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3.4.1 A documentação institucional relativa às bibliotecas escolares: 
princípios orientadores 
 
 
 Com base em dois documentos divulgados no site da Rede de 
Bibliotecas Escolares e do conhecimento de todos -- “Manifesto das Bibliotecas 
Escolares”, preparado pela Federação Internacional das Associações de 
Bibliotecários e de Bibliotecas e aprovado pela UNESCO, e “Declaração 
Política da IASL (International Association of School Librarianship)” sobre 
bibliotecas escolares, chegamos às linhas orientadoras e aos princípios que 
norteiam a nossa actuação no que diz respeito à temática em causa. 
 
 Tendo estes documentos sido objecto de leitura neste curso, proponho 
que nos centremos agora em dois aspectos específicos: 

- igualdade de oportunidades, e 
- liberdade intelectual. 

 
 Atentemos então nos seguintes excertos do “Manifesto da Biblioteca 
Escolar” (IFLA/UNESCO): 
 

“As bibliotecas escolares devem disponibilizar os seus serviços de 
igual modo a todos os membros da comunidade escolar, 
independentemente da idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, 
língua e estatuto profissional ou social. Aos utilizadores que, por 
qualquer razão, não possam utilizar os serviços e materiais 
comuns da biblioteca, devem ser disponibilizados serviços e 
materiais específicos. [...] 
O acesso aos serviços e fundos documentais deve orientar-se 
pela Declaração Universal dos Direitos e Liberdades do Homem, 
aprovada pelas Nações Unidas, e não deverá ser sujeito a 
nenhuma forma de censura ideológica, política ou religiosa ou a 
pressões comerciais.” 
 

  
 Nestes dois parágrafos estão consignados direitos hoje tidos como 
consensuais em qualquer sociedade moderna. No entanto, embora 
considerados na Constituição da República Portuguesa como fundamentais, a 
liberdade intelectual e o direito à informação têm por vezes contornos que não 
são de abordagem linear quando queremos constituir uma colecção destinada 
a um público em idade escolar que, hoje em dia, se apresenta com carácter 
mais heterogéneo, sobretudo no que diz respeito a pertenças étnicas e 
religiosas.  
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3.4.2  Censura versus Liberdade Intelectual 
 
 
“O conceito de liberdade intelectual envolve a protecção de direitos de todos os 

indivíduos no que respeita ao acesso à informação que lhes possa 
eventualmente interessar.” 

 
 Será que, tendo esta máxima por guia, qualquer tentativa de retirar 
materiais de uma colecção ou de restringir o seu acesso pode constituir, no 
caso de uma biblioteca escolar, um desafio ao direito de escolha dos alunos 
que frequentam esse espaço? 
 
 
 Quando se seleccionam materiais que vão constituir ou integrar 
determinada colecção, sejam eles em formato tradicional ou em novos 
formatos “intangíveis”, a questão da censura é uma preocupação sempre 
presente. O processo de selecção que os profissionais da informação 
executam ao juntar recursos à colecção, quer por aquisição quer viabilizando o 
seu acesso, deverá ter por base a aplicação de critérios normativos, expressos 
na Política de desenvolvimento da colecção. A filosofia geral inerente a esses 
critérios é, pelo menos nos países ocidentais, a do serviço à comunidade, 
proporcionando acesso livre e aberto à maior gama de recursos possível. 
 
 As origens da liberdade intelectual remontam a Sócrates (o filósofo...), 
que acreditava no valor e nos benefícios da discussão livre. A esta noção de 
liberdade opõe-se o acto de censura que coloca controlos restritivos à 
disseminação de ideias, de informações ou de imagens transmitidas por 
qualquer meio de comunicação. Assim, em vez de se olhar para o que pode ser 
incluído, procura-se o que se pode excluir e procuram-se razões que 
justifiquem a eliminação de determinados itens de uma colecção. Este tipo de 
comportamento pode ter como motivação o desejo – consciente ou talvez não 
– de que uma colecção deve apenas incluir materiais que representem 
determinado ponto de vista. 
 
 Sabemos que a censura se foi revestindo de muitas formas, desde as 
mais óbvias às mais subtis. A tutela governamental, a sociedade civil e os 
próprios bibliotecários podem praticar actos censórios de muitas formas e deles 
terem diferentes níveis de consciência. Um bibliotecário, por exemplo, poderá 
não ter plena consciência de que está a exercer um acto censório quando evita 
seleccionar determinado material que possa causar controvérsia na 
comunidade ou material do qual pessoalmente discorda. Este é um ponto 
especialmente sensível, sobretudo se a selecção de recursos estiver na mão 
de um só indivíduo. Assim, para além de deverem ser vários os intervenientes 
no processo selectivo, uma política de desenvolvimento de colecções deve ter 
como objectivo, para além da variedade de recursos, um equilíbrio entre vários 
pontos de vista. 
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 Mas, afinal, quais podem ser nas sociedades actuais as razões 
motivadoras de acções de censura? 
 
 Segundo Evans (2000: 546), os motivos podem ser de ordem 
psicológica, política ou social. Os primeiros têm a ver com o desejo de não 
permitir que os outros expressem ideias que o “censor” considera ofensivas. A 
motivação política prende-se com o facto de os governos tentarem controlar os 
sistemas de comunicação que possam eventualmente ameaçar as políticas 
seguidas. A motivação social advém do desejo de preservar a paz social, 
evitando, por exemplo, o aumento da criminalidade, considerando, por 
exemplo, o censor que a violência poderá ser incentivada por determinado livro 
ou filme. 
 Na generalidade dos casos, o censor – seja ele governamental, grupal 
ou individual – advoga que está a agir por razões de protecção. A censura é 
um acto paternalista, pelo que limita as experiências vivenciais tanto de adultos 
como de crianças. 
 
 Proponho agora que “oiçamos” o testemunho de uma escritora norte-
americana, mas cujo texto nos chega em língua castelhana. Ora clique no 
seguinte endereço: www.imaginaria.com.ar/09/1/potter.htm. Encontrará, no fim 
do documento, uma ligação para um outro artigo que não só relata um 
acontecimento curioso, como disponibiliza dados interessantes relativos a 
“actividades censórias”.  
 
 Mas o que fazer quando algum elemento da comunidade reclama 
relativamente à existência de determinado material na colecção da sua 
biblioteca escolar? Em primeiro lugar, há que perceber as razões de tal 
reclamação, pelo que deverá estar previsto um procedimento formal. Será fácil 
que o responsável pela biblioteca conceba um formulário em que, entre outros 
aspectos, estejam perguntas formuladas de forma a que se perceba o ponto de 
vista do “queixoso” e a sua relação com a obra em causa. Para além 
obviamente da identificação da obra, poderemos incluir questões, tais como: 
 

- conhece o material na íntegra? 
- se não, que parte conhece? 
- o que considera impróprio neste material? 
- quais são os efeitos que considera que este material poderá ter sobre o 

utilizador? 
- para que idade o considera adequado? 
- o que propõe que a biblioteca faça com o recurso? 
- propõe algum outro em sua substituição? 

 
 O facto de o queixoso ter que apresentar, por escrito, a sua reclamação 
apresenta a vantagem de perceber que está a ser levado a sério e que as suas 
razões ficarão registadas, tendo assim outro nível de responsabilidade na 
acção que está a empreender. Por outro lado, o facto de ter que utilizar a 
escrita, fá-lo tomar uma maior consciência das razões apresentadas. 
 
 
 


