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RESUMO 

 

Este artigo apresenta recomendações para a elaboração de materiais 
instrucionais no âmbito das bibliotecas. Inicialmente, expõe o conceito, a 

tipologia e os usos mais comuns desses materiais. As recomendações 
apresentadas dizem respeito aos elementos estruturais obrigatórios, 

parcerias recomendadas, armazenamento, divulgação e atualização dos 
materiais instrucionais. Conclui destacando que não é fácil instalar essa 

estrutura de direcionamento e apoio para elaboração de materiais 
instrucionais, mas é preciso começá-la para que, a médio e longo prazo, a 

biblioteca consiga elaborar materiais com cada vez mais qualidade.  
Palavras-chave: educação de usuários. Informação especializada. 

Material instrucional. 
 

ABSTRACT 

 
This article presents recommendations for the preparation of instructional 

materials in the scope of libraries. Initially, it exposes the concept, the 
typology and the most common uses of these materials. The 

recommendations presented concern the mandatory structural elements, 
recommended partnerships, storage, dissemination and updating of 

instructional materials. He concludes by emphasizing that it is not easy to 
install this structure of guidance and support for the preparation of 

instructional materials, but it must be started so that, in the medium and 
long term, the library is able to prepare materials with increasing quality.  

Keywords: Instructional materials. Specialized information. User 
education. 

 
RESUMEN 

 

Este artículo presenta recomendaciones para la preparación de materiales 
de instrucción en el ámbito de las bibliotecas. Inicialmente, expone el 

concepto, la tipología y los usos más comunes de estos materiales. Las 
recomendaciones presentadas se refieren a los elementos estructurales 

obligatorios, las asociaciones recomendadas, el almacenamiento, la difusión 
y la actualización de los materiales de instrucción. Concluye enfatizando que 

no es fácil instalar esta estructura de orientación y apoyo para la 
preparación de materiales de instrucción, pero es necesario comenzar para 

que, a mediano y largo plazo, la biblioteca pueda preparar materiales con 
calidad creciente.  

Palabras clave: Educación del usuário. Informacion especializada. 
Materiales de instrucción. 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Fontes de informação podem assumir diversos formatos e 

estruturas. É por isso que pessoas, locais e objetos diversos 

podem, a depender do contexto, receber a nomenclatura e a 

função de fontes de informação. Todavia, há um tipo específico 

de objeto que costuma ser mais comumente utilizado como fonte 

de informação: os documentos. Por documentos, nesse caso, 

entendem-se os materiais que fornecem respostas específicas 

(CUNHA; CAVALCANTI, 2008). 

Por suposto, esse tipo de fonte de informação assume 

formatos que vão desde as tradicionais obras de referência 

(dicionários, enciclopédias, obras biográficas etc.) passando por 

livros, artigos, trabalhos de conclusão de curso até chegar em 

guias e manuais mais específicos. O entendimento de que 

documentos e fontes de informação possuem vários formatos e 

cumprem funções diferentes está consolidado - embora não 

esteja livre de discussões e ressignificações - na Biblioteconomia. 

O que ainda não está claro e, portanto, não é evidenciado na 

literatura da área, é o fato de que materiais como guias e 

manuais integram, juntamente com outros tipos documentais, 

um grupo específico de fontes de informação: os materiais 

instrucionais. 

Visando diminuir tal lacuna, os tópicos seguintes buscam 

conceituar esses materiais, apresentar correlações deles com 

práticas bibliotecárias tradicionais e elencar uma série de 

elementos a serem observados no que se refere a construção 

desse tipo de recurso. 



 

 

ARTIGO ORIGINAL 

55 

2 MATERIAL INSTRUCIONAL E PRÁTICAS 

BIBLIOTECÁRIAS 

Definido, principalmente, a partir de sua função o material 

instrucional é: 

todo aquele elaborado com o objetivo de oferecer 
suporte a realização de atividades de caráter educativo 

e/ou de formação. O objetivo e formato desse tipo de 
material vão variar conforme os fins nos quais ele será 

utilizado (SANTOS, 2018, p. 63).  

Ademais, pode-se esmiuçar esse conceito e acrescentar que 

esse tipo de material costuma ser desenvolvido como suporte a 

atividades formativas tidas como complementares a educação 

formal, ou seja, ele costuma ser utilizado no âmbito de 

treinamentos, cursos de curta duração ou cumprir função 

orientativa de caráter auto instrutivo. 

Materiais instrucionais são elementos tradicionalmente 

presentes nas práticas bibliotecárias. Todavia a nomenclatura 

“material instrucional” não é comumente adotada pela área. 

Normalmente, esses recursos são chamados por seus formatos 

(catálogo, manual, tutorial etc.) juntamente com o nome da 

ferramenta acerca da qual pretendem apoiar o uso (normas / 

normalização, catálogo online etc.). Assim temos o Manual de 

Normalização, o Guia de uso do catálogo online, dentre outras 

denominações. 

No ambiente de biblioteca os tipos mais comuns de 

materiais instrucionais são os apresentados no quadro 1: 
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Quadro 1 – Materiais instrucionais mais presentes em bibliotecas 

MATERIAL 

INSTRUCIONAL 
DEFINIÇÃO 

Guia 

“[...] documento [impresso ou digital] com instruções para 

orientar os usuários, sobre o conhecimento e exploração do 

acervo de organismos documentários [...] (CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008, p. 183-184)”. Também podem ser 

elaborados guias visando explicar de maneira detalhada 

ferramentas específicas. 

Manual 

“[...] livro ou panfleto [impresso ou digital] contendo instruções 

práticas, regras ou etapas para executar uma tarefa ou 

operação, montar um objeto fabricado ou usar um sistema ou 

peça de equipamento [...]” (REITZ, 2013, documento online, 

tradução minha). 

Tela de ajuda 

“[...] tela ou sequência de telas em um catálogo on-line, banco 

de dados bibliográfico ou outro programa que fornece instruções 

aos usuários que precisam de ajuda para aprender a usar o 

sistema. Em softwares bem projetados, as telas de ajuda são 

sensíveis ao contexto”. (REITZ, 2013, documento online, 

tradução minha). 

Template 

No Brasil também é chamado de modelo e é um “[...] 

documento-padrão utilizado para a elaboração de novos 

documentos com a mesma finalidade.” (CUNHA; CAVALCANTI, 

2008, p. 251). 

Tutorial 

“[...] ferramenta instrucional impressa ou on-line projetada para 

ensinar [...] a usar um sistema de computador ou recurso 

eletrônico [ou qualquer outra ferramente], geralmente de 

maneira passo-a-passo [...] Tutoriais on-line foram 

desenvolvidos por bibliotecários/as [...] para acomodar 

aprendizes à distância e estudantes que preferem a instrução de 

biblioteca on-line”. (REITZ, 2013, documento online, tradução 

minha). 

Fonte: Elaborado a partir de Cunha e Cavalcanti (2008) e Reitz (2013). 

 

Criados para dar suporte às ações formativas, os materiais 

instrucionais guardam forte relação com as atividades 

desempenhadas pelo serviço de referência e pela educação de 

usuários. Nas palavras de Campello (2009, p. 11) “A capacitação 

das pessoas para usar a biblioteca e os recursos informacionais 

têm sido, há longo tempo, uma das preocupações do 

bibliotecário”. Assim sendo, dinamizar e otimizar recursos e 
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esforços acaba se tornando um dos imperativos para que as 

bibliotecas alcancem, em termos quantitativos e qualitativos, 

resultados satisfatórios na realização dessas ações. 

No tocante à relação entre materiais instrucionais e serviço 

de referência, nota-se que ela ocorre como uma maneira de 

ampliar a capacidade do/a bibliotecário/a de responder a 

perguntas recorrentes, especialmente aquelas relacionadas ao 

uso de recursos informacionais, e permite a realização de uma 

variação assíncrona do serviço de referência, pois dúvidas de 

caráter instrumental podem, a depender de sua densidade, ser 

sanadas através da consulta a esse tipo de recurso. 

No que se refere à educação de usuários, os materiais 

instrucionais tendem a ser utilizados como instrumentos de apoio 

e/ou complementares ao conteúdo exposto pelo profissional 

responsável pela apresentação de um curso ou treinamento. 

Nesse caso, os materiais buscam representar, de modo 

estruturado, o conteúdo exposto oralmente, podendo vir 

acompanhados de exemplos e atividades extras. 

3 BOAS PRÁTICAS PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS 

INSTRUCIONAIS 

A construção de materiais instrucionais não é algo novo no 

cotidiano das bibliotecas, especialmente das bibliotecas 

universitárias e/ou especializadas, mas essa ainda é uma 

atividade que carece de melhor sistematização e cuidado em 

alguns aspectos. Por isso, nos tópicos seguintes busca-se aclarar 

alguns aspectos relativos a elaboração e publicização desses 

materiais. 
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3.1 Critérios para elaboração de materiais instrucionais 

O primeiro aspecto a ser observado para elaboração de 

materiais instrucionais é o mesmo que deve orientar todas as 

demais ações da biblioteca: as necessidades de informação dos 

usuários. 

Moulin e Pereira (2003, documento online) destacam que o 

material instrucional deve ser elaborado com o objetivo de 

oferecer 

 
[...] conteúdos significativos, [...] proposições 
instigadoras que estimulem o exercício de operações de 

pensamento, que incluem desde a observação 

sistemática, até o uso da lógica, da dedução, da indução, 
da análise, da síntese e do julgamento, consideradas 

operações mais complexas. 
 

Ou seja, o material instrucional não deve ser composto 

meramente por uma sucessão de prints ou um texto corrido. É 

importante que ele contemple exemplos adequados ao público e 

ao provável contexto de uso das ferramentas/recursos 

apresentados. E, principalmente, é importante que ele instigue o 

público a testar os recursos apresentados e a perceber como eles 

podem lhe ser úteis. 

No que se refere, especificamente, à estrutura, o material 

instrucional - independente do formato (digital, impresso, visual, 

textual, audiovisual etc.) - precisa contemplar alguns elementos 

(Quadro 2). 
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Quadro 2 - Elementos estruturais obrigatórios nos materiais instrucionais 

Elemento Conteúdo Descrição 

Capa / Abertura 

Indicação de 

autoria 

A capa (ou a abertura de um material) deve 

indicar claramente a autoria do conteúdo ali 

apresentado. 

Vínculo 

institucional 

Convém mencionar a biblioteca, setor e / ou 

comissão responsável pela elaboração do 

material. Essa menção pode ser feita através 

de texto e / ou de brasões e logomarcas. 

Data e local 
Indicar o local (cidade) e o ano em que o 

material instrucional foi publicado. 

Ficha Técnica 

Indicação de 

contribuições 

Quando necessário, deve ser adicionada ficha 

técnica descrevendo quais profissionais, além 

de autores/as, estão envolvidos na elaboração 

daquele material. É nesse espaço que serão 

citados ilustradores, designers, tradutores, 

intérpretes, dentre outros. 

Demais vínculos 

institucionais 

 

Caso necessário, esse espaço também pode ser 

usado para indicar setores e pessoas 

relacionadas a instituição no momento da 

elaboração do material. 

Apresentação 

Indicar de maneira clara a qual versão de uma 

ferramenta aquele material se refere. Se 

possível, elencar os tópicos (funcionalidades) 

que são contemplados no material instrucional.  

Referência do 

material 

instrucional 

Indicação de 

como o conteúdo 

daquele material 

instrucional em 

específico deve 

ser citado e 

referenciado em 

outros 

documentos. 

Deve constar no documento, em local visível, a 

indicação de como citar e referenciar o material 

instrucional que está sendo consultado. Deve 

ser indicado o padrão de normalização (ABNT, 

APA, Vancouver etc.) no qual os modelos de 

citação e referência foram elaborados e podem 

ser apresentados modelos seguindo um ou 

mais padrões de normalização.  

Licença de uso e distribuição 

Deve constar no documento, em local visível e 

em tamanho legível o tipo de licença (Creative 

Commons, General Public License etc.) sob a 

qual aquele material é compartilhado. No caso 

de materiais elaborados no âmbito de 

bibliotecas de instituições públicas recomenda-

se o uso de licenças livres, tais como a Creative 

Commons. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A depender do formato do material elaborado, esses 

elementos poderão ser parcialmente suprimidos, receberem 

outros nomes ou ganharem a companhia de outros 

componentes. Entretanto, recomenda-se o esforço de indicar de 

maneira clara todos eles, bem como, padronizar os formatos em 

que que serão inseridos a fim de assegurar maior coesão e 

estruturação aos materiais instrucionais. 

3.2 Acessibilidade 

No que se refere à acessibilidade, é importante que os 

materiais instrucionais adotem formatos e estruturas que 

facilitem seu uso por pessoas com diferentes níveis de 

competência em informação e/ou necessidades de adaptação no 

formato do conteúdo exposto. 

Construir os materiais instrucionais de modo que eles sejam 

facilmente usáveis e compreensíveis por pessoas com deficiência 

(física, cognitiva etc.), pessoas com diferentes níveis de 

familiaridade com tecnologias, pessoas com diferentes níveis de 

habilidade em busca informacional, dentre outros grupos com 

necessidades específicas. A adoção dessa postura contribui para 

a construção de materiais alinhados com a ideia de acessibilidade 

informacional que, nas palavras de Fernandes (2018, p. 43): 

[...] é a característica relativa à diminuição e/ou 

remoção das barreiras no processo informacional, 
visando-se que as pessoas possam alcançar a satisfação 

de suas necessidades informacionais através de uma 
experiência positiva e com o menor esforço necessário, 

obtendo resultados eficazes e condizentes com sua 

condição, seja ela qual for. 
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Ademais, buscar acessibilidade informacional contribui, 

inclusive, para que não-usuários se aproximem da biblioteca e 

dos produtos por ela oferecidos. 

Diferentes públicos demandam a adoção de diferentes 

condutas no que se refere à criação de “[...] conteúdo que possa 

ser apresentado de modos diferentes sem perder informação ou 

estrutura”. (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

2016, p. 6). No que se refere à acessibilidade dos materiais 

instrucionais, deve-se observar os seguintes aspectos (Quadro 

3): 

Quadro 3 - Elementos para acessibilidade em materiais instrucionais 

Elemento Recomendações 
Principais 

beneficiados 

Texto 

● Devem ser usadas, preferencialmente, 

fontes sem serifa; 

● Evite textos alinhados usando a opção 

“justificar”; 

● Evite texto preto puro (código da cor: 

#000000) escrito sobre fundo branco 

puro (código da cor: #FFFFFF); 

● Evite parágrafos longos. Prefira textos 

curtos e escritos com termos simples; 

● Evite a falta de consistência na 

distribuição do conteúdo; 

● Dê preferência a voz ativa. 

Pessoas com baixa 

visão; idosos, 

disléxicos, pessoas 

com dificuldade de 

concentração e 

memória. 

Links 

● Evite inserir links usando expressões 

como “clique aqui” ou equivalentes. Insira 

o link em palavras que declarem 

claramente para onde aquele link remete. 

Por exemplo: link para o site da 

biblioteca. 

● Sempre que possível, adicione somentes 

links acessíveis por leitores de tela aos 

materiais instrucionais. 

Pessoas com baixa 

visão ou cegas que 

usam leitores de 

tela. 

Imagens 

● Descreva o conteúdo das imagens. Nessa 

descrição convém observar três aspectos: 

objetividade, clareza e contexto de uso; 

● Seja consistente no uso de imagens 

decorativas e marcadores. 

Pessoas com baixa 

visão ou cegas 

Vídeos 

● Insira legendas e / ou intérprete de Libras 

nos materiais elaborados no formato de 

vídeo. Não esqueça de garantir que o 

Deficientes 

auditivos. 
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contraste entre a cor da legenda e as 

imagens do vídeo viabilize a leitura. 

● Se necessário, insira uma faixa de 

audiodescrição. 

Áudio 
● Forneça uma alternativa textual para o 

conteúdo produzido. 

Deficientes 

auditivos. 

Contraste 

● Evite fundos decorados ou em forma de 

figura; 

● Não use apenas a cor para destacar uma 

informação. Combine-a com outros 

recursos como negrito, por exemplo; 

Pessoas com baixa 

visão; idosos, 

disléxicos, 

daltônicos, 

pessoas com 

dificuldade de 

concentração e 

memória. 

Fonte: Elaborado a partir de Escola Nacional de Administração Pública (2016) e 

Fernandes (2017). 

 

Além das recomendações presentes no Quadro 3, é 

importante ficar atento aos formatos em que esses materiais 

serão disponibilizados. São preferíveis formatos compatíveis com 

ferramentas de acessibilidade. Isso significa, por exemplo, 

disponibilizar os materiais textuais em formato HTLM, Word ou 

ODF. 

3.3 Parcerias recomendadas 

Obviamente, a elaboração de materiais instrucionais de 

qualidade requer atenção e um mínimo de estrutura. 

Tradicionalmente, bibliotecários/as, principalmente os que 

atuam no setor de referência e na educação de usuários, 

elaboram de maneira solitária esses instrumentos. Todavia, 

quanto maior a quantidade e mais elaborados esses materiais, 

maior a estrutura requerida para sua confecção. 

Nesse sentido o quadro 4, disponível a seguir, apresenta 

uma proposta de estruturação de uma equipe multidisciplinar 

para elaboração desses materiais. São elencadas, também, as 
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funções básicas que cada um desses profissionais deve 

desempenhar no processo. 

 

Quadro 4 - Estrutura básica da equipe de elaboração de materiais instrucionais 

PROFISSIONAL DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

Bibliotecário de 

referência 

● Coordenar as atividades da equipe; 

● Definir conteúdo dos materiais instrucionais elaborados; 

● Divulgar materiais durante atividades e treinamentos da 

biblioteca; 

● Elaborar roteiro para transcrição de conteúdo para 

Língua Brasileira de Sinais. 

Revisor 
● Revisar ortografia, gramática e coerência textual dos 

materiais. 

Designer 
● Desenvolver parte gráfica (imagens e leiaute) dos 

materiais. 

Intérprete de Libras 

● Em materiais audiovisuais, realizar a tradução do 

conteúdo para a Língua Brasileira de Sinais; 

● Auxiliar na elaboração do roteiro de tradução. 

Técnico em 

Audiovisual 

● Realizar gravação e edição dos materiais audiovisuais 

Usuários teste 

● Testar os materiais elaborados antes deles serem 

disponibilizados a comunidade; 

● Sempre que necessário, podem sugerir melhorias e/ou a 

elaboração de materiais complementares. 

Fonte: Santos (2018, p. 67). 

 

Essa estrutura de equipe representa um cenário 

minimamente ideal para construção desses materiais. Todavia, a 

depender do formato de material a ser elaborado o/a 

bibliotecário/a pode desenvolvê-lo sozinho/a fazendo eventual 

de parcerias com outros setores e/ou externos a instituição. 

3.4 Armazenamento e divulgação 

Embora possam ser disponibilizados em plataformas 

proprietárias (YouTube, Instagram, Facebook etc.) recomenda-

se que os materiais instrucionais produzidos pela biblioteca 
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fiquem hospedados, prioritariamente, em domínios próprios, 

preferencialmente, no site da instituição.  

Essa recomendação visa não atrelar o acesso dos usuários 

a esses materiais à posse ou não de uma conta em determinada 

mídia social contribuindo, assim, para um acesso democrático à 

informação. Ademais, a presença desses recursos no site da 

instituição estimula a visita a esse espaço e contribui para que 

os/as usuários/as venham a ter contato com outros conteúdos 

produzidos pela biblioteca, tais como: calendário de atividades, 

normas e regulamentos, notícias etc. 

Caso não seja possível hospedar esse conteúdo no site da 

biblioteca, deve-se criar perfis/contas institucionais para que eles 

sejam postados e disponibilizados, ou seja, se a biblioteca fará 

uso do YouTube para postar os tutoriais em vídeo, deve ser 

criado um canal para a biblioteca nesta mídia ao invés de fazer 

uso de canais pessoais. 

No tocante à divulgação, recomenda-se que ela seja feita 

em todas as mídias da biblioteca e da instituição na qual ela se 

insere no momento do lançamento de um novo material e que, 

frequentemente, a existência desses materiais seja novamente 

divulgada, especialmente nas mídias sociais da biblioteca. 

Essa recorrência na divulgação dos materiais se faz 

necessária porque, especialmente no contexto de bibliotecas 

escolares e universitárias, a chegada de (potenciais) novos/as 

usuários/as é frequente, havendo, assim, a necessidade de 

apresentar-lhes os recursos que a biblioteca disponibiliza. 
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Para as instituições que dispuserem de recursos é 

recomendado elaborar pequenas peças de divulgação adequadas 

ao formato e características de cada mídia social na qual a 

biblioteca se insere a fim de melhor divulgar os materiais 

instrucionais. Nesse caso, uma boa opção de ação é adaptar 

parte do conteúdo do material para os formatos suportados pela 

mídia social e, ao postá-lo, convidar as pessoas a acessarem a 

versão completa no local em que ela estiver disponibilizada. 

Embora estejamos em tempos de mídias sociais digitais, 

listas de e-mail, newsletter e recursos impressos (cartazes, 

folders, marca páginas etc.) são canais de propaganda que não 

podem ser negligenciados pela biblioteca. Posicionar um cartaz 

divulgando os materiais instrucionais próximo a espaços de 

grande circulação de pessoas na biblioteca (balcão de 

empréstimo, guarda volumes etc.) continua sendo importante 

para alcançar o público. 

3.5 Armazenamento e divulgação 

A atualização dos materiais instrucionais é fundamental 

para que eles sigam com condições de cumprirem sua função de 

apoio a resposta das necessidades de informação da 

comunidade. 

Para tanto, recomenda-se que a biblioteca realize uma 

revisão periódica, contrapondo o conteúdo do material com as 

ferramentas e recursos que ele visa explicar, a fim de identificar 

disparidades significativas entre ambos. Não há um intervalo de 

tempo consolidado para realização desse procedimento, cabendo 

à biblioteca definir sua realização conforme a estrutura que 
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dispõe. Todavia, recomenda-se a realização de uma revisão, no 

mínimo, anual. Todavia, a realização semestral desse 

procedimento aproxima-se mais de um período ideal. 

Embora seis meses pareça um intervalo curto entre a 

realização de uma revisão e outra, cabe lembrar que, havendo 

mudanças substanciais entre a ferramenta, serviço ou outro 

recurso abordado pelo material instrucional, será necessário 

dispor de tempo para realização das alterações. Se o intervalo 

entre uma revisão e outra for muito longo, a comunidade correrá 

o risco de ficar um período excessivo consultando material 

desatualizado. Portanto, um intervalo menor entre as revisões 

minimiza esse inconveniente. 

Outro aspecto que diz respeito à atualização é definir quais 

mudanças nas ferramentas e recursos devem motivar alterações 

no material instrucional. Pequenas mudanças no layout 

(estética), nomenclatura ou similares não são suficientes para 

alterar o material. Por exemplo: se, anteriormente, na tela de 

acesso de uma ferramenta constava “faça seu cadastro aqui” e 

agora consta “cadastre-se” não há necessidade de atualização, 

pois a mudança não impede que usuários sigam utilizando o 

material instrucional sem prejuízos. No contexto de uma 

comunidade onde ações de fomento à competência em 

informação são constantes, os/as usuários/as lidam 

tranquilamente com essas nuances. 

O material instrucional deve ser alterado quando mudanças 

significativas nas ferramentas e recursos que explica ocorrerem. 

Alguns exemplos desse tipo de mudança são: 
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• Alteração nas credenciais necessárias para acessar uma 

ferramenta/recurso; 

• Inclusão e/ou exclusão de novas funcionalidades na 

ferramenta/recurso; 

• Mudanças substanciais (alteração de toda ou da maior parte 

da nomenclatura, posição, comandos etc.) em todo layout 

da ferramenta/recurso; 

• Ampliação de abrangência na cobertura de uma 

ferramenta/recurso; 

• Atualização de normas técnicas que subsidiam conteúdo do 

material. 

 

Por fim, cabe salientar que, antes de realizar qualquer 

mudança no material instrucional, é preciso verificar se os 

fatores que a estão fomentando são temporários ou 

permanentes. Se um recurso for ficar indisponível numa base 

apenas temporariamente para realização de manutenção ou 

atualização, por exemplo, convém esperar que esse processo 

seja concluído a fim de definir a real necessidade de atualização 

do material instrucional. Para obter esse tipo de informação, 

convém acompanhar informes oficiais e/ou entrar em contato 

com as instituições mantenedoras da ferramenta/recurso a que 

se refere o material. Essa medida simples é suficiente para evitar 

tanto a realização de mudanças desnecessárias no material 

instrucional quanto o retrabalho. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os materiais instrucionais já são uma realidade em várias 

bibliotecas e também em outros tipos de unidades de 

informação, entretanto, esse valioso recurso ainda é elaborado 

de maneira não sistematizada, muitas vezes até de modo 

intuitivo e improvisado, e essa característica afeta a manutenção 

de sua atualização, seu uso por pessoas com necessidades 

específicas, sua localização e divulgação. Todos esses entraves 

acabam por impactar negativamente na comunicação e interação 

entre biblioteca e comunidade por meio desses materiais. 

Visando diminuir esses ruídos, é que as sugestões de 

padronização aqui apresentadas foram propostas. Obviamente, 

que o conteúdo presente nestas páginas não esgota as 

possibilidades de melhoria possíveis aos materiais instrucionais, 

todavia, se implementadas pelos profissionais responsáveis pela 

construção deles tornarão esse importante recurso mais claro, 

coeso e passível de ser utilizado por um maior número de 

pessoas. 

Além disso, alguns dos aspectos propostos visam subsidiar 

a construção de uma melhor estrutura para elaboração desses 

materiais. Sabe-se que essa melhor estrutura de trabalho não 

será facilmente obtida, porém, é preciso lançar as bases para 

que ela um dia se concretize e, por seu intermédio, a biblioteca 

possa elaborar materiais com qualidade cada vez maior. 

REFERÊNCIAS 

CAMPELLO, Bernadete Santos. Letramento informacional: 
função educativa do bibliotecário na escola. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2009. 



 

 

ARTIGO ORIGINAL 

69 

 
CUNHA, Murilo Bastos; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de 
Oliveira. Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. 
Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 
 
ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. eMAG 
Conteudista. Brasília: Escola Nacional de Administração 
Pública, 2016. 
 
FERNANDES, Joana D’Arc Páscoa Bezerra. Diagnóstico da 
acessibilidade informacional na biblioteconomia 
brasileira. 2018. 120f. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Informação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de 
Humanidades, Fortaleza, 2018. Disponível em: 
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/33425 Acesso em: 
19 fev. 2020. 
 
FERNANDES, Juliana. 6 práticas ruins que prejudicam 
usuários disléxicos. 6 nov. 2017. Disponível em: 
https://medium.com/acessibilito/6-pr%C3%A1ticas-ruins-que-
prejudicam-usu%C3%A1rios-disl%C3%A9xicos-942c5a6f1dc0 
Acesso em: 19 fev. 2020. 
 
MOULIN, Nelly; PEREIRA, Vilma. Operações de pensamento no 
material instrucional para ensino a distância. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 10., Porto 
Alegre, 2003. Anais [...] Porto Alegre: Associação Brasileira de 
Educação a Distância, 2003. Disponível em: 
http://www.abed.org.br/congresso2003/docs/anais/TC44.htm 
Acesso em: 19 fev. 2020. 

 
REITZ, Joan M. Online Dictionary for Library and 
Information Science. California: Libraries Unlimited, 2013. 
Disponível em: https://www.abc-
clio.com/ODLIS/odlis_about.aspx Acesso em: 28 nov. 2019. 
 
SANTOS, Izabel Lima dos. Elaborando material instrucional em 
bibliotecas universitárias: uma proposta multidisciplinar. 
Páginas A&B, Porto, 3. série, n. 10, p. 60-70, 2018. 
Disponível em: https://doi.org/10.21747/21836671/pag10a5 
Acesso em: 28 nov. 2019. 

http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/33425
https://medium.com/acessibilito/6-pr%C3%A1ticas-ruins-que-prejudicam-usu%C3%A1rios-disl%C3%A9xicos-942c5a6f1dc0
https://medium.com/acessibilito/6-pr%C3%A1ticas-ruins-que-prejudicam-usu%C3%A1rios-disl%C3%A9xicos-942c5a6f1dc0
http://www.abed.org.br/congresso2003/docs/anais/TC44.htm
https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_about.aspx
https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_about.aspx
https://doi.org/10.21747/21836671/pag10a5

