
Biblioteca Comunitária Rural – Um espaço para 

troca de conhecimentos e experiências. 
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Na idade onde a maioria das pessoas pensa em 

se aposentar, uma moradora de Itanhaém, no 

litoral de São Paulo, resolveu "iniciar a vida". 

Aos 65 anos, Lydia da Silva Gonçalves começou 

a estudar, se alfabetizou e, em seguida, virou 

estudante universitária. Após se graduar em 

pedagogia, ela lançou livros e abriu uma 

biblioteca comunitária na garagem da própria 

casa. A história de superação começou após a 

idosa sofrer um golpe. 
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Pedagoga formada e com 78 anos atualmente, Lydia 

Gonçalves não parou de se dedicar após a faculdade. 

Apaixonada por poesias, ela já lançou dois livros. “Já li 

centenas de livros e dou palestras. Antigamente as pessoas 

não me enxergavam. A pessoa sem leitura não é nada, é cega. 

Eu tento passar isso para as crianças e os adultos. A maioria 

das pessoas do meu bairro não sabem ler”, afirma Lydia. 
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Como parte do sonho, Lydia montou na garagem da 

própria casa uma biblioteca comunitária, que já 

conta com mais de 1300 obras. “Abriu a biblioteca 

na garagem e conta com a doação de livros 

oriundos de uma parceria com a biblioteca municipal 

de Itanháem – “Poeta Paulo Bomfim”. 
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Quando terminou a graduação em Pedagogia, a estudante nota 

dez foi convidada para ocupar uma cadeira na Academia de 

Letras de Itanhaém. “Fiquei muito feliz. É uma coisa que eu 

nunca imaginaria que acontecesse na minha vida. Foi um 

presente de reconhecimento, depois que publiquei o meu 

primeiro livro, ‘A Felicidade está a sua espera’ - sozinha, com 

muito esforço.” O segundo, ‘ Mosaico Caiçara’, foi um pouco 

mais fácil porque Lydia conseguiu o apoio de uma editora. 

Agora, Lydia se prepara para lançar seu terceiro livro, entitulado 

‘A flor que encanta’ 

 

Além disso, Lydia também auxilia as crianças do bairro com as 

lições de casa. Elas podem vir aqui à tarde que eu dou reforço. 

 

O livro é o melhor bem que se pode ter. O estudo ninguém pode 

roubar de você”, afirma a pedagoga estudante de Direito. 
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Contato: (13) 3429-3228 

Email: bibliotecaitanhaem@gmail.com 
 

 

 

 

 

OBRIGADA! 
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