
iva! Uma nova lei diz 
que todas as escolas 
brasileiras deverão 
ter biblioteca! Sem es
quecer de lastimar os 
dez anos concedidos 
para que a nova rea

lidade se implante, vale refletir sobre 
aspectos da questão. 

Primeiro lugar: chama a atenção o 
fato de que tenhamos de criar uma lei 
sobre o assunto. Nesses termos, a lei é 
evidência de que o País não vinha en
tendendo a biblioteca escolar como re
curso essencial de educação. Assim, se 
não é por decreto que as questões edu
cacionais e culturais se resolvem, a 
obrigatoriedade, nesse caso, poderá si
nalizar novos tempos. 

Na década de 70, ao discutir cami
nhos e descaminhos da Educação, Pia
get chamava a atenção para o sério pro
blema do ensino transmissivista em 
época de importantes transformações 
como a nossa. No entanto, a educação 
brasileira, apesar das influências piage-
tianas, continua transmissivista. No ge
ral, o aprendiz não é ainda considerado 
como criador de conhecimento e cultu
ra. Continua prevalecendo a educação 
bancária, denunciada por Freire. 

Em outro sentido, se a biblioteca es
colar é condição fundamental à supera
ção do anacrônico pedagógico que nos 
ronda, a experiência histórica - no País 
e fora dele - já deu mostras suficientes 
de que não basta simplesmente ter bi
bliotecas. Essas, para cumprirem no
vos papéis, devem ser capazes de dia
logar com as demandas próprias aos 
processos de aprendizagem, bem co
mo dialogar com a cultura das comuni
dades escolares, sua diversidade e plu
ralidade. Se não atentarem para isso, a 

obrigatoriedade, mesmo se cumprida, 
será como lantejoulas destinadas a des
viar a atenção da má qualidade do teci
do que veste a noiva. Falso brilho! 

É preciso, pois, perguntar: o que o País 
entende e vai entender como biblioteca 
escolar? Que práticas serão aí desenvolvi
das? Que profissionais serão necessários? 

Nesse sentido, alguns problemas. Por 
exemplo, a ideia de depósito, de arqui
vo, de armazém cultural continua fir
me. E pior: autoridades ministeriais, di
rigentes escolares, técnicos de educa
ção e outras pessoas do ramo acham que 
basta colocar acervos à disposição de to
dos e os problemas educacionais, em es
pecial, de leitura e escrita, estão resolvi

dos. Ora, políticas distributivistas orien
tadas por tal direção fracassaram no 
mundo todo e não há razão para acre
ditar que será diferente no Brasil, ape
sar dos milhares de livros comprados 
por projetos governamentais. Cultura e 
conhecimento demandam mediações e 
mediadores de variadas ordens! 

Por outro lado, as bibliotecas são lo
cais de reunião de materiais, mas de 
materiais organizados em sistemas do
cumentários, em linguagens que comu
nicam e necessitam ser compreendidas. 
Organizar a documentação não é uma 
simples questão técnica secundária, mas 
atitude educativa fundamental. Tal fato 
deve ser aprendido por bibliotecários, 
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educadores e autoridades em geral. A 
liberdade de busca está relacionada ao 
modo como os materiais são disponibi
lizados na biblioteca. Está em jogo o blo
queio ou a promoção da autonomia dos 
aprendizes; em outras palavras, concei
tos e práticas de educação. 

Há outro aspecto essencial. A biblio
teca não é apenas recurso complemen
tar à sala de aula. A educação brasilei
ra continua presa a essa tradição da sa
la de aula como "centro" da aprendiza
gem. Tudo o mais é visto como periféri
co. Ora, educação se faz no mundo, na ci
dade, na pólis. Somente articulada à cul
tura, considerada em toda sua extensão 
e dimensão, em seus diferentes disposi

tivos, a sala de aula ganha sentido edu
cacional pleno. Não há, portanto, hie
rarquia entre sala de aula e biblioteca, e 
sim complementaridade. São essenciais 
à aprendizagem tanto as relações for
mais, com o conhecimento propiciadas 
pela sala de aula, como as relações me
nos formais ou informais de outros es
paços de conhecimento e cultura. 

Edgard Morin diz que é preciso "co
nhecer o conhecimento". Nesse aspec
to, a biblioteca escolar, além de conti
nuar sendo lugar privilegiado de rela
ções ativas com conteúdos ali guarda
dos, é também espaço de aprendizagem 
sobre saberes, envolvendo as dinâmicas 
que atuam nos processos de construção 

de conhecimento e cultura. Desse mo
do, embora articulada com programas 
emanados das salas de aula, desenvolve 
ações específicas e programas próprios, 
inscritos nos projetos político e pedagó
gico da escola. O objeto de tais progra
mas e ações são os saberes informacio-
nais, isto é, habilidades, competências e, 
principalmente, atitudes em face da in
formação e do conhecimento. Só assim 
cumpre-se o que recomendou Morin. 

Dessa forma, na biblioteca escolar 
aprende-se de forma viva, não somente 
a buscar e a usar as informações, mas a 
atribuir-lhes valor, em razão não só dos 
conteúdos acessados, mas das dinâmi
cas complexas que os envolvem. Nos 
tempos atuais, ter acesso às informa
ções sem ser capaz de conferir-lhes va
lor, sem o desenvolvimento de uma ati
tude afirmativa ante a avalanche infor-
macional, é caminho aberto ao naufrá
gio simbólico, à incapacidade de pro
duzir sentidos para o mundo. 

Deriva daí nossa preocupação atual 
na ECA/USP com a constituição da in-
foeducação como campo de estudos e 
de ação profissional (site www.infoe-
ducacao.blogspot.com.br). Nesses ter
mos, as bibliotecas escolares não se
rão mais meros depósitos ou centros 
distribuidores de informações. Se
rão Estações do Conhecimento, lugar 
de aprendizagem e de trocas culturais 
que estão na base de constituição dos 
sujeitos e do conhecimento. 

Temos, pois, de saudar as bibliote
cas escolares a ser implantadas nas es
colas. Mas, ao mesmo tempo, temos de 
reinventá-las, tarefa que implica no
vos conceitos e práticas e, especial
mente, novos profissionais não exis
tentes ainda no País, situados nas con-
fluências das Ciências da Informação e 
da Educação. Não será, portanto, com 
formações e concepções tradicionais 
que construiremos tal perfil. Precisa
remos, assim, mobilizar urgentemente 
as universidades para que abram bre
chas para demandas dos novos tempos. 
E preciso formar infoeducadores, ou se
ja, profissionais capazes de reinventar, 
cuidar e desenvolver ambientes com
patíveis com condições da informa
ção na contemporaneidade e, ao mes
mo tempo, com processos educativos 
centrados na formação de protagonis
tas culturais. Sujeitos em condição de 
criar conhecimento e cultura. 
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Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 48, p. 54-55, ago. 2010.




