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RESUMO 

 

Apresenta a biblioteca escolar como espaço propício para a construção de 

conhecimento de forma colaborativa, fazendo uso da leitura com base na perspectiva 

do Letramento, Estética da Recepção e Sociointeracionismo. Mostra a Gestão do 

Conhecimento como um processo que pode ser utilizado na Biblioteca Escolar para 

otimizar o desenvolvimento de saberes de forma colaborativa entre os seus 

participantes através de práticas leitoras. Aponta que a biblioteca escolar deve atuar 

como um espaço informacional dinâmico, oferecendo suporte para suprir as 

necessidades de seus usuários, implementando propostas de aprendizagem por meio 

da leitura. Finaliza expondo que o papel do Bibliotecário é imprescindível para que 

as ações de desenvolvimento de aprendizagem através da Leitura e da Gestão do 

Conhecimento de fato aconteçam na Biblioteca Escolar. 

 

Palavras-Chave: Biblioteca Escolar. Leitura. Concepções de Leitura. Gestão do 

Conhecimento. Bibliotecário.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto que estamos inseridos, a informação e o conhecimento atuam como a 

válvula motriz na sociedade contemporânea impulsionando o desenvolvimento de suas várias 

instâncias, a saber: a cultura, a política, a economia, a educação, entre outros.  

O conhecimento constitui-se com um produto autônomo e às vezes não 

intencional das ações humanas, e carece de toda transparência e imediatismo para seus 

próprios produtores, apesar de seus efeitos de retrocarga sobre as esferas das subjetividades. 

(GONZÁLEZ DE GOMEZ, 1993). 

O conhecimento é conduzido ou viabilizado em grande parte pela linguagem, que 

reproduz signos materializados (informação) no processo de comunicação entre os indivíduos, 

tornando possível o entendimento entre ambos. 

A informação como conceito reproduz deslocamentos culturais do lócus da 

relação do pensamento com o real. “Temos assim a informação concebida in re, como 

estrutura ou atributo de estados de coisas no mundo; a informação como image, no campo do 

intelecto ou da consciência e finalidade, e a informação in dito, função da linguagem, do 

texto ou da razão escrita”. (GONZÁLEZ DE GOMEZ, 1993, p. 221). 

Os aparatos tecnológicos estão modificando nossas necessidades, gostos, 

tendências e principalmente, as formas de aprendizagem, por disponibilizar vários tipos de 

alternativas para tal circunstância como, por exemplo: a internet e o ciberespaço. Nesses 

ambientes a informação é veiculada nas mais diversas formas e proporções, e para os mais 

variados tipos de interesses dos indivíduos, sejam eles, profissionais, educacionais, culturais, 

políticos ou econômicos.  

Entretanto as bibliotecas escolares das escolas públicas brasileiras, ainda ostentam 

uma imagem negativa enquanto espaço de interação social e ação cultural, que contribui para 

o desenvolvimento cognitivo do seu público. 

 

de fato, quando existem nas escolas espaços denominados bibliotecas, estes passam, 

na maioria dos casos, de verdadeiros depósitos de livros ou, o que é pior, de objetos 

e natureza variada, que não estão sendo empregados no momento, seja por estarem 

danificados, seja por terem perdido sua utilidade. Às vezes a “biblioteca” é um 

armário trancado situado numa sala de aula, ao qual o professor se dispõe a abri-lo... 

quando a chave é localizada. [...}. E, na melhor das hipóteses, ou nas menos pior, a 

biblioteca é o espaço onde os alunos vão copiar verbetes, trechos ou parágrafos dos 

mesmos livros e enciclopédias “receitados” pelos professores, [...] (SILVA, 1995. p. 

13). 
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A biblioteca escolar ainda hoje com raras exceções se caracteriza como um local 

apático e sem dinamismo, parado no tempo e no espaço e que ainda mantêm as mesmas 

características conservadoras da antiguidade.  

Os avanços tecnológicos atribuem uma grande responsabilidade à biblioteca 

escolar que deveria acompanhar esse processo de evolução tecnológica que a sociedade está 

inserida, atuando como um grande meio informacional dinâmico, oferecendo suporte para 

suprir as necessidades de seus usuários implementando propostas de aprendizagem para o 

meio digital.   

Segundo Milanesi (1986), a discussão da biblioteca no Brasil e raramente feita, 

pois parece que é impossível que ela se desdobre em significações.  

Essa situação em que a biblioteca escolar se encontra, pode está relacionada a 

diversos fatores como a falta de medidas governamentais, de certo desconhecimento de sua 

função como espaço de dinamização da leitura e escrita por parte dos órgãos educacionais e 

educadores e falta de medidas de aprendizagem para a constituição da subjetividade.  

E como podemos reverter essa situação na qual a biblioteca escolar se encontra 

atualmente? Para isso é necessário reconhecer que existe um problema e se certificar que as 

instituições também reconhecem esse problema. Esse reconhecimento vai de encontro à 

denominação de centro de multimeios ao invés de biblioteca escolar.  

Essa denominação é resultado da pouca atuação da biblioteca escolar e de uma 

visão pragmática já estabelecida pela própria sociedade de que biblioteca é um espaço onde 

predomina o silêncio, normas e regras, sendo constituída apenas de suporte informacionais 

impressos. Em contrapartida a essa realidade, existem bibliotecas escolares com caráter de 

centros de informação que dispõem de vários tipos de documentos e disseminam o hábito da 

leitura. O acervo destas bibliotecas, com material impresso é acrescido de materiais 

audiovisuais, complemento necessário a um ensino dinâmico atuante. 

Nesse contexto, a leitura e a escrita exercem um papel muito importante, atuando 

como um elo entre o desenvolvimento de competências intelectuais e as informações 

produzidas pela sociedade, disseminada nos mais variados suportes, gerando assim o 

conhecimento. 

Desde a antiguidade o conhecimento tem sido fonte de poder, obviamente através 

de interesses diferenciados, mas com o mesmo propósito, gerar alternativas de 

competitividade.  
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Com a expansão da economia informacional, as organizações passaram a perceber 

a importância de se investir em conhecimento pelo diferencial que representa como um 

valioso recurso estratégico para as organizações e principalmente para as pessoas. 

Surge a partir daí o desafio de criar e implantar processos que gerem, armazenem, 

organizem, disseminem e apliquem o conhecimento produzido e utilizado na organização de 

modo sistemático, explícito, confiável e acessível aos usuários (MCGEE & PRUSAK,1994).  

Assim, compreende-se que a curiosidade que move o indivíduo a descobrir novos 

horizontes e construir o conhecimento através da aprendizagem seja o melhor recurso para a 

construção das competências intelectuais que é a capacidade de conhecer e organizar seu 

sistema de idéias.   

Para Oliveira Júnior (1996) aprendizagem é um processo que muda o estado do 

conhecimento de um indivíduo ou de uma organização.  

Cientes da importância de se criar propostas de desenvolvimento da leitura e da 

escrita, através dos recursos oferecidos pela Gestão do Conhecimento, pretendemos 

disponibilizar essas propostas levando em consideração os diversos tipos de informação e os 

vários suportes informacionais existentes no meio social através dos recursos informacionais 

disponibilizados pela biblioteca escolar. 

 

2 APRENDIZAGEM E GESTÃO DO CONHECIMENTO EM BIBLIOTECAS 

ESCOLARES 

 

As dificuldades vivenciadas pelas escolas públicas brasileiras em especial, podem 

estar relacionadas aos reflexos das reformas educacionais, pois segundo (SHIROMA 2000), a 

ultima reforma educacional só contribuiu para aumentar o mercado consumidor de bens e 

serviços educacionais. 

Em outras palavras privilegiam e incentivam a educação privada e fecham os 

olhos para a educação pública, que assume o ônus de uma educação deficitária por não 

possibilitar na sua grande maioria, a construção social do indivíduo de forma integrada à 

cidadania, e não contribuir de uma forma totalitária, para transformação desejável da 

realidade educacional pública vigente. 

As escolas do ensino público de nível médio e fundamental em sua grande 

maioria, não estão conseguindo contemplar as necessidades de seus alunos, por não 

conseguirem possibilitar aos mesmos, mecanismos de promoção e desenvolvimento 
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cognitivos, psicológicos e afetivos de forma integra, concretizando assim, os anseios da 

população assistida. 

As práticas de ensino e aprendizagem da leitura adotadas pelos docentes e 

desenvolvidas tanto na sala de aula como na biblioteca podem não estar atendendo mais aos 

requisitos exigidos atualmente por serem modelos de ensino autoritários e ultrapassados; as 

bibliotecas escolares, não criam mecanismos de apoio para as atividades de leitura dos 

docentes e alunos. 

Em relação aos requisitos de educação exigidos atualmente, os quatro pilares de 

aprendizagem propostos Jacques Delors (1999) no relatório da UNESCO para a Comissão 

Internacional sobre a educação para o século XXI, representam uma alternativa para uma 

nova proposta de ensino que contemple uma aprendizagem mais humana e social. 

Os quatro pilares da educação propostos por Jacques Delors são: aprender a 

conhecer; aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Segundo ele, a educação 

voltada para esses pilares “fornece a todos, o mais cedo possível, o passaporte para a vida, que 

os leve a compreender-se melhor a si mesmo e aos outros, e assim participar na obra coletiva” 

(DELORS, 1999, p. 82-83) 

Esse modelo propõe uma aprendizagem através de novas descobertas e 

oportunidades surgidas e/ou oferecidas, aprender a conhecer; capacitando as pessoas para 

enfrentar as situações diversas, aprender a fazer; possibilitando mecanismos para a 

compreensão mútua, aprender a viver juntos; oferecendo oportunidades para desenvolver a 

capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal, aprender a ser. 

O conhecimento é considerado um dos ativos mais importantes dentro da 

sociedade em que vivemos, embora de difícil registro, ele é o conjunto de tudo o que 

aprendemos durante nossa vida, através de nossas experiências e do nosso aprendizado, 

inclui-se nesse contexto, o resultado de tudo o que conseguimos agregar ao longo dos anos, o 

resultado de tudo o que estudamos.  

Ao conhecimento adquirido ao longo dos anos através de nossa vivência, 

chamamos de senso comum, ou conhecimento tácito, aquele que é pessoal, específico e de 

difícil externalização, já o conhecimento explícito é o conhecimento transmissível em 

linguagem formal e sistemática (CHOO, 2003). 

A aprendizagem organizacional surge como uma forma viável de criar, 

compartilhar e disseminar o conhecimento, a fim de transformá-lo em novas tecnologias e 

novos produtos.  
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Observando a aprendizagem organizacional sob uma perspectiva técnica, pode-se 

compreendê-la como um processo de interpretação e de resposta às informações tanto de 

dentro como de fora da organização. 

Para Easterby-Smith & Araujo (2001) os processos de aprendizagem podem ser 

incrementais quando, por exemplo, a organização experimenta novas técnicas e métodos e 

mostra-se capaz de fazer adaptações e promover ajustamentos contínuos, estes são 

denominados aprendizagem de laço único. As transformações radicais, tais como mudanças 

na direção estratégica, são conhecidas como aprendizagem de laço duplo. 

Então, o processo de aprendizagem acontece gradativamente, e tende a ser 

eficiente desde que seja conduzido por um gestor que consiga perceber os focos de 

conhecimento real e potencial dentro de uma organização. A esse processo dá-se o nome de 

Gestão do conhecimento.  

A gestão do conhecimento é responsável por disseminar o conhecimento que está 

implícito nas práticas individuais e coletivas da organização. De acordo com Nonaka & 

Takeuchi (1997), a gestão do conhecimento deve tornar explícito o conhecimento decorrente 

da experiência individual de cada um. Compartilhando deste mesmo pensamento, Oliveira 

Júnior (1996) define administração do conhecimento como o processo de identificar, 

desenvolver, disseminar e atualizar o conhecimento estrategicamente relevante para a 

empresa, seja a partir de esforços internos à organização, seja a partir de processos que 

extrapolam suas fronteiras. 

Deste modo, o papel do bibliotecário torna-se ainda mais importante na formação 

intelectual dos estudantes, a partir do momento em que passa a criar subsídios que 

possibilitem a criação, o compartilhamento e a disseminação do conhecimento. 

 

 

3 CONCEPÇÕES DE LEITURA VOLTADAS PARA A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

3.1 O LETRAMENTO 

 

Letramento é uma palavra recentemente utilizada do Brasil para nomear novos 

fenômenos advindos da educação brasileira, fenômenos esses surgidos da necessidade de 

compreender a presença da leitura e escrita no mundo social, ou seja, o uso da leitura e da 

escrita pelo indivíduo no contexto social. 
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Letramento trata-se da versão em português da palavra inglesa ”Literacy” que vem 

do latim “littera” (letra) mais o sufixo “cy” que designa condição, qualidade. 

Letramento é, o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura 

e escrita, o estão ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

conseqüência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais(SOARES, 

1998, p.18) 

 

 

Em outras palavras o letramento possibilita que o indivíduo tenha acesso a novas 

condições sociais, novas formas de viver em sociedade, tudo isso mediatizado pela leitura e 

escrita. 

O letramento e a alfabetização são diferentes como afirma Soares (1998, p.36) 

 

Há sim uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver na 

condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado(atribuindo a essa palavra 

o sentido que tem “literate” em inglês). Ou seja, a pessoa que aprende a ler e a 

escrever – que se orna alfabetizada – e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a 

envolver-se nas práticas sociais de leitura e de escrita – que se torna letrada - é 

diferente de uma pessoa que não saber ler e escrever – é analfabeta ou, sabendo ler e 

escrever não faz uso da leitura e da escrita – é alfabetizada, mas não é letrada, não 

vive no estado ou condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita. 

 

 

Um exemplo de letramento utilizado por um analfabeto em relação à leitura 

ocorre quando, mesmo sem saber ler, utiliza a leitura de uma pessoa, e a usa socialmente. Isso 

acontece muito nos terminais de ônibus; em relação a escrita, acontece quando ele dita as 

palavras para alguém escrever uma carta para ele mandar para um amigo ou parente.   

 

Socialmente e culturalmente, a pessoa letrada já não é a mesma que era quando 

analfabeta ou iletrada, ela passa a ter uma outra condição social e cultural – não se 

trata propriamente de mudar de nível ou classe social, cultural, mas de mudar seu 

lugar social, seu modo e viver na sociedade, sua inserção na cultura - sua relação 

com o outros, com o contexto, com os bens culturais torna-se diferente. (SOARES, 

1998. p.34). 

 

 

A leitura na concepção do letramento implica no uso dos conhecimentos obtidos 

por ela, no meio social do leitor possibilitando descobertas e contribuições que destacaram se 

crescendo na medida em que o indivíduo lê e utiliza o que leu para a sua vida pessoal. 

 

3.2 A estética da recepção 

 

A estética da recepção surge da necessidade de mudar uma visão tradicional e 

pragmática onde a leitura não estabelece uma relação de troca entre o leitor (receptor) e o 
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escritor (emissor), porque antes não havia um feedback, e a informação era uma via de mão 

única, ou seja, o leitor não podia ter uma participação crítica, ele tinha que aceitar aquilo que 

era estabelecido pelo escritor, sem poder questionar os assuntos contidos no texto. 

O conceito de recepção tradicional caracterizado como o ato de receber, dá espaço 

a um conceito atual ”onde entende a recepção como espaço das negociações, das mediações, 

do conflito da atribuição/contribuição do sentido. (SILVA NETO, 2001, p.79). 

Em outras palavras, seria a relação entre leitor e texto, onde, para haver 

construção de sentido, o leitor relaciona o seu conhecimento intrínseco com o texto, para 

compreendê-lo e dar sentido. O texto só produz efeito (construção de sentido) quando o leitor 

interage com o assunto explícito fazendo ligações entre ele e seu construto mental 

(conhecimento implícito e o texto). 

Nessa perspectiva o texto passa a ter diferentes significações para cada indivíduo, 

porque a construção de sentido se dá de forma diferenciada, por levar em conta que cada 

indivíduo tem um modo de pensar sobre aquele assunto. 

Em outras palavras é como se o autor deixasse de ser o dono do livro depois de 

publicado, porque o sentido do texto ganhará outras visões e passará outros conhecimentos 

diferentes do sentido que o autor estabelece. O significado que o livro proporcionará não será 

o mesmo significado pensado pelo autor. 

Concordamos com Silva Neto (2001, p.96) quando diz que “ler na perspectiva de 

uma recepção ativa, significa inventar, peregrinar por um sistema imposto de um texto 

imposto”. A leitura contém as marcas de uma produção silenciosa, visto que, um mundo 

diferente (o do autor se instaura no lugar do mundo do autor).  

A leitura na visão da estética da recepção potencializa o leitor, dando 

oportunidade do mesmo, expor seus sentimentos, emoções e sentidos, contribuindo para uma 

construção de sentido através da junção do seu conhecimento implícito com o conhecimento 

do autor. 

 

Em que pensem divergências de posições analíticas entre alguns teóricos sobre a 

liberdade de interpretação, não podemos perder de vista a importância que, de 

acordo com as novas visões sobre a recepção assume a figura do leitor, agora 

identificada como sujeito apto a colaborar na busca do sentido e na tão desejada 

performa-atividade do texto. Trata-se da leitura como prática re-apropriativa, como 

possibilidade de re-escrita dos diversos textos que são colocados para o leitor. 

(SILVA NETO, 1998, P.8-9). 

 

 

Vale ressaltar, a necessidade de uma mudança de postura dos docentes em relação 

os mecanismos utilizados para o desenvolvimento da leitura, pois, a grande maioria, ainda não 
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percebe o aluno como um sujeito capaz de contribuir para o seu próprio desenvolvimento 

através da sua imaginação, criação e opinião; devido a inexistência quase total de momentos 

na leitura trabalhada em sala, que despertem subjetividades, levando em consideração o 

potencial de cada aluno, construindo um saber oriundo da fusão das idéias originadas por 

todos os participantes da aula. 

 

3.3 O Sóciointeracionismo 

 

Na concepção Sociointeracionista, o homem se constitui como ser humano através 

das suas relações com a cultura, com a linguagem e com a sociedade, ou seja, através de uma 

interação dinâmica entre esses processos. 

Baseada nos estudos de Vigotsky, Freitas (1998) ressalta que o desenvolvimento 

humano é concebido de forma multidimensional, contextual e diversificado com o impacto da 

mudança histórica, ao invés de ser um processo de evolução crescente e unidirecional. Ou 

seja, entre os indivíduos o processo de desenvolvimento é diferenciado, dividido a fatores 

internos e externos do ambiente contextual, histórico e dinâmico da sociedade em que vive. 

Essa visão de desenvolvimento humano propicia uma educação que enfatiza a 

linguagem e o pensamento, interelacionados para, em um processo dinâmico, originar o 

desenvolvimento do indivíduo. 

Segundo Freitas (1994, p.73) Vigotsky considerou que pensamento e linguagem 

têm na filogênese e na ontogênese raízes genéticas diferentes, mas se sintetizam 

dialeticamente no desenvolvimento.  

Ela complementa dizendo que “nas crianças pequenas, o pensamento evolui sem a 

linguagem, os primeiros balbucios se formam sem pensamento e tem como objetivo atrair a 

atenção do adulto. Percebe-se assim a presença de uma função social da fala desde os 

primeiros meses da criança”. 

A leitura concebida nessa visão teórica consiste em uma interação entre leitor e 

texto onde o leitor utiliza seu conhecimento tácito para atribuir significado ao texto 

modificando o sentido das palavras de acordo com as situações estabelecidas e com o 

conhecimento do leitor. 

O conceito, Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) foi criada por Vigotsky, 

para ajudar a explicar como ocorre o processo de aprendizagem sócio interacionista. Para 

Freitas (1994), a ZDP estimula processos internos maturacionais que terminam por se 

efetivar, passando a construir a base para novas aprendizagens.  
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Contextualizando, seria a uma aprendizagem através do envolvimento dos alunos 

com os significados vindo das coisas mundo, onde tanto eles moldam seus significados como 

também são modificados por elas.  

A leitura é um exemplo das coisas do mundo, ou seja, algo que esteja presente no 

ambiente em que vivemos. Através dela, é possível desenvolver um ambiente de 

desenvolvimento grupal, pois ela proporciona a interação entre os participantes, através das 

descobertas, dos questionamentos provenientes da leitura de textos, filmes, teatro, música, 

enfim tudo aquilo que se possa ler. 

A visão da leitura como um ato de traduzir signos lingüísticos, deve dar espaço a 

um ato dinâmico repleto de sentidos múltiplos, utilizada para a decifrarmos o mundo.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo desse pressuposto é imprescindível a presença de bibliotecário, pois ele é 

o intermediário entre a biblioteca e o usuário, as funções desenvolvidas por um bibliotecário 

são importantíssimas como: disponibilizar informação em qualquer suporte; tratar e 

desenvolver recursos informacionais; desenvolver estudos e pesquisas; desenvolver ações 

educativas e realizar eventos de difusão cultural.  

O bibliotecário é essencial para a atuação da biblioteca escolar como espaço 

cultural da informação focalizando o desenvolvimento das potencialidades individuais que 

são peculiares de cada indivíduo, elas não são adquiridas individualmente, mas sim 

coletivamente na interação entre os mesmos. 

As práticas de educação para a competência informacional afirmam o 

bibliotecário como agente colaborador na construção do intelecto, como mostra Dudziak 

(2005) a seguir:  

a) o bibliotecário deve ser facilitador, coadjuvante do processo cognitivo do 

usuário;  

b) o bibliotecário deve ser um agente educacional;  

c) é preciso haver cooperação entre professores e bibliotecários;  

d) a inserção do bibliotecário no projeto pedagógico precisa ser reconhecida.  

Os bibliotecários como gestores de conhecimentos precisam se posicionar como 

sujeitos do conhecimento, não apenas como sujeitos preparados para aplicar os 

conhecimentos tecnicistas em relação aos suportes informacionais ou tão somente como 

agentes sociais, mas sujeitos que conhecem o que fazem, que sabem o que querem e se 
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orientam dentro desses princípios. Sujeitos ativos de sua prática no espaço onde atuam, onde 

produzem, transformam e mobilizam saberes para que o grupo permaneça coeso, aprendente e 

produtivo e para que a escola cumpra sua missão e alcance seus objetivos. 

A Biblioteca escolar deve ser um local mágico, encantador, alegre, vibrante, 

organizado, com atividades que possam ampliar a vivencia cultural de seus usuários e 

contribuírem para o desenvolvimento da leitura, tais como: 

a) Concursos: de obras literárias, autor (escritor/ilustrador), contadores de 

histórias, poesia, redação; 

b) Exposições: de livros raros, obras de um determinado autor, originais de 

ilustração de trabalhos feitos por alunos, livros novos, etc; 

c) Mural de notícias: matérias importantes sobre leitura, eventos (Bienal/ 

lançamentos de livros, feiras, etc), nota sobre concursos, resenhas dos livros 

mais lidos na escola, comentários sobre filmes, peças, etc; 

d) Hora: do conto, do vídeo, da música, do teatro, do sarau de poesia; 

e) Oficinas: de cartões de ilustrações de poemas, de máscaras; 

f) Encontro marcado: Autor, mês, entrevista, homenagem, livro em destaque; 

g) Datas Importantes: dia da poesia, dia nacional/internacional do livro, dia da 

biblioteca, etc; 

Com atividades lúdicas e incentivadoras do desenvolvimento sóciointeracionista a 

escola volta-se não apenas para formar bons alunos, com elevado nível de conhecimento, mas 

também para formar cidadãos preparados para o mundo com uma visão crítica, de forma a 

entender, opinar e interagir na sociedade na qual estão inseridos. Dentro desse contexto a 

biblioteca mostra-se como um local de interação e desenvolvimento de saberes. No Manifesto 

da UNESCO (1999) sobre as bibliotecas escolares, encontramos as seguintes afirmações:  

 

A biblioteca escolar disponibiliza serviços de aprendizagem, livros e recursos que 

permitem a todos os membros da comunidade escolar tornarem-se pensadores 

críticos e utilizadores efetivos da informação em todos os suportes e meios de 

comunicação. [...] A biblioteca escolar é essencial a qualquer estratégia de longo 

prazo nos domínios da literacia, educação, informação e desenvolvimento 

econômico, social e cultural. [...] A biblioteca escolar é um parceiro essencial das 

redes local, regional e nacional de bibliotecas e de informação [...] A biblioteca 

escolar é parte integrante do processo educativo.   

 

 

A gestão do conhecimento na escola, mediada pelas práticas de ensino e 

aprendizagem da leitura, contribui para uma educação que promova o desenvolvimento 
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humano. Assim, se estabelece uma rede complexa de interações, de intersubjetividade e de 

constituição de identidades e de linguagens. 

O investimento na educação é primordial para o desenvolvimento político, social, 

econômico, cultural e tecnológico do país. A Biblioteca deve ser utilizada como instrumento 

de educação suplementar, como aparato onde a sociedade pode exercer suas atividades 

escolares, como leituras, escritos e pesquisa, pois esta faz parte das características de uma 

formação mais ampla.  
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READING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A BASIS FOR 

LEARNING IN SCHOOL LIBRARIES: COLLABORATIVE 

PERSPECTIVE 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Presents the school library as a place conducive to building knowledge 

collaboratively, using the reading from the perspective of Literacy Aesthetics of 

Reception and sociointeractionists. Shows Knowledge Management as a process that 

can be used in the school library to optimize the development of knowledge in a 

collaborative among the participants by reading practices. It indicates that the school 

library should act as a dynamic information space, offering support to meet the 

needs of their users by implementing proposals learning through reading. Finishes 

exposing the role of the librarian is indispensable for the development activities of 

learning by Reading and Knowledge Management in fact happen in the school 

library. 

 

Keywords: School Library. Reading. Conception of Reading. Knowledge 

Management.  
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