusitano - quando se 

dirige aos responsáveis pelo Seminário e ao seu dirigente máximo – o Bispo da Guarda - 

qualifica-os de rejeitados da decência humana que não sabem prestar culto à verdade (Gomes, 

2010) e autoritários, deplorando ainda a submissão e o servilismo reinantes dentro do Seminário.  

O anticlericalismo tinha raízes profundas em Portugal na cultura portuguesa. Lembremos, 

por exemplo, Gil Vicente, que satirizou Roma e seus prelados são satirizados em autos, pelo 

desconcerto entre os ideais católicos que apregoam e as práticas vivenciais bem satânicas a que se 

votam.  

 De resto, a intelectualidade da Europa sempre se distanciou da igreja. Bem sabemos que 

Kant, Comte, Marx e Darwin abalaram os pilares de um edifício secular clerical e que ao lado de 

uma religião de amor, a humanidade vivia anulada por outra praxis que deixava muito a desejar, 

quando comparada aos princípios religiosos dos primeiros tempos do cristianismo. O pensamento 

moderno acredita que à igreja se devem acometer responsabilidades por impedir o progresso 

científico, pois os “sábios das escrituras”, tal como refere Camões sempre estiveram contra a 

ciência, porque incomodava, perturbava e era desafiador ir contra as verdades eternas.  

No início do século XX as congregações religiosas foram apoiadas pelos fidalgos porque 

queriam sentir bem longe o eco do Marquês e os vaticínios liberais. O século das Luzes e as 

filosofias iluministas entraram no país pela mão dos estrangeirados e a maçonaria seria a nova 

religião a combater pela espada e pela cruz. Assim, salvar a Igreja e a Monarquia significava 

combater a República e a Maçonaria. 

A Guarda era ainda nos finais do século XIX uma pequena cidade de província. Porém, 

nela nascera um escol intelectual que não se alheava dos problemas que grassavam no País e que 

disso vai dar conta na imprensa local. José Augusto de Castro fundará “O Combate” – Jornal de 

índole republicana (1908-1910) e D. Manuel Vieira de Matos, em resposta, com a ajuda do padre 

Fernando Pais de Figueiredo, será o responsável pelo semanário católico, conservador e de cariz 

monárquico, “A Guarda” que surgiu na mesma época.  

A 2ª metade do século XIX, “Tempo da Primavera dos Povos”, no dizer de Vitor Hugo; 

mas também o “Tempo de consciência da nação” na Europa e na América que o progresso 

económico e científico fez efervescer. Um processo inteiramente associado ao progresso cultural, 

movido pela capacidade que o Homem tem de lutar pela felicidade e progresso social que as 
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revoluções apregoaram. A República afirmou-se então como um novo modelo de governo. O 

regime remontava à Grécia de Sócrates e à Roma de República de Cícero, mas seguiu-se-lhes um 

longo hiato, um longo sono histórico ao longo de toda a Idade Média que só as revoluções 

Americana (1776) e Francesa (1789) sublimaram. 

 A escolha dos governantes pelos cidadãos em eleições (soberania popular), a separação 

dos poderes políticos, a defesa da igualdade e da liberdade, tudo isso começou então a filtrar-se na 

sociedade portuguesa, aquando da passagem dos exércitos napoleónicos. Vivida a revolução 

liberal, expulsos os ingleses, elaborou-se a Constituição de 1822, que na época, foi considerada 

inovadora e progressista ao impor o fim dos privilégios da nobreza e do clero. 

 Se a 1ª metade deste século foi profundamente marcada pelas invasões (Francesas), a 

revolução (Liberal) e a guerra civil que separou absolutistas e liberais, a 2ª década iria ser 

marcada pela acalmia, pela “regeneração” que propiciou o desenvolvimento económico, ao qual, 

as colónias africanas não foram alheias, mas sobretudo pela disseminação dos transportes, 

nomeadamente caminho-de-ferro e pela abertura de estradas macadamizadas. 

O forte desenvolvimento industrial de alguns países (Alemanha, Bélgica, Holanda), levou 

à disputa de África, onde não tinham possessões, promovendo a exploração daquele território. 

Todavia, a Grã-Bretanha, França, Itália, Espanha e Portugal também se bateram pelas suas áreas 

de influência (um direito histórico) que se contrapunha à ocupação efetiva. Assim, as pretensões 

portuguesas (Mapa cor-de-rosa iam contra os súbditos da rainha Vitória que nunca aceitaram as 

reivindicações de ligar Angola ao litoral de Moçambique. O jovem rei, D. Carlos, entronizado em 

1889, foi confrontado com a exigência britânica que não aceitava o Plano de controlo da África 

Meridional Portuguesa. O patrulhamento das águas moçambicanas por parte da Royal Navy e o 

Tratado de Lourenço Marques em 1879 foram, entretanto aproveitados pelo Partido Republicano 

que se afirmava como alternativa política. Já os sucessivos partidos monárquicos não conseguiram 

cerrar fileiras, abrindo brechas profundas, o que conduziu ao rotativismo político (partidos 

Progressista e Regenerador). 

 À crise política agudizada com o Ultimatum juntou-se a crise financeira de um país que 

foi avolumando dívidas, fruto do Plano Regenerador de Fontes Pereira de Melo a partir de 1851. 

O espetro de bancarrota espalha-se já antes da revolta de 31 de janeiro de 1891; a histeria levou à 

depauperação das reservas do Banco de Portugal e à suspensão de pagamentos por parte de outros 

bancos. Para sarar as contas públicas, o governo lança mais impostos sobre a população, o que 

agrava o crescimento da economia e aviva o sentimento de insatisfação e revolta. 

 Em 1906, D. Carlos desperdiça a confiança parlamentar ao propor como chefe do 

Governo, sem eleições prévias, João Franco, líder do recém-criado Partido Regenerador Liberal. 

Sucedem-se os comícios e os motins, sendo João Franco e o Governo os alvos da contestação. Só 

que na opinião de Freire (1924), o Rei, só com João Franco, nada faria num país anarquizado e 

numa monarquia sem monárquicos uma vez que a luta era contra os partidos gastos e dessorados 
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por anos seguidos de regabofe orçamental. O decreto no último dia de janeiro de 1907 a aprovar o 

degredo para os contestatários (Afonso Costa; Egas Moniz, António José de Almeida e João 

Chagas) foi a gota de água para intensificar a luta que culminou com o Regicídio. 

Os jornais da Guarda foram veículos de informação arreigada, ao mesmo tempo que 

abriam espaço para a intriga política. “A Guarda”, semanário criado em Maio de 1904 com o lema 

“Por Deus, pela Pátria e pela Família” colocou-se de um lado, o “Combate” que pugnava “Pela 

justiça, pela verdade e pela equidade” fez um registo noticioso completamente diferente  (1908) . 

Enquanto o jornal “A Guarda” apelidava o acontecimento de “monstruoso”, classificando os 

autores do atentado como “cobardes conspiradores, para “O Combate” os assassinos eram “os 

mártires” (2003, p. 104). Segundo o diretor deste jornal, era o tempo ideal para a rainha D. 

Amélia fazer uma reflexão sobre o país. Por um lado “A Guarda” expressava espanto, repulsa, 

violência inaudita, apontando-se a Carbonária como culpada de todos estes males; temendo o pior, 

exortava os católicos a intervir e a lutar contra os excessos de uma minoria de jacobinos. Sobre a 

proclamação da República dizia-se: “São como corvos, correm para onde lhes cheira a carne” 

(Tadeu, 2010). Aliás, este jornal, pilar da reação da igreja às ideias republicanas, era 

expressamente contra a abertura de escolas sem formação religiosa porque tal desiderato era ideia 

de maçons e de livres-pensadores sem escrúpulos, que interessava combater. 

 Ao contrário da “aldeia global” de Marshall Macluhan (2007, pp. 21-37), em que a 

comunicação é imediata, a revolução republicana só chegou à Guarda via telegrama e com o 

atraso de um dia, pelo que a cidade foi monárquica mais de 24 horas do que o resto do país. A 

ordem foi reposta pela força das armas e num país de analfabetos em que só os escolarizados 

votavam, a burguesia urbana passou a ser o novo escol de representantes da classe média que se 

encarregou de governar as cidades e vilas portuguesas. Embora a crer em Rosas, a República 

tenha falhado no essencial: “democratizar o país” (2010, p. 23). Na Guarda, como noutras cidades 

a República pautou-se por grandes gestos grandiloquentes mas de pouca ação.  

 O “Combate” foi alvo da ditadura militar e publicou o seu último número em janeiro de 

1931. Na perspetiva de Lourenço, segundo o sentimento patriótico que a literatura revisitou no 

início do século XX, como é atávico timbre, Portugal vive-se “por dentro” numa espécie de 

isolamento sublimado e “por fora” como exemplo dos povos de vocação universal, indo ao ponto 

de dispersar o seu corpo e a sua alma pelo mundo inteiro (Lourenço, 1990, p. 88). 

À Guarda chegaria o jurista, João de Deus Ramos, filho do pedagogo da Cartilha 

Maternal, autor das chamadas “Escolas Móveis”. No discurso de indigitação terá dito que a 

República na Guarda estava por fazer à semelhança de outras cidades, capitais de distrito, uma 

vez que era necessária uma ação enérgica, instrutiva, impossível de levar a cabo “desde o dia 5 de 

Outubro e que era tanto mais impossível quanto ninguém ignora o esforço e sacrifício que exige a 

subida da ladeira em cujo fundo nos encontrou a República” (Ramos, 1912, p. 2) A sua vinda e a 

de um seu colaborador próximo, João Lopes Soares, significava um apelo ao Portugal profundo 
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para a republicanização, ao combate à religião católica e à influência clerical que já Sampaio 

Bruno (2009, p. 133) havia deplorado. 

 Ao tempo, finais do século XIX a Guarda (Tavares, 2010, p. 163), cidade “onde se cruza 

o antigo e o moderno, o rural e o urbano, a agricultura e a indústria, o atraso e o progresso, o 

conservadorismo e o liberalismo, a realeza e o republicanismo”. É nela que Beatriz Ângelo a 

primeira sufragista e médica portuguesa nasce, cresce e se forma como cidadã. Em 1870, a 

Guarda tinha cerca de 3.000 habitantes, intramuralhas da cidade medieval, cujos habitantes eram 

pobres e analfabetos, com alguns juízes, professores, médicos e dirigentes à mistura que viviam 

intramuralhas. A vetusta catedral aparecia como protetora de uma cidade na encruzilhada do 

progresso, apresentando um cariz fortemente marcado pela ruralidade. Não sendo à altura um 

importante centro industrial e comercial, como de resto ainda hoje o não é, mas era sede de três 

agrupamentos militares: regimento de infantaria nºs 12, 34 e 2º grupo de metralhadoras, o que 

indiciava a sua importância militar ancestral. 

Outrossim, a involução da Guarda, em termos demográficos, dá-nos bem conta de uma 

cidade que convive mal com as transformações económicas, sociais e políticas do final do século 

XIX e início do século XX. Se é verdade que o regresso ao “telúrico torrão natal” (Jacinto, 2004, 

p. 28), na segunda metade do século XX, modificou a paisagem pelas novas habitações, mas 

pouco modificou as gentes que ficaram e a realidade deixada para trás. A “diáspora” deixada do 

êxodo rural, mas principalmente por causa da emigração constitui uma autêntica catástrofe: entre 

1955 e 1974 saíram do concelho 8.951 habitantes, representando cerca de 20% da sua população 

total. Os problemas do interior profundo sempre foram difíceis de gerir e, na Guarda, exigiram 

sempre mudanças estruturais na mentalidade da população que viu assomar os serviços, o 

comércio e setor secundário à medida que avançava no século XX, conforme atesta o seguinte 

quadro: 

População ativa do concelho da Guarda, segundo o setor de atividade 

 Primário Secundário Terciário Total 

 Total % Total % Total %  

1911 11857 70 3512 20,8 1514 9,0 16883 

1930 9010 59,8 3274 21,7 2790 18,5 15074 

1950 9719 61,2 1972 12,4 4187 26,4 15878 

1960 9731 57,3 2166 12,7 5094 30,0 16991 

1971 6560 51,5 2700 21,2 3480 27,3 12740 

1981 4284 28,7 4619 31,0 

 

5999 40,3 14902 

1991 1857 12,4 4892 32,7 54,9 54.9 14961 

 

Quadro 2: População ativa do concelho da Guarda, segundo o setor de atividade 

Fonte: (Jacinto, 2004, p. 30) 

 

 Será também pertinente analisar as grandes diferenças entra população e sua distribuição 

por setores pertinente entre os gráficos X e Y, concluindo-se que à medida que percorremos o 
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século XX, a cidade foi perdendo efetivos ligados ao setor primário para os setores secundário e 

terciário. 

 

Gráfico 3 Distribuição da população por setores de atividade – 1911 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição da população por setores de atividade – 1991 

 

Os que emigraram, para o Brasil, na década de vinte, ou para África e Europa, nas 

décadas de 60 e 70, abdicaram de tudo para noutros recantos achar guarida, mas a Guarda, “terra 

de partida, nunca deixou de ser lugar de reencontro” (2004, p. 29), conforme alude Jacinto, pois 

aqui sempre regressaram ex-colonos (retornados) e ex-emigrantes.  

Preocupações com a saúde, assistência e educação estiveram na mira dos monárquicos de 

oitocentos e prosseguiram no período republicano, tendo-se efetuado desinfeções gratuitas à 

população, bem como à vacinação contra a tuberculose, febre tifoide, varíola, sarampo e 

disenteria, doenças infetocontagiosas responsáveis pela morte de inúmeras pessoas, 

principalmente crianças. Homens nobres que passaram pela cidade, como foi o caso do Dr. Lopo 

de Carvalho, muito deram à cidade propugnando pela saúde das suas gentes.  

 À semelhança dos dias de hoje, foram os estudantes dos vários graus de ensino que 

deram vitalidade à cidade (Almeida, 2004). As reformas republicanas do ensino primário e o 
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espírito que as animava influenciaram a qualidade da instrução que se pretendia aberta e 

democrática e, neste âmbito, João de Barros e Adolfo Coelho muito deram à cidade, quando por 

aqui passaram. 

 De resto, sobre o liceu da Guarda, cuja criação remonta a 4 de Julho de 1855, lê-se, na 

íntegra, a seguinte citação do jornal “Bola de Neve” (1952, pp. 103-109): “A cidade da Guarda 

tem um liceu nacional que, depois do de Lisboa, Porto e Coimbra, é o mais frequentado do país, 

tem 780 alunos; tem uma escola normal com 160 alunos; dois colégios de rapazes – Colégio de S. 

José com 170 alunos e a Escola Regional Dinis da Fonseca com 45 alunos do liceu e 120 alunos 

de artes e ofícios; um colégio de meninas, colégio do Sagrado Coração de Maria com 80 alunas 

internas; 135 externas e 15 exiladas. Tem um seminário maior com 78 alunos; o menor situa-se no 

Fundão e 14 escolas primárias com 560 alunos. Falta-lhe uma escola técnica”. 

A força que a Igreja teve ao longo da história portuguesa foi sempre atuante e a cidade 

sofreu particular ascendência. Aliás ao tempo a que nos reportamos não seria fácil redimensionar 

a História e lê-la e compreendê-la sem entrar nas malhas do religioso das gentes da cidade 

(Romana, 2004). E quando a maioria dos intelectuais queria “descatolicizar”, “desmassificar” e 

“desclericalizar”, (Romana, 2004, p. 273), secularizando assim a sociedade civil a ponto de se 

substituir uma hagiografia católica por outra cívica, incentivada pelo laicismo, a igreja esteve 

atenta e funcionou como uma baluarte perante os inimigos da fé, desafiando ideologias, regimes e 

personalidades políticas. A 1ª República viveu em grande medida de uma utopia, científica, moral 

e social confusa em que o anátema da religião viria sempre ao de cima, principalmente quando 

republicanos mais radicais tomavam conta do poder. Não podemos esquecer que na Guarda 

funcionava um Seminário Maior tridentino que tinha muita influência nos destinos da cidade. O 

ideário moral e religioso, que a não ser feito pela Diocese sê-lo-ia pelo Seminário que se 

encarregava de formar padres. Estas figuras hegemónicas na sociedade de então, ainda que 

repelidas pelas leis da República, tiveram enorme influência a vários níveis na cidade, no país e 

nas paróquias do distrito. Importantes, eram também as “desobrigas”, ou as confissões que no 

liceu da cidade eram atos coletivos e massivos. Acrescendo-lhes as festas e as devoções religiosas 

com um contributo histórico incontornável, ainda que difícil de esclarecer, e que passavam por 

procissões e rituais que definiam, muitas vezes o calendário do povo e faziam parte da sua 

vivência.  

Segundo Cecília Dias (2004, p. 39), a cidade tornou-se mais bonita, registou impulsos e 

de cinzenta foi ficando colorida e mais moderna. Novas artérias tornaram-na “esplêndida, formosa 

e higiénica” em vez de “ feia, suja e banal”. No jornal “Districto da Guarda” encontram-se 

registos da época a comprovar esses melhoramentos, principalmente na Rua do Comércio, 

Também se sabe que se fez a aprovação do regulamento para abastecimento de luz, água, 

construíram-se edifícios escolares, a cadeia e cobertura da Praça/mercado Municipal. Em 1923 

abriram-se inscrições para o equipamento da rede dos telefones. O crescimento urbano passou a 
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obedecer a normativas municipais, exigindo a Câmara licenças de construção e apresentação de 

plantas, sob pena de serem aplicadas severas multas. Em 1891, em termos de saúde e higiene 

pública, a Câmara proibiu que se prendessem cavalgaduras às árvores, que suínos e galinhas 

deambulassem pelo centro da cidade, havendo lugar a análises ao leite vendido. O espaço para 

venda de leite, peixe e carvão foi também fixado em 1893. Nesta linha de higienização e saúde em 

1898 e ficou decidido em sessão de Câmara, que todas as quintas feiras, nos Paços do Concelho 

seriam administradas vacinas contra a varíola, tendo em 1901 sido alteradas as revalidações 

contra esta doença para todos os domingos, no mesmo lugar. A desinfeção gratuita, no primeiro 

dia de cada mês e este ato de vacinação contou com o apoio do Dr. Lopo de Carvalho. (2004, pp. 

41-42).  

A extensão da cidade fez-se de forma planificada, com zonas arborizadas. Em 1919, 

foram trazidas para a Guarda da mata do Buçaco 400 espécies florestais. Algumas ruas foram 

calcetadas e abertos concursos e adjudicadas obras de construção de estradas e alargamento e 

melhoramento de ruas. Apesar de ser uma cidade agrícola, pois os quintais de remedeio das 

famílias coexistiam por todo o lado, na Guarda começava a ser determinante o setor dos serviços e 

muitos alfaiates, costureiras e serralheiros faziam valer os seus mesteres.     
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1.4 - A Leitura Pública na Primeira República 

 

1.4.1 - Origem/origens da Biblioteca Pública em Portugal 

 

§ A Real Mesa Censória A biblioteca enquanto espaço público, frequentado por todos os 

estratos sociais, bem como a sua multiplicação pelo território nacional, de modo a garantir o 

acesso incondicional à cultura e conhecimento, é uma invenção do século das “Luzes”. De resto, 

as bibliotecas só fazem sentido se, como já em, 1796 deixava bem expresso o arcebispo de Évora, 

os seus fundos bibliográficos forem úteis e de fácil acesso para o público, insurgindo-se contra 

todos os que aferrolham os livros e classificando de avaros todos quantos escondem este tesouro, 

na medida em que tal avareza não faz progredir as ciências, a arte e a literatura.  

§ A Biblioteca Pública da Corte Numa carta datada de 27 de Setembro (Santos, apud 

Dias) “A Real Biblioteca que S. Magestade foi servida mandar erigir nesta Corte para bem da 

Literatura Nacional, tem de franquear com brevidade ao público as preciosas collecções de 

Livros, com que V. Exª a preparou e enriqueceu nos ditozos dias de seo Governo Literario” (1976, 

p. 38). 

 Domingos centra o seu trabalho na iniciativa de D. Frei Manuel do Cenáculo, como 

Presidente da Real Mesa Censória, no sentido de reunir acervos e fundos monetários que o 

levaram a “instituir uma biblioteca pública, à altura das maiores da europa que abrisse as suas 

portas a curiosos e eruditos e apoiasse o trabalho dos censores” (2006, p. 25). Na época contou 

com o apoio do Magnânimo, pois foram avultados os gastos para tal empreendimento, tanto do 

ponto de vista funcional como conceptual. Então a biblioteca pública terá o seu início entre 1770-

75 e “…considerá-la inexistente ou pouco mais que depósito de livros velhos, quanto… 

projectada, enriquecida com vastos fundos patrimoniais e compras nucleares recentes…” é, 

segundo António Ribeiro Santos, uma profunda injustiça quando foi chamado a pronunciar-se 

sobre o estado em que se encontrava a Livraria que estivera a cargo da Real Mesa Censória. 

O seu bibliotecário-mor, em 29 de fevereiro de 1796, traçava então um quadro lamentável 

do estado em muitas coleções, volumes e fundos que constituíam um importante pecúlio e era 

importante avaliar, limpar, catalogar e arrumar, o que requeria contratar pessoal, arranjar verbas 

para novas aquisições. A Real Biblioteca Pública da Corte foi fundada por alvará de 29 de 

fevereiro de 1796. Congregando um valioso espólio de traduções dos clássicos, de História 

Literária, crónicas portuguesas, entre outros, foram surgindo, um pouco como se, nas palavras de 

Brigola “as palavras e as coisas”; “as bibliotecas e as coleções”; “os livros e os objetos”, se 

reunissem e fizessem a interpretação certa de Cenáculo (2006, p. 47). Mas para que este tesouro 

fosse efetivamente apreciado era necessário abrir o acesso ao público e não só a sábios e eruditos 

como aliás ainda acontecia um pouco pela europa.  
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A hierarquia católica, confrontada com os desafios da Razão Ilustrada começava a abrir-

se à escala pública e a atmosfera Setecentista dá-nos conta disso. Aliás, sobre os cuidados 

atribuídos às coleções e livrarias públicas existentes em bibliotecas-museus, Frei José de S. 

Lourenço do Valle, citado por Brigola, refere: “Museus eram escolas gerais que se governavam 

por Mestres e encerravam Livrarias com todo o género de objetos em que se podia estudar. Ali, 

digo tudo, o melhor livro, todas as memórias dos tempos, todas as preciosidades raras da natureza 

e do engenho das ciências artes dos homens se guardavam para neles se aprender o que não 

convém ignorar” (apud(Brigola, 2006, p. 48) . Do inventário post mortem de Cenáculo e António 

Ribeiro dos Santos poderá dizer-se como Vaz, que a “herança está lá mais ou menos enterrada e à 

espera que alguém acenda a luz para que se possa usufruir dela” (2006, p. 86), isto porque os seus 

sucessores não ficaram para a história enquanto bibliófilos e bibliósofos, numa referência à sua 

marca cultural, tanto na reforma Pombalina como no movimento da Ilustração em Portugal. 

Muitos livros, das extintas ordens religiosas chegaram de forma imparcial e incompleta às 

instituições públicas: Real Mesa Censória (11) que antecedeu a Real Biblioteca Pública da Corte 

(12) e à Universidade de Coimbra. Foi, aliás, esta a primeira que foi incumbida da função 

“civilizadora” de construir uma Biblioteca Pública. Mais tarde, na senda da extinção da 

Inquisição, em 1821, todos os livros manuscritos, processos e tudo quanto existia nos cartórios do 

citado Tribunal, vai ser remetido para a Biblioteca Nacional de Lisboa, “para serem conservados 

em cautela na repartição dos livros inventariados” (Decreto nº4 de Abril de 1821), para depois 

serem transferidos em 1825 e 1836 para a Torre do Tombo. 

 Compreenda-se que, sob este ponto de vista, o Decreto, apenas vem regulamentar algo 

que já se vinha fazendo à revelia. Fr.Maur Cocheril, citado por Azevedo (2000) refere, a propósito 

das delapidações sofridas pela Livraria de Alcobaça, que apenas a muito custo se salvou aquilo 

que se pôde. Em particular, a definição do Estatuto das Bibliotecas anexas a Paços Reais, foi 

importante para fazer o repositório do acervo. Mas as deficiências, em termos de catalogação, são 

apontadas em 1844, por José Feliciano Castilho, citado por Paulo (2003), por não se ter aposto 

nos livros recebidos a fonte, ou seja: a indicação da proveniência. 

 A propósito, destaca-se o trabalho feito pela - Comissão Administrativa de Depósito das 

Livrarias dos Extintos Conventos para a Biblioteca Nacional de Lisboa (CADLEC) que foi 

precioso para se compreender as entradas do acervo bibliográfico na Biblioteca Nacional de 

Lisboa e a génese da biblioteca pública como instituição recetora dos livros conventuais. 

  

                                                 
11 O primeiro esboço de uma Biblioteca Nacional Portuguesa, pode fazer-se remontar à criação da 

Real Mesa Censória, por alvará de 5 de Abril de 1768. 
12 O Alvará régio de 29 de fevereiro de 1796 fundou a Real Biblioteca Pública da Corte, a mais 

antiga antecessora formal da BNP (Biblioteca Nacional Portuguesa). 
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1.4.2 - A República e a literacia leitora 

 

É importante reconhecer a importância da República no contexto da instrução e na difusão 

da Biblioteca Pública, sem esquecer que o ideário republicano foi beber ao Liberalismo os 

princípios da liberdade, igualdade, tolerância… e que, estes nasceram com a Ilustração - 

Movimento das Luzes. Relevante será também caracterizar as temáticas culturais dinamizadas 

pela 1ª República e, principalmente, o que concerne à leitura pública. 

 As bibliotecas públicas surgem na Grã-Bretanha (Public Libraries Act, de 1850), em 

cidades com mais de dez mil habitantes e, pouco depois, eram alargadas a núcleos populacionais 

com cinco mil habitantes (1855) o que levou a maior aquisição de livros. Na sequência da lei dos 

museus de 1845, muitos municípios a edificaram imóveis com dupla função: museu e biblioteca. 

Já nos recém-criados Estados Unidos da América as bibliotecas estiveram na base da 

educação generalizada e do acesso normal à informação. Por forma a garantir a participação na 

vida pública e serem fator integrante da emigração, “disponibilizavam gratuitamente corpus 

atualizados e renovável de livros e jornais para a recreação e formação profissional e moral das 

classes sociais, até então mais arredadas do acesso à leitura e ao ensino formal” (Melo, 2010, p. 

7). 

Com a intenção de formar o ideal de cidadania apostava-se na intervenção informada na 

polis em sintonia com a participação na esfera pública de que fala Habermas (1991) (apud 

(Cancian, 2008). De facto, segundo ele só se poderá falar em bibliotecas, em centros de cultura, 

em encontros culturais, em museus, em teatros, quando surgiu a cultura urbana e a arena da vida 

pública se organizou por via comunicação social massificada que induziu então a mudanças 

políticas no sentido da democratização. 

 Era preciso intervir e, nesta dimensão, o cunho do estado para a formação de bibliotecas 

foi verdadeiramente importante, ao se entreporem padrões normalizadores a criação de fundos 

bibliográficos, catalogação do acervo, edifícios funcionais, pessoal especializado, empréstimo 

domiciliário etc. Mas se na Europa Continental, o modelo só se normalizou na década de 1960/70, 

no mundo anglo-saxónico ter-se-á iniciado cem anos antes e em vez de um único modelo, 

surgiram dois: O perfil “erudito” de bibliotecas já existentes e que continuou e o das Bibliotecas 

Populares, que saíram reforçadas. Ora nem um modelo, nem o outro satisfaziam os objetivos da 

Biblioteca Pública, mas foi nas “Populares”, dotadas de fundos generalistas e atualizadas que se 

abriu o acesso generalizado aos livros independentemente da condição social, política, religiosa e 

étnica de quem as procurava. 

 Em contrapartida, as europeias continuaram como espaços herméticos para gente culta, 

onde não se antevia pluralismo de opinião, com pouca autonomia e faltando-lhes a integração em 

rede. Contudo, estas bibliotecas ad hoc ”foram mal concebidas de raiz” (Melo, 2010, p. 9) e 

mostraram fraca funcionalidade por atuarem longe das escolas, sem recursos adequados, nem 
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pessoal especializado para atendimento, catalogação e organização. O fenómeno foi idêntico em 

França, Alemanha, Portugal e Itália, o que causou muitas dificuldades aos leitores, (Martin J. , 

1990, p. 7).  

Entretanto, no leste, no mundo comunista, gera-se um movimento verdadeiramente 

impulsionador de bibliotecas, ainda que lhe faltasse o pluralismo e o contorno descentralizado, 

por causa da censura e da instrumentalização da leitura ao serviço da ideologia (Escolar, 1990, pp. 

484-488). 

No dealbar do século XX, o Portugal Republicano, na temática da leitura, estava muito 

aquém do mundo Anglo-saxónico, conforme sublinha (Traniello, s/d). Mas mesmo assim fez-se 

alguma coisa, no sentido de democratizar a sua prestação. A doutrina republicana, com o 

contributo da sociedade civil (associações voluntárias; escolas móveis; centros republicanos…), 

teve o mérito de lançar uma política da leitura para todos (Adam, 2006, pp. 79-99). O período 

republicano delineou projetos, e infraestruturas onde a malha urbana do início do século XX foi 

beber. A intervenção estatal, nomeadamente o contributo de António José de Almeida e João de 

Barros como diretor geral da instrução, assumiram papel de destaque no que toca à educação e 

implantação das bibliotecas populares. Só não foi uma política de efetivo arranque substantivo por 

falta de apoio financeiro por parte das Câmaras e Juntas de Freguesias, mas ainda assim foi um 

avanço significativo (Rebelo, 2002, pp. 201-208). 

 De acordo com Freire (Freire, 1988), com o advento da República e a sua crença na 

regeneração social pela escola e pela educação nascem doutrinas progressistas (Movimento 

Operário Anarco-sindicalista), que defende a alfabetização de adultos e criança e o ensino 

primário para todos. Segundo Candeias, (1994) foi por ação da CGTP que em 1825 se iniciou um 

novo paradigma de escola, do qual, a Escola-Oficina nº1 pode considerar-se uma experiência 

pedagógica marcante. Nela se ministrava um ensino bem distante das escolas religiosas e laicas, 

pois neste tipo de escola, a obediência derivava de uma organização que tinha apenas o dever 

social de formar homens (Ventura, 1994). 

Num quadro de querer alfabetizar a toda a força, o contributo da imprensa foi 

naturalmente crucial. A multiplicação dos novos livros associada à proliferação de conferências e, 

sobretudo a generalização das bibliotecas de leitura criaram um novo contexto (Freire J. , 1988, p. 

43), ainda que, a reflexão sobre papel das bibliotecas fosse depreciado, ou minimizado. 

Nem tudo terá resultado como fora idealizado, pois em 1920, Brito (p. 1), criticará o 

estado de abandono a que tinham chegado os livros na Biblioteca Nacional, a obstrução de certos 

funcionários sobre a liberdade de alguns livros serem lidos, a má organização do acervo, as 

constantes mudanças de administração e a indiferença face aos assuntos da instrução no Jornal “A 

Batalha”, desabafando então o nosso autor: ”O que vai pela Biblioteca?”; Pobre Biblioteca!”; “As 

nossas bibliotecas foram sempre um pomo de difícil saboreio.” 
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Segundo Cardoso (2005), Portugal continua a estar longe da sociedade de informação, 

mas características de uma sociedade de transição, dado o baixo nível de desenvolvimento 

económico, a elevada iliteracia e a participação passiva da sociedade civil numa esfera pública 

inexistente. Daí que, para não correr o risco de exclusão de uma significativa parte da sociedade, o 

acesso à informação através da escola, deve ser fomentado, incluindo a instituições de 

solidariedade social, as associações recreativas locais, bem como através das bibliotecas públicas. 

Se a sociedade de informação se caracteriza pelo permanente aumento do fluxo 

informativo, as bibliotecas públicas e escolares tiveram que acompanhar estes movimentos, com a 

diversificação e adaptação dos suportes documentais e coleções. Só assim se pode propiciar à 

enciclopédica, flexível, mas também incerta massa de informação, sempre em atualização e 

disponível (Nunes, 2005 ), ainda que o acesso devesse ser revisto e mediado. 

De resto, ser capaz de ler não define a literacia no mundo complexo de hoje. O conceito, 

“inclui a literacia informática, a literacia visual, a literacia do consumidor, a literacia de 

informação, ou seja: os adultos letrados devem ser capazes de obter e compreender a informação 

em múltiplos suportes. Além do mais, compreender é a chave. Literacia significa ser capaz de 

perceber bem ideias novas para as usar quando necessárias. Literacia significa como aprender” 

(Bairrão & Gouveia, 2007, p. 94). 

É preciso então conciliar intencionalidade estratégica na escola do futuro, globalização 

das economias, mudança de estilo de vida e de formas de trabalhar, tal como preconiza Figueiredo 

(1995).  

“Aprender é buscar, interrogar, criar, avaliar, diálogo mediato e imediato com o mundo” 

(Calixto apud(Bairrão & Gouveia, 2007, p. 91).   
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1.5 - Breve história do livro 

 

1.5.1 - Antecedentes e importância do livro 

 

Uma abordagem do papel das bibliotecas não pode deixar de considerar, ainda que 

de forma breve, o livro e a sua evolução. 

Desde os tempos mais remotos que os materiais sempre foram necessários para construir 

de utensílios que o homem precisou para se desenvolver. Urge, então, refletir sobre os recursos e 

os materiais, pois, em conformidade com Tomás, citado por Bairrão (2007) o Homem constrói-se 

a si e à sociedade, animado tal como ela de dinâmicas vivas.  

O aparecimento do livro surge numa fase posterior da escrita e das civilizações e a escrita 

foi primeiro fixada em barro, depois em madeira, pedra e mais tarde em papiro (parte livre que se 

destacava da planta). Na Idade Média a escrita foi aposta em pergaminho e só na Idade Moderna, 

em papel. Até porque o livro universitário é já muito diferente do livro da Alta Idade Média. 

Expressa outra dinâmica, outro desenvolvimento, um progresso económico e social que faz mudar 

a própria tipologia da escrita conforme salienta Henri Pirenne, citado por Jacques Le Goff 

(1983, p. 102). “A escrita cursiva responde a uma civilização em que a escrita é indispensável à 

vida da coletividade como à dos indivíduos;” Estudantes e professores universitários começaram a 

ter necessidade de reprodução de lições, sendo que, a base desse trabalho é a pecia. Segundo 

Destrez (1935) a cópia, para ser posta em circulação, era feita em cadernos de quatro folhas, 

separados uns dos outros. A cada um destes cadernos feitos de uma pele de carneiro, dobrada em 

quatro dá-se o nome de peça. Estes exemplares coligidos por escribas faziam transcrições a partir 

de um texto corrigido pela universidade, o que, de algum modo, pode ser considerado “texto 

oficial”. A publicação destes textos oficiais são tão importantes que levaram os Estatutos da 

Universidade de Pádua em 1264, a declarar: “Sem exemplares não haveria Universidade” (Le 

Goff, 1983, p. 108). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 - O livro impresso, na cesta do consumidor 

Fonte: http//www.google.pt/url? 

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=h_3wOfm5QObPmM&tbnid=PHVQtx9C1s-kTM:&ved=0CAgQjRwwADgO&url=http://zelmar.blogspot.com/2011/01/o-livro-na-cesta-do-consumidor.html&ei=XP8bUuWKCI-AkgXkzIC4Bg&psig=AFQjCNE01bJqExHSul2fDeE7gD5EufqiQw&ust=1377652956164013
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O uso reiterado do livro aguçou progressos no uso do pergaminho (folhas menos 

amarelecidas e mais maleáveis), alterando-se o formato do livro. Do “in-folio” destinado a 

pergaminho para permanecer em abadias, passou-se para um formato mais pequeno, destinado a 

ser transportado. Deixou de ser um produto de luxo para ser manuseado e manuseável. Enquanto 

instrumento, o livro facilmente evolui como um produto comercial e industrial e à sombra da 

universidade emergem os copistas – livreiros (stationarii), que em grande medida eram apenas 

estudantes pobres. A minúscula gótica substitui a letra antiga e a substituição do fragmento de 

cana pela pena de ave (geralmente, pato) agiliza os trabalhos. A paginação, a titulação e os índices 

também facilitam o trabalho aos usuários. A ornamentação do livro diminui e minúsculas e 

maiúsculas passam a ser feitas em série.  

Hoje, o livro eletrónico é uma realidade. Trata-se de um significativo avanço tecnológico 

que se traduz por uma versão digital do livro. O termo refere-se tanto ao suporte como à obra em 

si digitalizada e se, hoje, ler está tão pouco enraizado nos horizontes dos mais jovens há que lhes 

oferecer novos dispositivos, um repositório novo de conteúdos, porque quer queiramos, quer não, 

poucos resistem ao fascínio do seu mega armazenamento, ao poder de ampliar a letra e as 

imagens, introduzir sons, cores e vídeos. Por outro lado, o facto de as imagens poderem ter 

movimento, permitirem a navegabilidade e a interatividade, bem como, definirem a forma de 

leitura multimídia do futuro, tal, enriquece, ainda mais, este conceito de livro. Assim, o acesso 

universal dá-nos ideia de uma conexão espantosa, sem ter que esperar por edições, reedições, ao 

mesmo tempo que estamos a dar um contributo valioso ao meio ambiente. Importante será notar 

que há detalhes como por exemplo, o acesso rápido ao dicionário, ou à Web para se repensar a 

semântica, as relações morfossintáticas entre as palavras, entre outros. 

 Clarificarmos o conceito de livro eletrónico apresentando alguns pontos de vista de 

autores que já investigaram sobre o assunto. Além das questões relacionadas com a indústria 

editorial, como os formatos e dispositivos que permitem a leitura digital, abordaremos as 

vantagens e desvantagens da sua utilização.  

Se o novo modelo parece ter muitas vantagens, nem por isso se espera que venha a 

eliminar o antigo, nem sequer implicará um processo de rutura, antes se adivinha uma lenta 

coexistência, mas não podemos deixar de incluir as novas tecnologias no atual contexto educativo 

de uma sociedade globalizada e aberta a novos rumos do conhecimento. 

Segundo o Dicionário Aurélio, a desinência livro é uma reunião de folhas ou cadernos, 

cosidos, ou por qualquer outra forma presos por um dos lados ou enfeixados  

 O termo livro (liber), na Antiguidade Oriental e Clássica, referia-se a qualquer 

pensamento importante, digno de registo em pedra, tijolo, madeira, tabuleta de cera ou rolo de 

pergaminho (Machado, 1994), sendo sinónimo de sabedoria, status social e autoridade que 

advinha do saber que o mesmo tinha culturalmente (Paulino, 2009).  
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Fazer uma evolução gráfica do livro, significa que teríamos que ir aos sumérios que 

gravavam a sua história em tijolos de barro, aos romanos que utilizavam tábuas de madeira 

cobertas de cera, aos indianos que a escreviam em folhas de palmeira, aos astecas e aos maias que 

se serviam de um material macio entre a casca e a madeira, ou ao oriente em que as tábuas de 

madeira ou de bambu eram unidas por uma fivela. Passaríamos depois pela tecnologia do papiro 

nas margens do Nilo e pela escrita hieroglífica, pelo pergaminho (escritos enormes em pele de 

carneiro). Todo o trabalho artesanal que era emprestado ao livro fez dele uma obra de arte a que 

poucos tinham inicialmente acesso, até chegarmos à Bíblia de Gutenberg que lança a imprensa no 

Ocidente.  

Platão, no Fédon, fala do livro como “logos gregammenos” (palavras escritas). Só que, 

estamos a falar de sociedades orais, em que a história da comunidade era contada pelos mais 

velhos. 

O livro, ao longo dos tempos, foi sinónimo de sabedoria, autoridade do saber que alguém 

possui culturalmente. Existe uma série de conceitos para definir o que chamamos livro. O livro 

representa o registo gráfico da informação não periódica, ou, como é definido no Dicionário da 

Língua Portuguesa Contemporânea (1999, p. 2287) “conjunto de cadernos ou de folhas, 

manuscritas ou impressas, cosidas ou coladas num dos lados, cobertas por uma capa e coladas na 

ordem pela qual devem ser lidas”. 

 Na perspetiva de Castro (2004), livro é um objeto material com determinadas 

características tais como, peso e volume e defini-lo apenas pelo seu formato ou pelo seu padrão 

tecnológico é um erro e pode significar uma lacuna em termos de significação. 
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1.5.2 - O e-book 

 

Há algumas décadas, o conceito de livro modificou-se como consequência das inovações 

tecnológicas, nomeadamente, o aparecimento de novos formatos documentais como o da World 

Wide Web (WWW), ou seja, o livro eletrónico. Para Garcia e Arévalo (2010, pp. 53-80), o livro 

eletrónico é um dispositivo compacto com forma de livro tradicional. A terminologia do conceito 

de livro eletrónico, encontra-se numa fase inicial, facto, pelo qual, não existe um consenso 

uniforme da designação (livro digital, e-book…). 

Assim, torna-se fundamental definir um termo apropriado para livro eletrónico. A 

designação varia de país para país. Em Portugal, utiliza-se o termo “ livro eletrónico” e, no Reino 

Unido, e-book. Segundo Junior & Coutinho (2007, pp. 1-2), “Os livros eletrónicos (Portugal) ou 

e-books (abreviação em língua inglesa de acrónimo eletronic book,) referem-se à utilização de 

livros através de dispositivos eletrónicos. Tenza é de opinião que o livro eletrónico é semelhante 

ao livro em papel, mas em formato digital e acrescenta que o e-book representa “um novo avanço 

tecnológico que consiste numa versão eletrónica ou digital de um livro.” (2009, p. 2). 

Contrapondo com visão diferente, Castro (2004), diz que se trata de um livro, mas o que se altera 

é a forma e a tecnologia para a sua execução, uma vez que o meio pode ser um computador, um 

PDA, um computador portátil, ou, em geral, qualquer dispositivo com ecrã e memória. 

 Barker, citado por Silva (2002, p. 2), refere que o livro eletrónico é “uma coleção de 

páginas de informação dinâmicas e interativas, que executam a metáfora do livro.” Tal significa 

que o sistema de entrega de informação permite aos utilizadores interagirem com ela. 

Levanta-se a questão do livro eletrónico ser um ficheiro digital, cujo conteúdo é lido no 

ecrã do computador ou em outro aparelho eletrónico. Garcia & Arévalo (2010, p. 22)  partilham 

esta mesma ideia “um livro digital é qualquer forma de ficheiro em formato digital que, como tal, 

pode descarregar-se em dispositivos eletrónicos para posterior visualização”. 

Outros autores apresentam o livro eletrónico como uma revolução não só no formato 

como em termos de utilização para os leitores. “A revolução do livro eletrónico é uma revolução 

nas estruturas do suporte material do escrito, assim como nas maneiras de ler” (Chartier, 1999, p. 

199). 

Das definições apresentadas, vemos que umas designam o livro eletrónico como 

dispositivo de leitura, outras, referem o texto em formato eletrónico. Isto demonstra que há 

dificuldade em definir o livro eletrónico no mundo digital. 

Muito se tem escrito acerca de livros eletrónicos e da sua importância. Historicamente, 

houve uma preparação para o seu “nascimento.” As primeiras tentativas foram as salas de aula 

preparadas com “áudio-livro” para o conhecimento do vocabulário de uma língua estrangeira. 

Numa conceção mais ampla, Yáñez (2004) refere que as primeiras intenções estavam ligadas às 

agendas eletrónicas, com os dicionários de tradução e indiretamente com o “áudio-livro”. 
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No entanto, a génese dos primeiros livros eletrónicos surge com o Projeto Gutenberg em 

1971, quando Michael Hart digitalizou os livros impressos, embora “pareça difícil de crer” 

(Yánêz, 2004, p. 48). Hart tornou-se assim o mais antigo produtor de livros eletrónicos do mundo, 

tendo digitalizado coisas tão diversas como a Declaração da Independência dos EUA, a Bíblia, 

obras de Homero, de Shakespeare e Mark Twain. “As lendas do Sul”, de João Simões Lopes 

Neto, foi a primeira publicação literária do Projeto Gutenberg em Português. Como referem 

Junior & Coutinho (2007), o Projeto foi “o primeiro aporte para a criação dos e-books”. Um 

formato que, segundo os mesmos autores, ao mesmo tempo que oferece uma narrativa 

hipertextual, pode levar o leitor a servir-se de uma multiplicidade/flexibilidade de informação, 

que propicia também alguma “desorientação cognitiva” (cognitive load), uma vez que à medida 

que vamos em busca de novas informações se corre algum risco de nos afastarmos dos objetivos 

iniciais   

Atualmente, o aparecimento do livro eletrónico, levanta várias dúvidas aos intelectuais 

que “começam a prever o desaparecimento do livro impresso e dos perigos que o novo formato 

pode comportar” (Vargas, 2012, p. 23). Trata-se de uma problemática que requer reflexão. De 

momento, o livro impresso e o eletrónico são duas formas coexistentes, em consonância com um 

público específico e fiel para cada formato.  

Substituir o livro impresso, objeto com o registo de uma longa história da humanidade, é 

uma das vantagens do livro eletrónico. A convivência dos dois instrumentos caberá ao tempo 

determinar qual obterá a primazia. Não sabemos se poderemos afirmar que o livro eletrónico irá 

substituir o formato impresso. Se acontecer, é um processo lento e deverá acompanhar gerações 

de leitores. Abrir mão da textura do papel, do afeto que nos liga ao livrinho que nos acompanha 

nas viagens ou no lazer, não é fácil. É como que se se desfizesse um pouco de nós, como se 

morresse um pouco da nossa existência. Melhor será reconhecer que por que o livro é plural e a 

forma eletrónica é apenas uma delas (Chartier, 1999), uma forma complementar de conhecimento, 

na sociedade de informação mas que não significará nunca o fim do formato impresso. 
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1.5.3 - O livro eletrónico e a indústria editorial 

 

Os conceitos de livro e de leitor estão a mudar. Este fenómeno também está a transformar 

a indústria editorial que tem modificado as suas estruturas conceptuais e logísticas para se adaptar 

ao fenómeno do progresso e da modernidade. 

Até há pouco tempo, o livro considerava-se como uma “velha tecnologia” (Garcia & 

Arévalo, 2010), que fosse obra impressa ou manuscrita. Atualmente o conceito de livro ampliou-

se em consequência dos avanços tecnológicos que o transformaram em “ material capaz de 

armazenar e transmitir um certo conjunto de informação que pode ser tangível e intangível” 

(Franganillo, 2008, p. 416). 

Inseparáveis de livro impresso estão os conceitos de objecto e de 

conteúdo. Mas, hoje, o que acontece é que o mesmo conteúdo pode ser 

disponibilizado em diferentes objectos e diferentes suportes. É este facto 

que a indústria editorial necessita interiorizar, ou seja, onde reside a grande 

inovação. 

 

Ilustração 8 - Rocketbook 

Como refere Franganillo (2008, p. 417) “ o conteúdo desvinculou-se do suporte e, esta 

mudança é tão notória que afeta o setor editorial”. 

 

  

 

 

 

Ilustração 9 - Softbook  

 Como refere o Padre Jean Pierre (Chep. 105)  “Pensar é um ofício cujas leis estão 

rigorosamente fixadas”. A reflexão passa pela apropriação do saber através 

do livro um “meio eficaz de domínio do mundo” (Martin H. &., 2000). 

 

 

 

 

Ilustração 10 - Kindle de Amazon 

 

Como sublinha Vieira (1997, p. 11), “ são os livros uns mestres mudos que ensinam sem 

fastio, falam a verdade sem respeito, repreendem sem pejo, amigos verdadeiros, conselheiros 
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simples; e assim como à força de tratar com pessoas honestas e virtuosas, se 

adquirem insensivelmente os seus hábitos e costumes, também à força de ler os 

livros se aprende a doutrina que eles ensinam. Forma-se o espírito, nutre-se a 

alma com bons pensamentos; e o coração vem por fim experimentar um prazer 

tão agradável.” 

 

Ilustração 11 - iPad da Apple. 

 

Todavia, falar do livro e do prazer de ler numa época em que a pólvora, noutra perspetiva 

e, enquanto agente balístico, tinha apaixonados seguidores pela sua valência engenhosa na Europa 

do século XIV; ou então, enquadrar aquela invenção na era das descobertas (séculos XV e XVI), 

em que tudo, de repente, ficou maior, mais bem conhecido e justificado, num mundo em que tudo 

se troca, tudo se experimenta, enfim, uma época em que os portugueses eram vistos como “gente 

interessante, mas inofensiva”, desejosos de estabelecer relações comerciais e políticas. Mas, neste 

tempo de encontro entre povos e culturas, só uma elite de missionários teria o móbil 

conhecimento da alteridade e algum projeto nobre de difusão da cultura europeia, como bem 

sublinha Costa & Lacerda (2007), a propósito da troca de culturas da expansão portuguesa. 

E hoje? Como entendemos o livro e a leitura? Na sociedade contemporânea é verdade que 

é deveras importante a leitura de caráter utilitário, pois é importante saber ler em atividades 

básicas de cidadania e integração. Um analfabeto funcional não se compagina com evolução e é, 

de certeza, um perdedor de cultura que cada vez mais implica a capacidade de leitura flexível e 

atenta, quer para ver televisão ou compreender um formulário, quer para consultar jornais/listas, 

um texto instrucional ou um simples ofício de cariz administrativo. Por outro lado, nada melhor 

do que a leitura para exercitar o pensamento e a linguagem e é através dela que se confirma a 

redescoberta da própria pessoa como salienta Jouve (1993), pois há sempre valores, princípios e 

conhecimentos com que nos identificamos. 

Segundo Proust (1997, p. 39), “ler é uma disciplina curativa”...desempenhando os livros 

um papel análogo ao dos psicoterapeutas. A literatura tem ainda uma dimensão estética pois 

permite-nos a apropriação de uma forma de arte e beleza de forma gratuita e, por isso, “a literatura 

tem uma dimensão estética que possibilita ao homem libertar-se da engrenagem escravizante do 

ter” (Matos M. V., 1987).  

Para Régio (1960), ler em sentido superior “é meditar os grandes autores, dialogar com 

eles, discutir com eles os problemas que nos propõem; viajar de braço dado com eles, pelos 

maravilhosos reinos da sensibilidade, da fantasia, da inteligência; admirar conscientemente o que 

nos oferece de grande, belo, verdadeiro; chegar, enfim, a ser digno do seu convívio e enriquecer o 

espírito ao calor e à luz desse convívio”. 
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O ato de pensar e de ler continua hoje a ser privilegiado sob o ponto de vista cultural e a 

respeito da apropriação de saberes necessários à prossecução de estudos. Importará, então, criar 

vínculos com o livro, sendo no espaço da biblioteca que se deve fazer a sua apologia com 

promoção de secções interativas de leitura, improvisos de conto ou com outros ateliês de 

expressão focalizados para a sua importância. Desta forma, a leitura dirigida ou orientada, a 

leitura áudio, as representações teatrais, a vinda à biblioteca do contador de estórias, as sessões 

com famílias, o encontro com escritores, faz parte de uma panóplia de estratégias que cumpre 

salientar. Tal como nos propõe Sá (1994), tem que ser o professor bibliotecário a cativar o 

utilizador e, para isso, tem que orientar, dinamizar, divulgar e gerir as atividades sendo até 

necessário repensar os sistemas de catalogação, para serem de mais fácil utilização para o 

utilizador. 

 Os desafios para escola e para a sociedade em geral são hoje muito exigentes e, as 

bibliotecas escolares no espaço escolar, são um fator de mudança rumo a novas maneiras de 

aprender. O professor tem também que ser criativo e fomentar o gosto pelo saber em ação, no uso 

da mobilização das competências do ensino-aprendizagem. Assim, tal como sublinha Gouveia, 

(apud (Bairrão & Gouveia, 2007, p. 17) “ensinar e aprender podem ser vistas, hoje em dia, como 

duas faces da mesma moeda” Nesta perspetiva, Bairrão e Gouveia (2007, p. 17) defendem que “o 

ato de ensinar deve ser encarado como uma arte, um estado de espírito permanente que torna no 

verdadeiro professor aquele que se preocupa essencialmente com a inovação no campo da 

aprendizagem rumo à construção das condições para o “saber fazer” e a promoção do 

conhecimento a adquirir por parte dos seus alunos”. Hoje a escola é diferente da de ontem e 

decerto também será diferente da de amanhã. É como se, ensinar e aprender, fosse uma espécie de 

religião, em que há sempre necessidade de reconversão.   

Enfim, poder-se-iam colocar aqui imensas questões, às quais urge responder, mas, parece-

nos que, no espaço da biblioteca se deve continuar a fazer a apologia do livro, seja ele em 

diferentes formatos, com a promoção de sessões interativas de leitura, improvisos de conto ou 

com outros ateliês de expressão ao serviço do livro e do seu inumerável e rico conteúdo. 

A sala de aula deve ser um espaço aprazível para fomentar o gosto pela criatividade, pela 

imaginação e, porque os livros falam, devia abrir-se neles espaço para as suas diabruras, jogar 

com a linguagem, como se a teia das primeiras aprendizagens se fosse matizando sempre com 

arte. É importante quebrar estereótipos, onde o lúdico na ilustração e nas situações descritas se 

sobreponha, com recurso ao nonsense, à repetição, à enumeração, à personificação, à 

ressemantização de expressões idiomáticas e populares, à aliteração, à versatilidade estilística, à 

musicalidade dos versos pois, todos sabemos que as crianças passam muito tempo na escola a 

cumprir um dever e poucas vezes nos perguntamos se, afinal, têm tempo para brincar. (Silva, 

2008, pp. 95-97) 
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Manuel António Pina, uma referência paradigmática do universo da literatura infantil, 

sublinhou no “XVIII Encontro de Literatura para Crianças” que o homem, contrariamente aos 

outros primatas, permanece “neoténico” (2008), o que significa que continua mais tempo criança, 

o que quer dizer que prolonga o seu tempo de aprendizagem O mesmo escritor salientou que o 

“mundo das palavras é uma aventura” (2012), porque não só serviam para dizer coisas mas 

também para descrevermos o que nos vai na alma, ou seja: para expressar o que sentimos. Às 

vezes, o que está escrito nos livros não é só para descrever o mundo, mas para o criar, ou até para 

o mudar, como se as palavras impressas falassem sozinhas e dissessem até o que nós não 

queríamos. O autor, quando entrevistado sobre o seu livro ”O Tesouro” e quanto ao valor da 

liberdade e da democracia disse simplesmente que a “liberdade é como o ar que respiramos” e só 

se pode avaliar o seu valor quando a não temos. (2011, p. 1). 

Se fosse perguntado ao escritor, se alguém podia escrever bem se não fosse leitor, 

certamente que ele nos diria que tal era difícil pois, o fundamento do saber ainda está muito 

pertinho do livro e da informação escrita. João Gonçalves pergunta a propósito (citado em 

(Carvalho A. M., 1997, p. 68), “E o que seria de um mundo anémico sem literatura para lhe dar 

alguma cor? A leitura faz-nos sentir os cheiros e sabores de um romance, é a amnistia, tréguas ao 

fim de uma ideia, a compreensão, um oásis de imaginação…” 

No contexto da evolução da escrita e da leitura, Carl Sagan, (apud (Cadório, 2001, p. 11) 

(refere que “um livro é feito de uma árvore… e que os livros quebram as cadeias do tempo”, 

porque começou a deixar de haver distância, tempo longo que, depois o ritmo frenético das novas 

tecnologias na sociedade de informação ainda encurtou mais com a instantaneidade e com a 

velocidade de informação. Mas, até que ponto temos hoje pessoas mais conhecedoras e mais 

cultas com todo o manancial de informação que todos os dias nos entra em nossas casa? 

Além do mais o verbo ler já existia antes de o seu significante nos remeter para o ato com 

que agora o definimos, pois legere significava “colher”. Ler é compreender o que se leu (Solé, 

2009) e se não se compreende é como uma bola de neve, pois o leitor dispersa-se e nunca sente 

vontade de fazer o que lhe exige tanto esforço. Mas ler não é só compreender, senão também uma 

atividade cognitiva complexa, mediante a qual o leitor atribui significado a um texto escrito.  

Para Pennac (2002, p. 103) “É preciso ler: é uma petição de princípio para os ouvidos dos 

adolescentes. Por mais brilhantes que sejam as nossas demonstrações, não passa de uma petição. 

Os alunos que descobrem o livro por meio de outros canais continuarão tranquilamente a ler. Os 

mais curiosos guiarão as suas leituras pelos faróis das nossas mais luminosas explicações”.  

Todavia Killbourne (apud (Reis C. , 2008, p. 179), refere que “não pode ser despiciendo 

que um jovem ocidental típico passe em média quatro horas diárias em frente do pequeno ecrã e 

antes de atingir a maioridade já tenha estado, frente à televisão 18.000 horas, chegando a receber 

o impacto de 350.000 mensagens por ano”. Refere ainda que “ Escola e Educação não são a 

mesma realidade, mas espera-se que a Escola”, seja pelo menos programaticamente a guardiã de 
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um certo conceito de educação, socialmente consensuado e fundado... criticamente em valores. E 

espera-se também que a própria escola não albergue o deseducativo, ainda que nem sempre possa 

cumprir o educativo” (2008, p. 176). Tal, porque enquanto alguns estudiosos aceitaram em 

absoluto as lições da Ilustração sobre a educação à volta do mediatismo, outros proscreveram-no. 

O mesmo autor, a propósito dos meios de comunicação e redes informáticas, cita a posição da 

própria Comissão Europeia que não se coíbe da desinência de “Educadores Selvagens” (1995, p. 

13). Contudo, não teremos que concluir pela conciliação entre ambos, pela mais-valia dos seus 

“Prós e contras” e aceitarmos as contradições dos dois processos educativos?  

Nesta perspetiva, se já foi dito tudo é porque chegámos tarde demais e tal como salienta o 

Padre Chenu (apud (Le Goff, 1983, p. 91), a propósito da exposição feita à introdução do estudo 

de São Tomás de Aquino “pensar é um ofício cujas leis estão rigorosamente fixadas” e neste 

sentido, as bibliotecas e os livros alimentam-nos os sonhos e se os recordamos é porque eles são 

realmente importantes. 
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1.5.4 - As Bibliotecas escolares 

 

Uma biblioteca é sempre sinal de renovação cultural, hoje com outra política documental 

onde não faltam os meios audiovisuais e o livro digital. Porém, a Galáxia de Gutenberg está longe 

de desaparecer, ao contrário do vaticínio de Marshall McLuhan, que há cerca de 30 anos ditou o 

fim do livro impresso. O livro continua afinal a ser um objeto precioso, ajustável em cada virar de 

página estabelecendo com o leitor uma relação poderosa que dificilmente se extinguirá, apesar 

dos novos formatos. Se o “meio é a mensagem”, como referiu o epistemólogo da comunicação, se 

os suportes de comunicação são determinantes para o progresso (1977) e a galáxia foram 

reconfiguradas, quer pela portabilidade do livro impresso, quer pelo mediatismo do livro noutro 

formato, a informação não deixa de nos chegar. 

Hoje vivemos numa sociedade global, com mudanças aceleradas, em que a 

imprevisibilidade e a mutabilidade provocada pelas novas tecnologias aferem a nossa criatividade, 

a nossa adaptabilidade, a nossa capacidade de crítica e comunicação. É pois importante uma 

aprendizagem ativa, cooperativa, uma leitura reflexiva, independentemente do suporte em que o 

texto é transmitido (Sabino, 2012). 

Mas para se compreender a importância cultural que as bibliotecas encerram é preciso 

revisitar os ideais da educação republicana, principalmente as suas promessas de emancipação, os 

obstáculos que encontraram à verdadeira democratização dessas políticas e todas as utopias e 

ideários, que de tão emblemáticos, foram tão pouco concretizados na sociedade de então. 

Segundo o Manifesto da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (1999), a Biblioteca Escolar propicia informação e ideias fundamentais para que o seu 

funcionamento seja bem-sucedido na atual sociedade, baseada na informação e no conhecimento. 

Assim, a BE deve habilitar os estudantes para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolver a 

imaginação, preparando-os para viver como cidadãos responsáveis. É necessário privilegiar os 

serviços já que: “a qualidade e o serviço são invariavelmente marcos” e “ não é possível haver 

bibliotecas de excelência sem uma definição clara dos valores e sem os valores adequados” 

(Tomas & Jr, 1987, p. 23). 

Para Silva (2000), a problemática sobre os livros, a leitura e as bibliotecas continua a ser 

tema atual, pois remete para matérias de importância incontestada, que têm recebido contributos 

diversificados, sujeitos a uma contínua atualização. 

Se a organização escolar existe para promover saberes e aprendizagens, a biblioteca 

escolar deve enformar esses saberes para que os alunos encontrem caminhos. Como sustenta 

Kotler (1996, p. 632) na defesa do “marketing documental ou bibliotecário”, é necessário 

identificar as necessidades e desejos da ”clientela”, bem como dar-se a conhecer aos utilizadores e 

conhecer a sua satisfação para poder fazer eventuais reajustes (Hernández, 1998, pp. 229-245), 

apesar de, supostamente, as bibliotecas serem organizações sem fins lucrativos. 
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Aliás, Adair (1988, p. 98) defende que “o planeamento terá de ser uma atividade chave 

em qualquer grupo de trabalho ou em qualquer organização e constitui um princípio de liderança”. 

Entende-se que o planeamento é também essencial na BE. Neste caso, devemos ter em linha de 

conta o que Goodworth afirma (1990, p. 73) “deve ser realizada permanentemente uma 

aprendizagem aberta para conseguir todos os objetivos, desenvolvendo as pessoas sem as afastar 

do seu trabalho durante longos e dispendiosos períodos de tempo.” 

Na perspetiva de Braga (1996), a informação torna-se, por isso, uma necessidade 

crescente para qualquer setor da atividade humana. Caminha-se para a sociedade do saber onde o 

valor da informação tende a suplantar a importância do capital. A informação e o conhecimento 

são a chave da produtividade e da competitividade. De facto, o desenvolvimento das tecnologias 

tem permitido o aumento da proporção de material digital e a digitalização tem sido fundamental 

para imprimir e escrever a informação científica (Edward & Saponaro, 2005). Materiais a que 

tínhamos muita dificuldade em aceder, hoje podem ser visualizados em nossa casa, no nosso 

computador ou em bibliotecas, arquivos e museus. 

O Ministério da Educação, através da portaria n.º 756 de 14 de Julho (2009), já 

reconheceu a importância do professor bibliotecário, enquanto promotor de motivação e liderança. 

É sua função fazer uma avaliação realista das fraquezas e dos pontos fortes, das necessidades e 

interesses e das ambições da biblioteca. Só essa avaliação lhe permitirá guias de atuação muito 

concretas de liderança mais adequadas (Bothwell, 1991). 

Os acontecimentos e as mudanças na sociedade atual não significam que o passado, o 

presente e o futuro não mantenham entre si uma articulação. Todavia, com o desenvolvimento das 

novas tecnologias até se chegou a pensar que o livro iria acabar. Mas não! Porque ler é um ato que 

enriquece o pensamento, estimula o sonho, a imaginação e a criatividade, só que, para os alunos 

lerem é necessário dessacralizar os livros e os escritores (Cadório, 2001). Carlson (2002), 

questiona esta temática in “Do libraries really need books?”, tendo obtido comentários 

interessantes, como o de Madeline. M. Wake, reitor de uma Universidade de enfermagem, a qual 

referiu que amava os livros e que eles falavam com ela. No entanto, Universidades nos Estados 

Unidos (a do Texas ficou quase sem livros) afirmam que as novas gerações de bibliotecas são 

espaços onde os alunos vão aprender a fazer pesquisas e, assim sendo, são uma ligação entre os 

materiais escritos e os eletrónicos. Isto significa que, os bibliotecários deixariam de ser simples 

“guardadores” de livros e converter-se-iam em tutores de modelos de pesquisa. Porém os livros 

continuam por aí bem no centro do conhecimento.  

Seguindo a linha de pensamento de Agustina Bessa Luís, devemos reconhecer que cada 

livro transporta vida nas suas páginas. Na opinião da autora, há livros que, “com o tempo vão-se 

destilando como as bebidas espirituosas, deixam a beleza temporal e só fica a lágrima e o 

perfume” (2008). Nós, enquanto leitores, percebemos que assim é: sempre que folheamos 

informação, esta remete-nos para reminiscências anteriores. Digamos que é o saber emergente que 
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surge fruto de múltiplas significações adormecidas e que o encontro com essa vivência - do livro, 

do filme, da revista, do jornal, enfim… do documentário - despertou novamente os nossos 

sentidos. Razão tinha Platão quando invocava que “aprender ou conhecer não é mais do que 

recordar” (Fernandes & Barros, 1995). 

Parece-nos importante considerar aqui o que reflete o Manifesto da Unesco (1999) sobre a 

importância da Biblioteca Escolar (BE), quando indica que esta é essencial para a aquisição de 

todas as competências que vão da leitura à escrita, à educação e informação em geral. 

Aquilo que somos em sociedade é o reflexo do poder político. Ontem, por uma questão 

logística de controlo, hierarquia e autoridade, o importante era apenas saber ler e escrever. Hoje, 

por questões de liderança e de gestão, tem de haver articulação entre a informação/conhecimento 

e as competências a adquirir, podendo e devendo ser contrariados/questionados, fazendo-se deste 

modo a diferença temporal. 

Numa economia conectada e global, é importante apropriarmo-nos da palavra certa e a 

abordagem passa pela linguagem, porque até a própria ciência é, segundo os autores pós-

modernos, uma construção discursiva muito elaborada. Heisenberg insistia em que na 

investigação científica “aquilo que observamos não é a natureza, mas a natureza submetida ao 

nosso método de interrogação. Também na Física, todo o nosso trabalho científico, consiste em 

interrogarmos a natureza com a linguagem que possuímos” (1958, p. 58). Enfim, parafraseando 

Hamlet, a realidade são “palavras, palavras, palavras” (apud (Rifkin, 2001, p. 234). 

Os desafios para escola e para a sociedade em geral são hoje de uma grande exigência e, 

como tal, comportam atualizações constantes em que as BE adquiriram um papel fulcral. Por seu 

lado o professor é cada vez mais solicitado na sua missão de desenvolver competências para 

formar cidadãos ativos e construtivos. Na escola dos nossos dias, em paralelismo com a sociedade 

de informação, “ensinar e aprender podem ser vistas, hoje em dia, como duas faces da mesma 

moeda”, (Bairrão & Gouveia, 2007, p. 17);ou seja, para estes autores “o ato de ensinar deve ser 

encarado como uma arte, um estado de espírito permanente que torna no verdadeiro professor 

aquele que se preocupa essencialmente com a inovação no campo da aprendizagem rumo à 

construção do proporcionar as condições para o ‘saber fazer’ e promover o conhecimento a 

adquirir por parte dos seus alunos”. Segundo J. Delors (2001), “cabe ao professor transmitir ao 

aluno o que a humanidade aprendeu acerca de si mesma e da natureza, tudo o que ela criou e 

inventou de essencial”. 

“Na biblioteca lê-se, mas a biblioteca também se dá a ler, o que é mais necessário quando 

o leitor tem acesso direto aos fundos documentais” (Moura, 2001). Importará pois estabelecer 

percursos. 
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2.1 - A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço e suas dinâmicas 

 

2.1.1 - Resenha histórica sobre a Biblioteca Municipal da Guarda 

 

 

 

Ilustração 12 - A Biblioteca Municipal da Guarda 

 

Em 1870 foi publicada em Portugal a lei a favor da criação das bibliotecas populares-uma 

por concelho, lei de difícil execução, que dará depois lugar às bibliotecas municipais. Na década 

de 1880 funcionavam no País, para além da Biblioteca da Guarda, mais nove (Beja, Castelo 

Branco, Coimbra, Funchal, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Viseu). A Biblioteca popular de 

Évora só aparecerá em 1915 e a de Lisboa em 1918. 

 A 22 de Julho de 1875, sob proposta do Comissário de Estudos do Distrito, foi sugerida a 

criação de uma biblioteca popular. À época era presidente da Câmara o Dr. João Manuel Martins 

que se empenhou a “fornecer casa conveniente e a criar a receita de mil réis anuais para o seu 

custeamento”. O mesmo edil comprometer-se-ia a subsidiar paróquias rurais, para que, noutros 

lugares do concelho fossem construídas novas bibliotecas. Na altura, o seu comprometimento não 

vingou e cinco anos depois, a 4 de Maio de 1880, a Junta Geral do Distrito, propôs que fosse 

criada na Guarda a Biblioteca Municipal, para a qual doava um conto de réis, o que, para o tempo, 

significava uma destacada quantia. Assim, a 4 de Novembro de 1880, a Câmara Municipal da 

Guarda, delibera em sessão de Câmara pronunciar-se favoravelmente aos termos do oferecimento 

e a Biblioteca Municipal é criada.  
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Ao tempo, também se pensou num bibliotecário com um vencimento mensal de cento e 

vinte mil réis. Foi posto a concurso um lugar para exercício do cargo logo nesse ano, mas não 

apareceu nenhum candidato que preenchesse os requisitos: o Exame de instrução primária e a 

isenção de recrutamento. Deste modo, só em 6 de junho de 1881 é que foi nomeado um 

bibliotecário, por sinal, um escrivão da Câmara, José Maria Matta e Silva com excelente caligrafia 

que terá efetuado o primeiro regulamento e que foi aprovado a 16 de Março de 1883. Neste ano, 

morre o Cónego da Sé, Joaquim Maria da Silva Leite, ilustre detentor de um património 

bibliográfico de grande qualidade que a Câmara consegue reaver e que passou a constituir 

documentação relevante. Pena, como lamenta o Dr. Francisco Manso que outros, como foi o caso 

do decano D. Joaquim Martins tivesse legado à diocese de Lamego todo o seu valioso património. 

Entre outros bens, obsequiou aquele prelado da diocese de Lamego com uma mula que lhe tinha 

sido dada pelo bispo de Cidade Rodrigo “quae es ótima”. “A mula podia ter ficado para o bispo 

de Lamego, mas nós, ao menos podíamos ter ficado com os livros” (Manso, 2008).  

Sucedeu-lhe Joaquim António do Pina, que poderá não ter sido o seu sucessor imediato, 

sacerdote, conhecido por “o Chouriça”, que foi também capelão da Misericórdia do cemitério e 

cantor da Sé até ao advento da República e irmão de Miguel do Pina. Morreu de tuberculose em 

Fevereiro de 1926 e parte da sua livraria também enriqueceu a biblioteca. O senhor que se seguiu 

foi o conhecido padre João da Costa Pôpo. Na altura, o enriquecimento das bibliotecas era feito à 

custa de doações, donde sobressaem Damião Francisco Alves de Moura, de Avelãs da Ribeira, e 

José Augusto Castro, diretor do jornal “O Combate” e homem natural de Meda, com um valioso 

acervo. 

Nesta fase poucos livros foram comprados, com exceção do ano de 1926, em que se 

adquiriram obras de Ezequiel de Campos e Lúcio de Azevedo. De resto, os gastos com a 

biblioteca limitavam-se ao vencimento do bibliotecário (trezentos mil réis à época do Padre 

Pôpo), à branda iluminação e ao carvão para a braseira. 

 Nos anos seguintes as mudanças não foram significativas podendo até falar-se em algum 

retrocesso, na linha dos utilizadores do chamado “Estado Novo”, que não ultrapassaria os cem 

mensais; para além dos estudantes, os quais, apesar de se tratar de um sítio de cultura e de 

conhecimento, eram pouco frequentadores dele. Ora, se os dados forem comparados com os dos 

finais do século XIX, em que chegaram a ser contabilizados mil e quinhentos utilizadores, as 

diferenças são abissais. 

Excelente foi a decisão da Fundação Calouste Gulbenkian, em Maio de 1958, quando 

foram criadas as Bibliotecas Itinerantes, cujo intuito terá sido que os livros chegassem a todos os 

recantos do País. Quinze viaturas percorreram o território nacional, tendo sido o projeto dado por 

concluir em 1961, à data da inauguração da 47ª biblioteca itinerante, em Viseu. No distrito da 

Guarda, em 1961, foram inauguradas três, com os números 34, 38 e 40, em Gouveia, Guarda e 

Pinhel, respetivamente. Entretanto, a biblioteca fixa complementar da itinerante funcionou no 
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mesmo edifício do Governo Civil, onde já existia a Biblioteca Municipal, com a qual partilhava 

instalações. Passou a ser bibliotecário Hipólito Monteiro Oliveira que conhecia o zelo literário dos 

seus utentes e que muito ajudava quando era solicitado, pois era ele que arrumava e “arquivava” - 

é claro que, ainda sem CDU (Classificação Documental Decimal) – e todo o labor científico que é 

emprestado ao registo e arquivo documental é uma tarefa imprescindível, pois, segundo 

Ranganathan (2009, p. 254), “é necessário que a classificação seja abrangente, envolvendo todo o 

saber passado e presente”. 

 Como se poderá adivinhar a biblioteca tinha pouco recheio, que foi mal acondicionado 

durante mais de um século, pois até o material livro apenas se resumia à doação feita pela 

Fundação Calouste Gulbenkian. Em 1966 formulou-se a hipótese de poder vir a receber o espólio 

literário e epistolar de Nuno de Montemor. Porém, tendo falhado a tentativa ganhou com isso a 

Biblioteca do Sabugal. Entretanto, nos anos sessenta a oitenta, a Biblioteca da Guarda recebeu o 

espólio das bibliotecas do Batalhão de Caçadores 7 e do Regimento de Infantaria 12, que havia 

sido angariado pelo vereador da Cultura Agostinho Martins. Só, mais recentemente é que o acervo 

bibliográfico foi ampliado, sobretudo através de doações: outorga do Dr. Abílio Fernandes de 

Maçainhas, o legado de uma professora natural de Monte Margarida, e a doação de familiares de 

José Augusto de Castro. Em 2007 assinala-se a apreciável parcela de três mil livros do ensaísta e 

professor Eduardo Lourenço que constituiu um considerável acervo para a biblioteca. 

Na atualidade, o acervo tem vindo a ser ampliado por meio de aquisições, quer para 

reposição do espólio, por sugestão da Diretora, Ana Pessanha e do bibliotecário, António José 

Oliveira, quer por força da procura literária dos utilizadores. 
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2.1.2 - A biblioteca da Guarda – uma referência nacional 

 

De visita a este espaço, muitas são as “nobres” figuras que por lá vamos encontrando: 

António Manuel Pina, Eduardo Lourenço, Mia Couto, Mário Zambujal, Tiago Salazar... De vez 

em quando somos surpreendidos no correio eletrónico com referenciais da literatura nacional e 

internacional que nos presenteiam com os seus escritos ou com palavras em conferências e tal 

acontece porque o espaço e os responsáveis que o dirigem se norteiam por princípios de ética e 

por um profissionalismo ao exercício da cidadania. A cidade precisa das atividades que a 

biblioteca impulsiona. As iniciativas “Ler e reler”, a “Quinta dos contos”; “Em família... na 

biblioteca” e “112 Leituras/Contos” promovem o gosto pela leitura, fazem-nos sentir perto do 

mundo e das coisas. 

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) faz parte dos catálogos online da 

Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e tem proporcionado às gentes da cidade encontros com a 

cultura de escritores como é o caso de Cristino Cortes a propósito de “As polémicas de Vergílio 

Ferreira” ou de J. Manuel Monteiro in ”O Ar da Guarda”. Estas edições promovem a memória 

coletiva, a cultura de um povo, porque “Da minha Língua vê-se o mar”(13) onde, Vergílio (1999, 

pp. 83-84) nos remete para o transporte que as palavras fazem de todo um património, bem como 

da inquietude que nos moveu a dar outros mundos ao Mundo num abraço de ensinamento 

repetido. Na verdade, na medida em que nos entendemos no mesmo idioma é mais fácil a 

divulgação do que somos e sentimos.  

A BMEL biblioteca cumpre este referencial num abrir de portas fantástico, pois lá dentro, 

sentimo-nos bem, pela forma como somos encaminhados para a investigação ou, simplesmente, 

para conhecermos vultos da literatura e da ciência. 

A BMEL prima por procurar responder a um público exigente, com os seus espaços 

acolhedores e atrativos e é um centro nevrálgico da educação, da informação, da aprendizagem, 

do lazer, a par de nos proporcionar um espaço de reflexão e de debate sobre temas da atualidade. 

Na medida em que facilita a procura ao utilizador, seja pela gestão de empréstimo de 

monografias, e circulação de documentos, seja pela digitalização de informação, quando 

solicitada, seja ainda pela promoção de exposições, visitas guiadas, ações de formação, 

colóquios/conferências, seminários, sessões de leitura, apresentações de livros, tertúlias, entre 

outra, a biblioteca cumpre com a sua missão de estar perto dos cidadãos locais, ou nacionais. 

Sublinha-se a sua organização e tratamento técnico dos recursos, bem como a permanente 

atualização dos seus fundos, o apoio à linha de leitores/utilizadores, bem como o apoio à produção 

editorial da autarquia. Acrescendo o acesso livre às estantes, aos computadores, à Internet, a 

                                                 
(13) Um excerto do texto “A voz do Mar” lido por Vergílio Ferreira em 1991, quando lhe foi 

atribuído o Prémio Europália. 
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visualização de documentos DVD, CD-ROM e VHS, que muito agrada aos seus utilizadores, pelo 

gesto convidativo de ali voltarem. 

Na BMEL há livros, documentos manuscritos, iconografia, impressos raros, cartografia, 

jornais e revistas que só podem ser ali consultados, de forma a permitir que todos acedam à 

informação e que esta não seja delapidada. 

A coleção reflete a tendência atual e a evolução da sociedade e serviços da biblioteca 

pública, que são oferecidos com base na igualdade de acesso para todos. Apesar de não ser 

detentora de um valioso património, porque temos consciência que, no país, outras há que, por 

força de múltiplos fatores, observam essa distinção, a BMEL, mesmo assim cumpre os requisitos 

em termos de referência nacional. 
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2.1.3 - Mudanças na sua localização ao longo do tempo 

 

Quando a biblioteca foi criada, na década de oitenta do, século XIX, em 4 de novembro 

de 1880, não foi fácil decidir sobre a sua instalação, pois, até a Câmara funcionava num edifício 

arrendado, onde atualmente está instalada a pensão Santos. Por isso, ficou provisoriamente numa 

zona ilustre da cidade, onde funcionava e ainda funciona o Governo Civil, mas de provisória, 

manteve-se por lá oitenta e três anos. 

Em 1963 mudou para as instalações residenciais do Dr. José Carlos Godinho Ferreira de 

Almeida. Mas logo em 1974, a biblioteca passa a ocupar o antigo ginásio da Escola do Magistério 

Primário. Em 1979 com a entrada em funções da funcionária, Teresa Espinha Almeida Saraiva, 

grande ajuda recebeu o Senhor Hipólito no empréstimo diário de mais de seiscentos livros.  

Contudo, nessa altura, o recheio da biblioteca e aconchego do acervo não eram 

significativos. O Dr. Gonçalves da Costa, ilustre historiador e investigador pinhelense ficou 

desagradado com a extinção do bispado de Pinhel e posterior integração das paróquias de Riba 

Côa no bispado da Guarda “numa terra inculta que nem biblioteca tinha”, e não no de Lamego, 

onde anteriormente pertenciam.  

Em 1985 dá-se nova mudança, desta vez, para a residência do Conselheiro Telles de 

Vasconcelos. A casa, ainda que excelente moradia, não era certamente a ideal para este fim. 

Faltava luminosidade, entre outras condições. 

A mudança para o atual espaço só se viria a registar em 27 de novembro de 2008 e foi  

Ana Pessanha que organizou todo o processo de arquivo, catalogação e inventariação, com base 

no atual processo de registo e classificação do acervo (CDU). 
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2.1.4 - A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço – Sua estrutura e suas dinâmicas 

 

A BMEL é composta por dois pisos, contendo um átrio, em que para além de informação 

de referência oral se faculta a reserva eletrónica de documentos, os quais não podem sair da 

biblioteca. Nela se fazem patentes exposições e se efetuam todas as diligências relativas ao 

empréstimo domiciliário.  

Existem duas salas de leitura: Uma infanto-juvenil e a “Nau de Ícaro” – sala de adultos. 

Um outro espaço diferenciado que há que relevar é a Sala “Tempo e Poesia”, a qual recebe 

autores e conferencistas e funciona algumas vezes como “Sala do Conto”. 

 De acordo com o questionário realizado pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas relativamente ao ano de 2012, em termos de atividade, da biblioteca destacam-se as 

seguintes:   

 110 sessões de “Hora do Conto”; 

 24 encontros com escritores e/ou apresentações de livros; 

 16 exposições sobre livros e autores; 

 14 ateliers de “Promoção de Leitura”; 

 12 atividades ligadas ao quotidiano da cidade ou relativas a efemérides de âmbito 

nacional; 

 5 exposições de artes plásticas; 

 4 conferências ou palestras; 

 4 ações de formação em promoção da leitura. 

 

Não existem bibliotecas anexas à biblioteca central, mas funciona uma biblioteca 

itinerante e existem três pontos de serviço externo. A biblioteca está aberta 42 horas semanais e 

294 dias por ano. Existem 126 lugares sentados na biblioteca central, excluindo sala polivalente e 

similares e em termos de prateleiras, em acesso livre, ocupadas pela coleção da biblioteca central, 

que ronda os 488,53m. A área útil da biblioteca é de 1.618,95m2. 

 Quanto à coleção, o total de existências no período entre 2 de janeiro e 30 de abril, era de 

39.629. 

Os documentos que integram o fundo local correspondem a 2.246 exemplares. Mas 

constam ainda 2 livros eletrónicos; 2.113 documentos sonoros; 1.114 documentos audiovisuais; 

319 CD-ROM e 47 inscritos noutros documentos. 

Para que a visualização alusiva ao total da coleção da BMEL seja mais rápida sugere-se a 

análise dos seguintes gráficos.   
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Gráfico 5 - Total da coleção 2012 

As aquisições em 2012 elevaram o acervo a um total de 2.362 títulos, que inclui 2.318 

monografias, (1043 para adultos e 1275 a monografias infantis), não havendo inclusão de nenhum 

livro antigo. 

 

Gráfico 6 - Total de aquisições 2012 

 

Gráfico 7 - Tipologia de monografias 
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O total de seriados correntes corresponde a 41, tendo-se adquirido 3 outros documentos. 

No referente às aquisições, em 2012, o total de unidades físicas foi de 2.405, sendo que 

2.033 são monografias (adulto) e 1.282, monografias (Infantil); 2 e-books; 27 documentos 

sonoros; 32 audiovisuais; 8 CD Room e 3 outros documentos. 

Em termos de eliminações contam-se 18 títulos: 23 volumes; 5 monografias (2 adultas e 3 

infantis) e 13 audiovisuais. 

Ao nível dos recursos tecnológicos a biblioteca conta com 36 computadores; 21 para uso 

exclusivo do pessoal, 15 para uso dos utilizadores, 15 para utilizadores com acesso ao OPAC e 

outros 15 para utilizadores com acesso à Internet. 

Na categoria dos recursos humanos, existe um total de 28 trabalhadores, sendo que apenas 

6 têm formação na área BD (14) (3 Técnicos superiores e 3 Assistentes Técnicos).  

Quanto aos utilizadores inscritos, o total da biblioteca fixa e itinerante era em 2012 de 

3.646 numa relação de 2.686 adultos ou maiores de catorze anos para 960 crianças/adolescentes 

ou menores de catorze anos. 

No tocante ao total de empréstimo de volumes/ unidades físicas, este ascendeu a 16.311 

exemplares relativos a: Monografias:13.838; 

 Documentos sonoros: 265;  

Documentos audiovisuais: 2.044  

 CD-ROM: 164 

 

Gráfico 8 - Empréstimo de volumes/ Unidades físicas 
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O total de volumes no 1º dia útil de dezembro de 2012 correspondeu a 1.294, 

exemplares, relativos a: 

Monografias: 1. 246; 

Documentos sonoros: 0  

Documentos audiovisuais: 22 

CD-ROM: 26 

 

Gráfico 9 - O total de volumes no 1º dia útil de dezembro de 2012 
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2.1.5 - Eduardo Lourenço: O Patrono da Biblioteca Municipal da Guarda 

 

 A atual Biblioteca Municipal tem o nome de um notável homem do distrito. Ensaísta e 

professor, Eduardo Lourenço foi escolhido como patrono da instituição. Natural de São Pedro do 

Rio Seco, concelho de Almeida, nasceu a 23 de maio de 1923, frequentou o liceu da Guarda e 

licenciou-se em Ciências Histórico-Filosóficas em Coimbra.  

Do que muito se escreve sobre a sua obra sobressai sempre o seu pensamento crítico e 

autónomo relativamente à literatura, arte ou política.  

Eduardo Lourenço colaborou em várias revistas, mas foi na “Vértice” que publicou os 

Ensaios que acabariam por fazer parte da 1ª edição de Heterodoxia I.  

Assistente na Universidade de Coimbra até 1953, desapontado com a vida académica 

portuguesa, exilou-se voluntariamente, não chegando a apresentar a tese de Doutoramento cujo 

projeto se designava “Tempo e Verdade”. Próximo de alguns pensadores franceses distanciar-se-á 

do neorrealismo para se aproximar do existencialismo. 

Entretanto, Eduardo Lourenço foi Professor em várias Universidades europeias 

(Hamburgo; Heidelberg; Montpellier) e em S. Salvador da Baía, onde se aposentou. Embora 

exilado, nunca viveu à margem do que se passava na política portuguesa, opinando, escrevendo 

sobre figuras maiores da nossa literatura (Miguel Torga, Vergílio Ferreira, Agustina Bessa-Luís, 

Jorge de Sena e José Saramago), chegou mesmo a apoiar candidaturas e figuras políticas, apesar 

de nunca ter feito parte da política portuguesa.  

Intérprete máximo da cultura portuguesa e universal recebeu vários prémios e distinções 

nacionais e estrangeiros: 

 

1981: Condecorado com a Ordem de Santiago da Espada, concedida por mérito literário, 

científico e artístico. 

1984: Premiado com o Prémio Nacional da Crítica Jacinto do Prado Coelho. 

1988: Recebe o Prémio Europeu do Ensaio "Charles Veillon" pelo conjunto da sua obra. 

1992: Recebe a Ordem do Infante D. Henrique (Grande Oficial) Prémio António Sérgio. 

1995: Doutoramento Honoris Causa, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

1996: Prémio D. Dinis e Prémio Camões. Foi ainda condecorado no mesmo ano com o 

grau de Oficial da Ordem Nacional de Mérito de França e Doutoramento Honoris Causa, pela 

Universidade de Coimbra. 

1998:Doutoramento Honoris Causa, pela Universidade Nova de Lisboa. 

1999: Homenageado pela Câmara Municipal de Cascais. 

2000: Distinção de Chevalier de L'Ordre des Arts et dês Lettres, pelo governo francês. 

2001: Prémio Vergílio Ferreira. 

2002: Condecorado pela França, com a Legião de Honra, no grau de Cavaleiro. 
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2006: Galardoado com o prémio "Melhor Trajectória Literária de Autor Ibero-

americano", instituído pela Junta da Extremadura (Espanha). 

2007: Distinguido pela Universidade de Bolonha (Itália) com o título Doutor Honoris 

Causa em Literaturas e Filologias Europeias. 

2008: Medalha de Mérito Cultural pelo governo português e Medalha de Ouro da Cidade 

da Guarda. 

2009: Encomienda de Numero de la Orden del Mérito Civil pelo Rei de Espanha. 

2011: Prémio Vida e Obra da Sociedade Portuguesa de Autores e Prémio Pessoa. 

2012: Prémio Universidade de Lisboa. 

Aliás, o Núcleo de Investigação em Ciências Políticas e a Universidade de Évora, ao 

acolher a sua obra literária, terão destacado esta definição de universidade para o autor: “um lugar 

de escrita à espera de impressão” que se podia ajustar a cada espaço do saber, ou não fosse a 

escola, a biblioteca e o museu fontes de palavras que estão sempre por escrever.  

Eduardo Lourenço é, na visão de Paulo Borges (2008) um crítico, um ensaísta, um místico, 

ainda que por via da do laicismo e da heterodoxia ajustado à meditação da sua experiência poética. 

O autor (2008) estabelece aliás alguma semelhança entre “O tempo e poesia” de Eduardo Lourenço 

e a “Invocação do meu corpo” de Vergílio Ferreira, na medida em que a existência humana está 

sempre a caminhar para o seu latente imo, que é o próprio instante. Assim, “somos ou descobrimos, 

embora precariamente, o círculo ou a esfera que pode estar em toda a parte e a circunferência em 

parte alguma” (2010, p. 7). A poesia é, nas palavras de Lourenço, “o forno de queimar o real” 

(1987, p. 35) e, porque não é evidente a origem de toda a evidência, o mesmo autor questiona “com 

que lâmpada exploraríamos a criação do Sol” (Lourenço, 1987, p. 45)? A poesia em Loureço é 

abertura, é sustento do Ser, é divindade, é o regresso ao sempiterno enraizamento, é metamorfose 

do limite e por isso a Saudade é a instância do instante, que nunca acaba nem começa, revivendo o 

amor e o fio de Ariadne, que permite a Teseu recordar-se de quem realmente é, nas palavras de 

Teixeira de Pascoaes. Temos que voltar à terra incircunscrita do instante e, para tal, é necessário 

sair do labirinto, enrolando e desenrolando o fio até compreender tudo o que está nele. A labiríntica 

procura de Teseu representa toda uma investigação que fazemos com os fios do amor e da 

esperança, até descobrimos quem realmente somos, até se “conseguir algo que sempre esteve lá 

mas que, para nós, é intangível” (Lourenço, 1987, pp. 36-37). São esses fios que nos levam a 

inverter e a absorver tudo o que está por dentro do labirinto até conseguirmos sair dele.  

O “paradoxo” do instante” é algo que nunca se inicia nem finda. Derivado do latim 

“momentum”, o seu primeiro significado é “movimento” e, por isso, deslizamos eternamente 

parados, não para a eternidade, mas na eternidade, deixando para trás a “espuma do tempo”, não 

sendo porém nem a eternidade, nem o tempo que concebemos “ardente silêncio onde vamos” e por 

isso a significar inacessível. Assim o “Instante” de Lourenço aparece igualado ao “Sempre” de 

Teixeira de Pascoaes (1988), em que se procura” a loucura de Deus, o sonho e o nada” como se 
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nunca houvesse morte do pensamento lógico e a incessante procura fosse sempre possível. Este 

autor fala-nos do “frenético bailado da vida” (1987, p. 13), num “ato poético demiúrgico e 

ambivalente”, que na visão de Borges (2008, pp. 215-229), remete para um “anjo” e um 

“demónio”. É como se existisse um “espetador” a completar-nos e a definir-nos enquanto pessoas. 

“Foi numa tarde da minha infância, velha tarde com os doirados já escuros, eu apareci na verdade 

sobre a terra” e como em Vergílio é uma” presença intemporal e eterna”, sendo “alguém que não é 

ninguém e somos nós” (1994, pp. 66-70). 

Não é fácil compreender Eduardo Lourenço, nos seus jogos de palavras e de profundidade 

em termos de pensamento que nos embaraça e nos tolhe amiúde. Ouvi-lo e lê-lo deve, no entanto, 

fazer parte das nossas referências culturais porque a sua obra é realmente rica de ensinamento e 

deveras impressionante em termos identitários de uma cultura que tanto é nacional como 

multicultural, dada a bagagem além-fronteiras com quem sempre partilhou as suas vivências. 

Para Vilar (2008, p. 2), “Eduardo Lourenço é uma figura ímpar na cultura portuguesa pela 

densidade, originalidade, mobilidade e independência da sua obra. Ouvi-lo, ou lê-lo (e às vezes 

relê-lo, porque é necessário) é recebermos um tónus vivificador do espírito e surpreendermo-nos 

pela vastidão das suas referências, que surgem com tal naturalidade como se houvesse sempre toda 

uma biblioteca aberta na sua frente”. 

 Grande pensador do nosso tempo, alia a intensidade do seu pensamento à excelência 

comunicacional. Um crítico notável, um homem de cultura e de saber, lúcido e inconformista,  

sempre atento à realidade cívica e política que vai percorrendo, numa afirmação premente de 

valores. 

Segundo Lima (2011), um dos coordenadores científicos da obra – Heterodoxias - “a 

melhor maneira de homenagear Eduardo Lourenço é lê-lo, estudá-lo, discuti-lo, contestá-lo, se for 

caso disso, e depois se verá se isso tem ou não influência na vida das pessoas», e garantiu que não 

se trata de «um pensador para consumo rápido ou imediato”. 

Ademais, a própria heterodoxia é, nas palavras do seu autor “humildade de espírito, o 

respeito simples em face da divindade inesgotável do verdadeiro. Resistamos à ilusão de supor que 

tudo pode ser inundado de luz. Deixaríamos de ver.” (Lourenço,2011, p. 35).
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Conclusão 

 

 Sobre a Biblioteca Municipal da Guarda, sobre a educação, sobre o livro e sobre as 

bibliotecas, muito há ainda por dizer. O estudo sobre estas temáticas não se esgota até porque muito 

do acervo documental da Biblioteca está por catalogar e, por isso, indisponível para estudo 

apurado. Contudo, gostaria de sublinhar que apreciei fazer este encontro da palavra, do saber, e do 

aprender com a ideia na encruzilhada do rigor. 

 Percebi que é necessário cruzar informação e que o saber nunca está feito. Deu-me 

satisfação particular escolher e formular o problema da temática, rever literatura pertinente elaborar 

um quadro de referência, enunciar um objetivo e formular questões de investigação.  

Assim, no trilho das bibliotecas ou na senda da educação pretendo continuar atenta e tentar 

extrair explicações com vista a obter novas informações. 

Os séculos XIX e XX foram épocas de feição para a cidadania, mas também tempos de 

ódios e de confusão, sendo ainda épocas cruciais da nossa história em termos de conhecimento e de 

esclarecimento sobre o tempo atual que percorremos. 

Quando se faz investigação vemos de outra maneira o mundo e as coisas que nos rodeiam, 

porque afinal nada é simples, ou então, há uma lógica compreensiva das coisas e sentimos que 

temos obrigação que encontrar métodos para chegar à raiz dos problemas que todos os dias nos 

invadem. 

A revisão da literatura sobre a Educação, República e Bibliotecas permitiu um 

conhecimento mais abrangente. Construiu-se saber à volta do estudo, mas há muitos aspetos que 

necessitam de aprofundamento de pesquisa e revisão, tais como: perfil dos profissionais que 

trabalham nas bibliotecas, diretrizes para a política de coleção, qualidade dos serviços, custos e 

manutenção e principalmente averiguar a satisfação dos utentes em termos de investigação e 

informação. 

É bom que se acelere a biblioteca digital, tanto na Biblioteca Municipal como na Biblioteca 

Escolar, sob pena de as perdas em termos de frequência, serem significativas. 

Vamos por aí a rasgar horizontes rumo a saberes novos. Não paremos na busca. “Pelo 

sonho é que vamos” (Gama, 1993). 
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Apêndice 

1 À conversa co na m a Doutora APessanha – Diretora da Biblioteca Municipal 

Eduardo Lourenço ( BMEL) 

 

1 - Quando a Doutora Ana Pessanha chegou à Guarda, já a BMEL funcionava neste 

espaço? 

 - A. P – Vim para a Guarda em 2007 exatamente com o propósito de organizar esta 

biblioteca que viria a ser inaugurada a 27 de Novembro de 2008. 

2- Esta Biblioteca, em termos de parâmetros de classificação e, quanto aos requisitos 

exigidos para o espaço que preenche, está bem dimensionada, tem um ambiente acolhedor, um 

nível de conforto maximizado, está bem arejada e, de certeza, apresenta um Bom nível de 

humidade relativa …enfim, na Sua ótica, e numa escala de avaliação de 0 a 20, que nota merecia?   

-A. P – Julgo que faltam vidros duplos, painéis solares para aproveitamento da energia 

solar e o aquecimento a gás fica bastante caro à autarquia. 

 

3- Qual a média de indicadores diários, em termos de consulta, para esta biblioteca? 

-A.P – Entre 80 a 90 nas duas salas. 

 

3.1  - Há indicadores sobre as requisição documental por profissões? 

 -A.P – Sim. A maior parte dos seus utentes são alunos do Instituto Politécnico da Guarda 

e professores. 

3.2 - E sobre as opções de leitura? 

Nacional? 

Estrangeira? 

Publicações periódicas? 

Livros atuais? Mais antigos 

Livros de entretenimento? Aventura? Romance? Científicos? Multifuncionais? 

-A.P – São livros nacionais, publicações periódicas e livros atuais. 

 

3.3 - Quanto ao perfil dos leitores, em termos de “Público alvo”… 

(Erudito ? Investigadores? Estudantes? …. 

-A.P – São principalmente estudantes. 

 

4- A leitura efetuada neste espaço tem tendência a ser mais presencial ou domiciliária? 

- A. P – É a leitura domiciliária. 
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5- Como é que a Biblioteca Eduardo Lourenço promove a leitura cá dentro e fora deste 

espaço? 

-A. P – É essencialmente com atividades de animação que por vezes envolve grupos. 

 

6- Hoje existem bibliotecas municipais um pouco por todo o lado, bem equipadas, eu 

diria, algumas até soberbas, outras com menos acervo, mas custou para que essa democratização 

se fizesse. Que amarras, que freios as condicionaram, ou, pelo contrário, que impulsos as 

trouxeram para a ribalta? 

- A. P – Uma ajuda preciosa foi a construção do edifício com a ajuda da autarquia e da 

Direção Geral de Bibliotecas. 

 

7– Como a minha temática, em termos de mestrado, se prende com a 1ª República e a 

Educação no contexto das bibliotecas, qual a sua opinião sobre este período, em termos de 

“fermento”/génese da proliferação das bibliotecas? 

-A. P – Essa época foi o “fermento” da leitura para a alfabetização e, em certa medida, foi 

essa feitura dos livros que desenvolveu a educação popular em termos de leitura. 

 

8- A oferta de livros nem sempre é a garantia da formação e prática de leitura. Porque é 

preciso desencadear mecanismos de desenvolvimento e formação de leitores, como é que a 

biblioteca gere esta dinâmica? 

-A.P – É verdade. Nem sempre quando nos oferecem um bom livro significa que vamos 

ser potenciais leitores, mas aqui neste espaço procuramos com atividades diversas que passam 

pela publicação na nossa página, atrair leitores de todas as idades. 

 

9- Vivendo como vivemos no século XXI, numa sociedade de informação considera que 

conhecendo todos os recursos humanos entre outros, esse acesso à informação, neste espaço é 

sempre objetivamente viável? 

-A.P – Julgo que sim, até porque muitos dos nossos utilizadores nem se fazem 

acompanhar do seu portátil. Sabem que não é necessário, pois neste espaço disponibilizamos 

quase sempre um computador. A não ser em dias ou horas atípicas, pois aqui como noutro sítio 

qualquer também se registam picos de utilização.  

 

10- A BE (Biblioteca Escolar) funciona dentro de uma dinâmica, na qual o Professor 

bibliotecário coordena e organiza com os professores atividades que podem funcionar no espaço 

da biblioteca, ou na sala de aula, conforme a sua tipologia e intencionalidade, ou seja: Ora são os 

alunos que vão à biblioteca, ora é a biblioteca que congrega esforços e vai à sala de aula para 
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motivar os alunos para a frequência daquele espaço. Por aqui, na BMEL também é preciso 

“cativar” leitores?  

A.P – É um pouquinho diferente, mas, também aqui, temos que desenvolver esse gosto e 

chamar leitores 

 

11- A mudança de “Patrono” de “Alexandre Herculano”, um homem da geração de 

sessenta com um peso hercúleo no mundo da literatura e da história na viragem para o século XX, 

para “Eduardo Lourenço”, congrega mudanças políticas ou ajustes literários que, às vezes importa 

fazer com as gentes da Guarda para que a História vá contando valores e dedicação dos que 

também por aqui nasceram. Consegue explicar essa mudança?  

 

-A. P - A biblioteca só se passou a chamar de “Eduardo Lourenço” quando foi 

inaugurada. Julgo que houve contornos políticos para a nova desinência, mas que me ultrapassam. 

Não sou da Guarda e quando aceitei o cargo de Diretora, julguei que ia ficar menos tempo. 

 

 

12- A política nacional em torno da leitura questiona as bibliotecas municipais, faz apelos, 

interpela e condiciona, no bom sentido do termo? 

Não todas as diretrizes partem do interior da biblioteca. Não há muita orientação externa. 

 

13 - Quanto ao vosso “modus operandis”, sempre que solicitam ao Município apoios (não 

digo tanto de reforço de verbas, pois todos sabemos como correm os financiamentos com a 

cultura/educação mas a outros níveis, como por exemplo: bons comunicadores; contactos para 

agilizar com esta ou com aquela personalidade do mundo da cultura, contactos com instituições 

para a  participação em momentos cruciais que têm a ver com o V/ Plano Anual de Atividades …    

sentem vontade política e contributos generosos? 

 

-A.P – Há uma seção cultural a funcionar na biblioteca que articula com o Município e, de 

certa forma, dá resposta às necessidades da biblioteca. 

 

14 - Sabendo que este espaço contempla uma sala para adultos (A Nau de Ícaro), outra 

para os mais jovens (Nós, como futuro) , a sala do conto, a secção de preservação e restauro, bem 

como bem o espaço do ”Tempo e Poesia” que se desdobra em atividades diversa tais como: 

conferências/encontros, apresentações de livros… Enfim, qual é a dimensão para a qual sente que 

a biblioteca responde mais assertivamente e que lhe dá mais prazer organizar? 
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-A.P – O espaço que me dá mais prazer organizar é “Nós como futuro” e “A Sala do 

Conto”, porque apesar de implicar muita exigência, são os espaços que dão mais frutos e, que de 

certa forma, nos fazem crescer enquanto funcionários desta biblioteca. 

 

15 - Claro que há sempre um grau de insatisfação, porque há em nós um desejo sempre 

crescente de querer mais e melhor, mas considera que, em termos de espólio, a biblioteca está 

bem documentada? 

-A. P – Está, por enquanto. Mas apenas porque a biblioteca só foi inaugurada há quatro 

anos. Daqui a algum tempo, será necessário repensar algum espólio e atualizá-la. 

 

16 - A política documental que passa pela entrada de novos documentos, ou pelo 

“desbaste”/abate de parte da coleção, seja ela livro ou não livro, como material multimédia, 

periódicos, jogos, fotografia, equipamento informático… etc,  é feita só por sugestão da Diretora, 

ou obedece a linhas orientadoras definidas em equipa? 

-A.P – Quando eu sugiro ou alguém da minha equipa. É um espaço plurifuncional e estou 

atenta à opinião de outros. 

 

17 – Sobre os critérios de escolha relativamente a quem vem para fazer conferências ou 

apresentações de livros aparece, quase sempre, por sugestão da Diretora e da Sua equipa, ou 

obedece a outros predicados/imperativos que, às vezes, a Biblioteca acaba por não poder recusar? 

-A. P – São os próprios utilizadores que muitas vezes fazem solicitações, as editoras de 

livros, a minha equipa de trabalho ou sou eu própria que efetuo pesquisas. 

 

 

Guarda, 25 de janeiro de 2013 

Obrigada pela Sua gentil disponibilidade, 

Lúcia Firmino 

 

 


