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RESUMO 

Este artigo trouxe em sua introdução temas como gestão pública e qualidade no atendimento 

em bibliotecas. No referencial teórico abordou: gestão e administração pública e privada. 

Definiu bibliotecas e relatou os tipos existentes no país. Trouxe a história da BNB. Os objetivos 

da pesquisa foram: quantificar a satisfação dos usuários da BNB, traçando o perfil do de seus 

usuários, verificando qual é a finalidade da BNB; avaliou a satisfação dos usuários em relação 

à qualidade do atendimento; medindo a satisfação do usuário quanto à infraestrutura da BNB e 

a frequência e intensidade da sua utilização por seus usuários. A metodologia foi baseada nos 

níveis de pesquisa exploratório e descritivo com o procedimento bibliográfico, os instrumentos 

usados para coleta e para a análise de dados e a amostra por tráfego foi um questionário. A 

pesquisa abordou a satisfação do usuário quanto aos serviços prestados pela BNB avaliando a 

qualidade dos serviços oferecidos por seus servidores e bibliotecários. A análise e os resultados 

trouxeram o feedback no sentido de identificar possíveis falhas em relação, tanto dos serviços 

oferecidos, quanto na divulgação desses, bem como aqueles os quais a população pesquisada 

gostaria que estivessem à sua disposição. Em relação às considerações finais, pode-se tirar a 

conclusão de que o objetivo principal da pesquisa foi alcançado, no qual foi conhecer o que 

pensa o usuário em relação ao atendimento da BNB e assim mostrar aos seus gestores como a 

qualidade sempre vai influenciar na satisfação de quem utiliza os serviços da biblioteca. 

Palavras-chave: Biblioteca. Gestão Pública. Qualidade no Atendimento. Usuário.                    

  

 ABSTRACT 

This article introduced themes such as public management and quality of service in libraries in 

its introduction. In the theoretical framework addressed: public and private management and 

administration. Defined libraries and reported the types existing in the country. Brought the 

BNB story. The objectives of the research were: to quantify the satisfaction of BNB users, 

tracing the profile of its users, verifying what the purpose of BNB is; assessed user satisfaction 

in relation to the quality of care; measuring user satisfaction with BNB's infrastructure and the 

frequency and intensity of its use by its users. The methodology was based on the levels of 

exploratory and descriptive research with the bibliographic procedure, the instruments used for 

data collection and analysis, and the traffic sample was a questionnaire. The survey addressed 

user satisfaction with the services provided by BNB, evaluating the quality of services offered 

by its servers and librarians. The analysis and the results brought feedback in order to identify 

possible failures in relation to both the services offered and the dissemination of these, as well 

as those which the researched population would like to be made available. Regarding the final 

mailto:oacaldara2@gmail.com


 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 8 

considerations, it can be concluded that the main objective of the research was achieved, which 

was to know what the user thinks about the service provided by BNB and thus show its 

managers how quality will always influence the satisfaction of those who use the library's 

services. 

Keywords: Library. Public Management. Quality Service. User.                                                         

 

INTRODUÇÃO 

 
  Considerando a importância da gestão pública em nosso país, escolheu-se essa temática 

como um dos focos para elaboração deste artigo. De forma sucinta será explorado nas próximas 

páginas gestão pública e qualidade no atendimento em bibliotecas. Abordará ainda através de 

uma pesquisa de satisfação dos usuários quanto à qualidade dos serviços prestados pela 

Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), como exemplo de administração de biblioteca pública 

para a análise neste artigo que com sua proposta inicial busca mostrar uma perspectiva de 

informação e formação de sujeitos do futuro. 

Hoje se traçam novos comportamentos de gestão e administração organizacional 

buscando a melhoria da qualidade, tão comum em empresas industriais, passando a ser 

prioridade também nas organizações prestadoras de serviços, e esta, hoje é uma prioridade real 

no serviço público. Nessa mesma vertente, onde, da mesma forma que as empresas estão 

buscando a qualidade de seus produtos, os serviços públicos na figura da gestão pública devem 

adequar-se às novas perspectivas implantando uma gerência inovadora, empreendedora e 

competitiva, também exigidas pelas empresas privadas em seus órgãos e setores. 

No entanto, com esse pensamento, a gestão pública passa então a ter um papel crucial 

nas organizações de serviços públicos, principalmente para as organizações voltadas à 

prestação de serviços de informação, ou seja, nesse caso, as bibliotecas públicas. Faz-se 

necessário ainda que, os gestores públicos, avancem na tomada de decisão, aplicando um 

planejamento adequado e sempre controlado. 

Como resultado do processo de evolução das inúmeras técnicas de gestão que vem 

ocorrendo ao redor do mundo, surge a questão da busca de melhora na qualidade de serviços 

surgindo, portanto, a gestão da qualidade, que é baseada em diferentes abordagens. Os órgãos 

públicos buscam investir em suas áreas e setores essas diferentes abordagens visando também 

esse padrão de qualidade em seus serviços, favorecendo tanto aos seus servidores quanto ao 

usuário final, que é a sociedade. A questão da busca da qualidade, exercida em todas as etapas 

de um processo produtivo e em todos os níveis hierárquicos de uma organização, orienta uma 

verdadeira revolução de conceitos, hábitos e procedimentos que se verifica em âmbito 

internacional na sociedade atual. 

A gestão pública de hoje preconiza a qualidade de serviços com foco na eficiência e 

na eficácia, buscando a rapidez e um resultado satisfatório que atenda às necessidades de 

informação dos usuários dentro ou fora de uma biblioteca. 

Este trabalho também citará a diferença entre os conceitos: eficiência e eficácia; 

empresa; administração; empresa privada e pública; gestão privada e pública. Conceitos e 

tipologias de biblioteca. 

Será realizada uma pesquisa de satisfação junto aos usuários e isso poderá contribuir 

para melhorias junto ao atendimento à BNB com o objetivo de quantificar a satisfação dos 

usuários da Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) traçando o perfil do atual usuário da BNB; 
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verificando qual é a finalidade da BNB para os usuários; avaliando a satisfação dos usuários 

em relação à qualidade do atendimento da BNB; medindo a satisfação do usuário quanto à 

infraestrutura da BNB e a frequência e intensidade da sua utilização pelos seus usuário. 

O conhecimento como fator de desenvolvimento requer sua potenciação através de 

diferentes agentes e organizações, as bibliotecas são uma das instituições encarregadas da 

formação do cidadão que busca o conhecimento através da informação. 

O motivo pelo qual este tema foi escolhido segue a ideia do fato de interesse da 

estudante trabalhar in-loco, porém a função do projeto é trazer com maior clareza das definições 

de bibliotecas, e procura evidenciar as práticas de gestão do conhecimento relacionando as 

práticas de gestão pública com base no suporte do bibliotecário e demais colaboradores dentro 

de uma biblioteca pública do porte da BNB. 

Para Lee Koljonen, da Accenture (2017): “O processo de desenvolver, reestruturar e 

manter a informação, de transformá-la em um ativo crítico e colocá-la à disposição de uma 

comunidade de usuários, definida com a segurança necessária. Inclui o aprendizado, 

informações, habilidades e experiências desenvolvidas ao longo da história da organização.” 

A cultura organizacional da biblioteca define o comportamento, motiva seus 

integrantes e afeta a forma em que a instituição processa a informação. Com frequência 

expressam valores, ideias e crenças compartilhadas por seus servidores e colaboradores. 

Nesse sentido cabe ressaltar que o público alvo deste artigo serão os servidores, os 

colaboradores e usuários da BNB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

As fontes de informação onde esse artigo será baseado estão principalmente nas 

informações da própria BNB, das publicações de artigos e livros do seu ex-diretor e de outros 

vários autores renomados na área de biblioteconomia e ciências da informação. 

Cabe mencionar que o profissional da informação situa-se na sociedade como um 

especialista; conhece certas formas e procedimentos de trabalho desenvolvidas e 

assimiladas como saber próprio de categoria profissional e, com isso, constrói uma 

comunidade de leigos, representada por todos os membros da comunidade que não 

portam a sua profissão. Esses leigos, por não saberem a dimensão ou alcance em que 

são excluídos dos benefícios possíveis de serem prestados pelos profissionais, perdem 

em benefícios e podem perder em capacidade de requerer por serviços que produzem 

esses benefícios. No momento em que isso ocorre, esses leigos perdem parte de seus 

direitos plenos, limitam o alcance de suas opiniões e, portanto, sofrem uma redução 

de sua liberdade. (SOUZA, 2002, p. 103) 

 CONHECENDO O OBJETO DE PESQUISA 

 

O universo, objeto e local da pesquisa é a Biblioteca Nacional de Brasília, situada no 

Setor Cultural da República, Área Cívica, Lote s/n, Edifício da Biblioteca Nacional, Distrito 

Federal, 70070-150. 

Amostra - ara obtenção de amostra precisas faz-se necessário atentar para o período de 

realização da pesquisa: dia, noite, durante a semana, final de semana. 

Para Pocinho e Figueiredo (2004): “[...] é um subconjunto retirado da população, que 

se supõe ser representativo de todas as características da mesma, sobre o qual será feito o estudo, 

com o objetivo de serem tiradas conclusões válidas sobre a população [...]”. 
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Para Mattar (1996, p. 132): “[...] Amostragem não probabilística é aquela em que a 

seleção dos elementos da população para compor a amostra depende ao menos em parte do 

julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo [...]”. 

Já para Bianquini (2013): “[...] Amostragem não probabilística por Tráfego: A amostra 

é entrevistada ou observada em lugares de tráfego mais intenso, como em ruas de comércio, 

grandes lojas de departamentos, eventos esportivos, etc. [...]”. 

Segundo Chitlango (2011): “[...] Amostra por tráfego trata-se da escolha, pelo 

pesquisador, de pessoas que transitam num determinado local (feiras, lojas, supermercados) 

[...]”. 

Será realizado um estudo de caso utilizando uma amostra não probabilística por 

Tráfego mostrando assim a importância da abordagem para encontrar o rumo certo da qualidade 

da informação da BNB pensando como solução da questão identificada através de um 

questionário junto aos usuários da biblioteca. 

   

METODOLOGIA 

  

A metodologia de pesquisa utilizada para a elaboração deste artigo foi baseada nos 

níveis de pesquisa adotada, da seguinte forma: os procedimentos, os instrumentos usados para 

coleta e para a análise de dados e a amostra por tráfego. 

A metodologia utilizada reuniu as propostas de vários autores e análise de dados 

baseada nos tópicos a seguir: 

  

Níveis de Pesquisa 

 

Exploratório - De acordo com Selltiz (et aí. 1967, p. 63) apud Gil (2002):     

    

Em relação à pesquisa exploratória, pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu 

planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração 

dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas 

pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos 

que "estimulem a compreensão". 

  

Matias-Pereira (2012) “[...] fala que nesse nível busca-se descobrir se existe ou não 

um fenômeno e que as vezes, o objetivo da investigação é o próprio método de investigação 

[...]”. 

Na verdade, o que se pretende abordar nesta pesquisa não está unicamente baseado em 

um só nível de pesquisa, e sim dois. 

- Descritivo: 

Segundo Gil (2002): “As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser 

classificados sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização 

http://www.ebah.com.br/user/AAAAARbxsAE/jacob-silancio-chitlango
http://www.ebah.com.br/user/AAAAARbxsAE/jacob-silancio-chitlango
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de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. (GIL, 2002)” 

Já nesse nível Matias-Pereira (2012) “[...] diz que esses estudos buscam examinar um 

fenômeno para descrevê-lo de forma integral ou diferenciá-lo de outro[...]”. 

Portanto os níveis de pesquisa utilizados para esta pesquisa serão exploratórios e 

descritivos. Exploratório pelo fato de se abordar o tema da qualidade de serviços dentro da BNB 

e descritiva devido ao fato de se tratar de um artigo construído por argumentações feitas depois 

de várias pesquisas bibliográficas. 

  

Procedimentos 

  

Conforme Yin (2001) apud Gil (2002): 

O procedimento bibliográfico é desenvolvido com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Boa parte dos estudos 

exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. Já o estudo de caso 

consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento, hoje, porém, é encarado como o 

delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente percebidos. 

  

De acordo Köche (1997) apud Michelin; Heil (2008): “A pesquisa bibliográfica é a 

que se desenvolve tentando explicar um problema a partir das referências teóricas publicadas 

em livros ou obras congêneres. O objetivo da pesquisa bibliográfica é conhecer e analisar as 

principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema 

tornando-se um instrumento indispensável para qualquer tipo de pesquisa.” 

Desse modo os procedimentos utilizados para essa pesquisa serão o bibliográfico e 

estudo de caso já que se trata de uma discursão sobre a qualidade dos serviços oferecidos dentro 

de uma biblioteca pública e para tanto não teria como ser baseada sem ser dessa forma, em 

estudos teóricos e de pesquisas de campo. 

  

Instrumentos 

                                                    

O instrumento a ser utilizado nessa pesquisa será um questionário e de acordo com o 

Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara/GO - ULBRA (2011): 

É uma técnica de coleta de dados através de uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito, sem a presença do entrevistador. As perguntas são 

encaminhadas aos informantes em formulários próprios contendo como anexo uma 

carta explicando o objetivo, a natureza e a importância da pesquisa. Quanto à forma, 

o questionário poderá ter perguntas nas categorias: abertas (dissertativas) e fechadas 

(de múltipla escolha). 

  

Segundo Augras (1974. p.143) apud Marconi; Lakatos (2003): “A elaboração de um 

questionário requer a observância de normas precisas, a fim de aumentar sua eficácia e validade. 

Em sua organização, devem-se levar em conta os tipos, a ordem, os grupos de perguntas, a 
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formulação das mesmas e também “tudo aquilo que se sabe sobre percepção, estereótipos, 

mecanismos de defesa, liderança etc.”. 

O questionário é um instrumento de pesquisa constituído por uma série de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. Portanto a utilização   

        desse instrumento será realizada junto a alguns usuários da BNB de forma aleatória 

para que se possa obter uma amostra do grau de satisfação do cidadão com relação aos serviços 

prestados pela mesma. 

  

PLANEJAMENTO DE MELHORIAS 

  

Com o intuito de melhor atender à sociedade, as bibliotecas estão sendo segmentadas 

dando origens às variadas tipologias tais como, bibliotecas escolares, públicas, universitárias, 

especializadas, infantis, entre outras. Cada uma com uma missão e um público alvo diferenciado 

o que, consequentemente, enfatiza a necessidade de uma gestão eficaz que busque atender aos 

objetivos institucionais propostos. 

Neste trabalho serão primeiramente abordados assuntos predominantes e relevantes à 

fundamentação deste artigo. 

Abre-se aqui um parêntese para falar da diferença entre os conceitos: eficiência e 

eficácia; empresa; administração; empresa privada e pública, gestão privada e pública. 

Sobre eficiência e eficácia serão brevemente citados os conceitos e diferenças entre 

eles. 

Conforme define o Dicionário Online de Português: 

Eficiência: s.f.: Tendência ou aptidão para ser efetivo; capacidade de realizar ou 

desenvolver alguma coisa demonstrando eficácia; efetividade. 

Particularidade demonstrada por pessoas que conseguem produzir um ótimo 

rendimento, quando realizam qualquer coisa; característica do que é eficaz. 

Eficácia: s.f.: Qualidade daquilo que produz o efeito que se espera: eficácia de um 

auxílio. (DICIO, 2009) 

  

Portanto, a eficiência significa realizar um trabalho correto, sem muitos erros, por 

outro lado a eficácia consiste em realizar um trabalho que atinja totalmente o resultado, 

concluindo o que se propôs a fazer com um bom almejo do resultado. 

Definindo outros conceitos segue-se, para Nunes (2008): “[...] Empresa é um tipo 

específico de organização que se caracteriza pelo fato do seu fim último ser a maximização dos 

seus lucros; em última análise,  numa empresa todos os restantes objetivos são na verdade meios 

utilizados para maximizar os lucros [...]”. 

Em seu artigo sobre Gestão Empresarial a autora a seguir cita definições de 

administração na visão de vários autores, dentre eles: 

“[...] Travassos apud Glazer (1979) define que: Administração é a palavra que usamos 

para exprimir o desempenho de qualquer função que exceda a capacidade de uma só 

pessoa, começa no momento em que o indivíduo tendo muito que fazer, arranja quem 

o ajuda, e atinge o seu completo desenvolvimento nas grandes empresas privadas, ou 

nas repartições governamentais. (TRAVASSOS, 1979:84 apud PAZ, 2007)” 

  

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
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Existem diferenciações entre Administração Pública (Gestão) e Administração 

Empresarial (Privada). Para dar início a esse artigo foram necessários que se definissem 

algumas palavras chaves. 

Portanto Nunes (2008) apud Fayol (1990), cita em seu artigo o conceito de gestão 

desenvolvido por Fayol, segue a baixo esse conceito: 

Compete à gestão atuar através de atividades planejamento, organização, liderança e 

controle de forma a atingir os objetivos organizacionais pré-determinados. Para 

desempenhar as funções descritas acima, os gestores recorrem muitas vezes a técnicas 

já experimentadas e demonstradas cientificamente. Por outro lado, utilizam também 

conhecimentos de diversas disciplinas científicas tais como a matemática, as ciências 

sociais e humanas, a economia, o direito, entre outras. 

  

Os gestores públicos devem buscar o equilíbrio entre as aspirações da sociedade e os 

recursos que esta coloca à disposição do governo, recursos esses que são adquiridos através de 

tributos e impostos arrecadados durante o ano vigente. Portanto, na administração, neste caso, 

a pública, é importante salientar que: 

“Administração é a atividade do que não é senhor absoluto. Tanto na administração 

privada como na pública há uma atividade dependente de uma vontade externa, 

individual ou coletiva, vinculada ao princípio da finalidade; vale dizer que toda 

atividade de administração deve ser útil ao interesse que o administrador deve 

satisfazer. (DI PIETRO, 2008, p. 37)” 

  

Definição de Administração segundo Cretella Júnior (1966, p.24) apud Sarai (2010): 

“Adotando-se o critério subjetivo ou orgânico, administração é o complexo de órgãos 

aos quais se confiam funções administrativas, é a soma das ações e manifestações da 

vontade do Estado, submetidas à direção do chefe do Estado. Alguns autores 

consideram a administração como a atividade concreta do Estado dirigida à 

consecução das necessidades coletivas de modo direto e imediato.”   

  

Os sistemas de administração, não têm limites definidos entre si, podendo um 

administrador ter atitudes comportamentais e profissionais adequadas de um gestor que o 

enquadre em níveis intercalados num sistema e ações, ou seja, ele pode ser ao mesmo tempo 

autoritário, consultivo e/ou participativo. 

Podendo ser autoritário numa tomada de decisões e consultivo no relacionamento com 

seus subordinados, destacando que podem coexistir dois ou mais estilos em um mesmo gestor. 

Para Chiavenato (1979:80-81) apud Paz (2007): 

[...] Segundo Chiavenato apud Fayol (1979:80) apresenta a definição do ato de 

administrar como sendo: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Prever é 

organizar o futuro e traçar o programa de ação; organizar é constituir o duplo 

organismo material e social da empresa; comandar é dirigir e orientar o pessoal. 

Coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. 

Controlar é verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens 

dadas. 

  

O gestor de um serviço, da mesma maneira, precisa mensurar o uso do seu serviço 

através da procura, da consulta e do atendimento na necessidade e na satisfação dos usuários da 

instituição a qual ele está gerindo, uma vez que isso determinará a eficiência e a qualidade dos 

serviços oferecidos. 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/planeamento.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/planeamento.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao_actividade.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/lideranca.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/lideranca.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/controlo.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/objectivos.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/gestor.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/disciplina_cientifica.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/matematica.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/ciencias_sociais_humanas.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/ciencias_sociais_humanas.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/economia/economia.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/direito.htm
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É importante lembrar que comumente a qualidade tem sido relacionada ao produto e 

com a ideia de seu valor. Entretanto, é preciso distinguir: qualidade, de valores. 

Observa-se, que os gestores públicos, nem sempre adotam uma postura ética adequada 

ao cargo, portanto, em determinadas situações, acabam comprometendo sua responsabilidade 

com seu trabalho executado e com suas atitudes diante da população e/ou usuário na prestação 

de seus serviços como servidor público, fator essencial para a transparência pública, haja vista, 

que no cargo público, o agente deve agir com ética e moralidade, atuando de acordo com os 

princípios de seus regimentos interno e constitucionais. 

Cabe, portanto definir aqui o que significa gestão pública e gestor público. Dessa 

forma: 

Gestão Pública: é o termo que designa um campo de conhecimento e de trabalho 

relacionados às organizações cuja missão seja de interesse público ou afete este. 

Abrange áreas como Recursos Humanos, Finanças Públicas e Políticas Públicas, entre 

outras. É um termo mais recente, que indica utilização de nas práticas novas na 

administração do setor público, algumas importadas do setor privado, outras 

recuperadas dos porões da história, outras desenvolvidas nas últimas décadas. 

(MARTINS, 2005) 

  

Em relação ao que se define sobre Gestor Público, a Secretaria de Fazenda do Rio 

Grande do Sul-SEFAZ/RS (2009) define o seguinte:          

  

Gestor Público: A partir de um conceito sucinto, pode-se definir o Gestor Público ou 

Administrador Público como aquele que é designado, eleito ou nomeado formalmente, 

conforme previsto em lei e/ou regulamento específico, para exercer a administração 

superior de órgão ou entidade integrante da Administração Pública. Saliente-se que a 

administração superior compreende todas as atividades relacionadas à definição de 

políticas e metas de atuação do ente público, bem como à tomada de decisões visando 

ao atendimento dos objetivos e das finalidades definidas nas normas legais 

reguladoras da sua atuação. Além disso, a administração a ser exercida pelo Gestor 

deve zelar pela correta aplicação e gerenciamento dos recursos públicos, na forma da 

lei, cabendo, ainda, observar a supremacia do interesse público, bem como os 

princípios aplicáveis à Administração Pública, em especial os relacionados no art. 37 

da Constituição Federal de 1988 e 19 da Constituição Estadual de 1989, tais como 

legalidade, moralidade, impessoalidade, economicidade e eficiência. 

  

Destaca-se, nesse contexto, que ao se refletir quanto à questão da prestação dos 

serviços públicos brasileiros, surge o pensamento da avaliação da “Gestão”, fator preponderante 

para a redução dos gastos públicos, uma vez que, a prevenção de riscos e a correção de desvios, 

são fundamentais em uma gestão pública com transparência e eficácia, e, com qualidade 

absoluta. Sobre tudo se tem que ter em foco a premissa de um bom trabalho, atendimento de 

qualidade aos usuários finais dessa biblioteca. 

E para um melhor entendimento, tem-se aqui o conceito de qualidade: 

Qualidade é o termo muito utilizado em diversos setores de negócio, e isso contribuiu 

para sua difusão eficaz. De modo geral, os autores que estudam a qualidade costumam 

conceituá-la como o atendimento aos interesses, desejos e necessidades do cliente. 

Qualidade é: fazer certo, a coisa certa, já na primeira vez, com excelência no 

atendimento; a totalidade de características de uma organização que lhe confere a 

http://www.gestaopublica.net/blog/?page_id=2
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capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas dos clientes. (ENAP, 

2012). 

  

A Qualidade é definida por alguns autores citados no curso de Análise e Solução de 

Problemas - Módulo 3 – Planejando a Melhoria com as Ferramentas da Qualidade da Escola 

Nacional de Administração Pública-ENAP: 

Para Ishikawa (1997): ‘[...] rápida percepção e satisfação das necessidades do mercado 

e adequação ao uso dos produtos e homogeneidade dos resultados do processo. Possui 

Qualidade aquele produto que satisfaz o cliente [...]”. 

Para Deming (1990): “[...] sentir orgulho do trabalho bem feito. O aprimoramento da 

Qualidade eleva a produtividade e proporciona máxima Qualidade para o consumidor [...]”. 

Já para Feigenbaum (1994): “[...] uma maneira de se gerenciar os negócios visando a 

perfeita satisfação do usuário. O aprimoramento da Qualidade só pode ser alcançado com a 

participação de todos [...]”. 

Para Juran (1990): “[...] adequação ao uso. A Qualidade proporciona satisfação às 

aspirações do usuário [...]”. 

E para Crosby (1990): “[...] conformidade com as especificações e os requisitos do 

cliente [...]”. 

Seguindo a linha de definições, mais um autor dá sua contribuição para o 

enriquecimento deste artigo, portanto segue sua ideia, onde ele afirma que: 

“[...] mesmo que existam diversos nomes para as teorias da qualidade, todos devem 

sua gênese à evolução do pensamento teórico da ciência administrativa, que iniciou a 

busca pelo conhecimento do ambiente de tomada de decisão, e, realmente, a qualidade 

e a ciência administrativa são muito próximas, não só nos conceitos, mas em seu 

campo de atuação também. (VERGUEIRO, 2002)” 

  

Pode-se dizer que o tema qualidade é um conceito com dimensão abrangente e que 

pode ser aplicado onde exista gestão. Afinal o que se quer hoje, qualidade ou administração? 

Ou uma gestão de qualidade? As diferentes abordagens e teorias existentes orientam a 

implantação da gestão de qualidade nas organizações, com base em um conjunto de 

instrumentos, critérios e normas, obedecendo-se ao passo o que diz a BNB-Secretaria de 

Cultura do Governo do Distrito Federal - SECULT/GDF que estão descritos a seguir: 

[...] a) Identificar as atividades que compreendem a identificação de todas as 

atividades presentes ou existentes na organização, o seu estudo e a definição da 

maneira melhor e mais correta de executá-las. Trata-se de trabalho de grande vulto, 

de longa duração, e que deverá envolver todas as pessoas da organização, objetivando 

o planejamento ou revisão dos processos, denominado teoricamente de "padronização 

das operações". 

b) Treinar os recursos humanos, para a conscientização de todas as pessoas envolvidas 

em relação à nova filosofia operacional, de forma a assegurar a cada uma a realização 

de suas atividades de maneira mais correta e eficaz. 

c) Controlar o desenvolvimento das atividades, mediante a medição do trabalho 

executado, para verificar o alcance das metas estabelecidas na etapa inicial do 

planejamento. Um dos principais instrumentos para tanto é o controle estatístico do 

Processo (CEP), pois permite controlar as características críticas do processamento 

das atividades executadas em uma organização e verificar, continuamente, se as metas 

e objetivos estabelecidos estão sendo cumpridos. 
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d) Ações corretivas voltadas para as atividades, como resultado da avaliação realizada. 

Assim, se as medições indicaram que o processo está cumprindo as metas e objetivos, 

a execução das atividades. (BNB-SECULT/GDF, 2008) 

                                               

Planejamento e Gestão de Qualidade e Serviços 

  

A efetivação de novas tecnologias e o avanço do conhecimento requer que, 

continuamente, as pessoas tenham a oportunidade de aprender novas ideias e novas habilidades. 

Portanto, criar, permanentemente, oportunidades diversificadas de capacitação e 

desenvolvimento dos recursos humanos é indispensável à implantação da gestão de qualidade 

nos serviços públicos, em específico o de informação. Os líderes enquanto gestores devem 

estimular suas equipes a executar melhor suas tarefas, atentando consequentemente para que 

processos de atividades obtenham mais qualidade. É importante, pois, que servidores públicos 

na sua figura de gestores públicos que gerenciam pessoas, processos e buscam resultados 

mediante interações com a comunidade – desenvolvam a característica essencial ao sucesso de 

sua atividade gerencial - a liderança. 

De certa forma, a segunda definição é bastante coerente com a primeira, uma vez que 

as transações e interações ocorridas na produção do serviço também levam à transformação de 

entradas em saídas, baseando-se sempre na necessidade específica de cada usuário. 

Conforme afirma Lovelock (1995): “A melhoria da qualidade em serviços só é 

possível com profundo entendimento do processo. Assim, o processo assume uma importância 

primordial na gestão de serviços, pois é ele o determinante da natureza das interações entre o 

usuário e a organização, conhecidas como ‘momentos da verdade.” 

É importante conhecer quem são os usuários, quais são suas necessidades, promover 

uma interação entre o fornecedor e o usuário da informação, dar ênfase ao receber e analisar as 

solicitações de serviço, detalhar as necessidades de cada usuário, especificar o tipo de pesquisa 

ou de material bibliográfico necessário e mais adequado àquele usuário. Além disso, com o uso 

da Internet, surge a necessidade de estar constantemente disponibilizando novos serviços, os 

quais atendam às necessidades dos usuários de forma eficaz. No entanto, para que isto ocorra, 

são necessárias constantes avaliações e análises dos serviços e dos usuários. 

Seguramente, a gestão de serviços e de qualidade em bibliotecas passa por mudanças 

e adaptações em todos os seus processos na busca por maior efetividade. Nesta etapa, depara-

se com a necessidade de avaliações e melhorias, e, ou a criação de novos serviços, 

principalmente quanto aos seus recursos, inseridos em toda a instituição, além da adequação e 

treinamento especializado para os recursos humanos, essenciais nesta nova gestão. 

De forma conclusiva, para que a gestão da biblioteca tenha sucesso, qualidade e 

reconhecimento, é preciso fixar-se no usuário, na sua realidade e necessidades. Entretanto, a 

melhoria da qualidade nos serviços prestados, deve ser suportada por técnicas gerenciais 

adequadas. 

É de grande importância, nesse contexto de melhoria contínua, o controle permanente 

do progresso realizado, a análise dos resultados obtidos e a apresentação de novas propostas 

que venham colocar o serviço de informação a níveis cada vez mais elevados de qualidade, é 

preciso estabelecer, com exatidão, aquilo que se deseja de um serviço de informação dentro de 

uma biblioteca pública. Isto depende da articulação da vontade da comunidade, dos seus 
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interesses e expectativas, e servirá para manter uma unidade de direção, empregando estratégias 

que permitam melhorar os seus produtos e serviços alcançados. 

  

A figura do gestor dentro de uma biblioteca 

  

O estilo de cada gestor no exercício de suas atribuições pode causar diferentes reações 

nos seus colaboradores, já que a forma de orientá-los determina aquilo que posteriormente eles 

farão e consequentemente interfere nos resultados almejados pela gestão da biblioteca. 

Cada comportamento, portanto, é individualizado por um estilo que distingue uma 

pessoa das demais, sendo significativamente estável à medida que se pode reconhecer cada 

pessoa frente às diferentes situações enfrentadas. Atualmente, o gestor público atua também 

como um administrador, por exercer a função, o que se compõe em organizar, comandar, 

prever, coordenar e controlar todas as atividades ligadas a essa unidade de informação. Para 

isso, ele deverá dispor de conhecimentos técnicos e administrativos que lhe permitam manter 

diretrizes e liderança em sua atividade gerencial, traçar metas, estabelecer planos e políticas. 

Seu papel pode ser constatado à medida que cumpre suas tarefas no interior de um grupo, 

possuindo a capacidade de gerar mudanças na unidade de informação. 

Para Okubo (2013): 

 

“É preciso que o bibliotecário obtenha conhecimentos de administração pública e seja 

criativo para buscar coletivamente caminhos para desobstruir obstáculos que ainda 

impedem as BP´s de se posicionarem melhor na área cultural, e claro, começar a 

pensar em caminhos novos que terão que ser trilhados com eventos novos com o livro 

digital.” 

  

O trabalho em equipe é o caminho adequado para que os esforços sejam somados, 

tendo em vista um objetivo comum – interação com a sociedade. Desse modo, cada servidor é 

peça importante, sendo parte essencial e decisiva para o alcance dos resultados que trarão o 

“orgulho da execução”, mudando a imagem dos serviços de informação oferecidos pela BNB 

à sociedade. 

Quanto à função, essa requer permanentemente a tomada de decisões no que se refere 

a estabelecer objetivos e organizar recursos para atingi-los, bem como interagir com pessoas se 

utilizando da comunicação e motivação. Cada gestor deve administrar a instituição em que atua 

de acordo com o tipo que a caracteriza já que em última instância, é isso que vai definir a sua 

função dentro do contexto social, político e cultural. 

Foi concluído que com a proliferação das Ciências da Informação e Comunicação, o 

mercado de trabalho passa a exigir profissionais capazes de dominar as ferramentas 

tecnológicas atuais, adaptando e criando novos produtos e serviços, na busca de seus clientes 

ou usuários. Em se tratando de bibliotecas e da ciência da informação, não pode ser diferente. 

Na gestão de bibliotecas, é fundamental e necessária uma nova concepção de prestação 

de serviços, fazendo uso da informatização e focando nos usuários, ou seja, a identificação da 

demanda de informações direcionadas e específicas a cada segmento. 

A gestão da biblioteca pública é um processo primordial na oferta e no 

desenvolvimento de qualidade dos serviços de informação em relação a metodologias, enfoques 

e aplicação de ferramentas que podem auxiliar os servidores públicos que atuam nesse setor a 
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oferecer a informação adequada, no momento certo. Uma forte entrave que se encontra ao 

aprimoramento da realização dos serviços voltados aos usuários é a estrutura hierárquica 

característica das instituições pertencentes ao setor público, estrutura esta que privilegia, no 

interior do quadro funcional, uma postura paternalista, expressa numa política preservacionista 

e tecnicista de materiais de um acervo de livros, que atua em detrimento de uma postura mais 

voltada ao atendimento direto das demandas informacionais dos usuários, bem como à 

identificação e legitimação de boas práticas. 

À postura assumida pelas bibliotecas públicas de estilo mais tradicional, apontando a 

inadequação da composição do quadro funcional, a postura apática de grande parte dos 

bibliotecários deste setor e o descaso a que vem sendo relegadas, ao longo dos anos, as 

atividades dos serviços de referências, os quais, muitas vezes, não são nem sequer estruturados, 

ficando o atendimento ao usuário a encargo de auxiliares e funcionários de função deslocada 

na estrutura pública, geralmente sem preparo adequado. 

  

Biblioteca 

  

No Brasil existe vários tipos de bibliotecas, porém com todas voltadas para um único 

objetivo, o da informação. 

Em 2010 a Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com as instituições e órgãos: 

Ministério da Cultura; Secretaria de Articulação Institucional; Diretoria de Livro, Leitura e 

Literatura; Fundação Biblioteca Nacional e o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas realizou 

um Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais (BPMS) - ESTUDO 

QUANTITATIVO e PRINCIPAIS RESULTADOS. 

No entanto, para mostrar qual o quadro atual no país sobre as características gerais das 

bibliotecas públicas existente segue abaixo alguns desses dados: 

Levantamento de BPMs Brasileiras: 

Foram pesquisados todos os 5.565 municípios. Em 4.905 municípios foram realizadas 

visitas in loco para a investigação sobre a existência e condições de funcionamento de 

BPMs. Os 660 municípios restantes, identificados sem bibliotecas em 2007 e 2008 e 

que foram atendidos pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e o Programa 

Mais Cultura com a instalação de BPM, foram pesquisados por meio de contato 

telefônico. (FGV, 2010) 

  

Conceitos 

  

De acordo com o que foi pesquisado existem vários conceitos de bibliotecas, segue 

abaixo dois. 

Conceito tradicional conforme Ribeiro (1996): 

O termo biblioteca apareceu na Grécia com o significado de “cofre do livro” e, por 

extensão, designando o local onde os livros eram conservados, bem assim como as 

coleções de livros em si mesmas. Além da componente patrimonial – conservação da 

memória coletiva, através da informação registrada em suportes materiais – também, 

desde as origens, a função “serviços” – uso e pesquisa de informação – surge implícita 

no conceito de “biblioteca”. Já na Antiguidade temos, portanto, perfeitamente 

conceptualizada uma realidade, que progressivamente se complexificou, tomando 
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nítidas as suas componentes próprias, que permitem hoje afirmar, sem receio, que o 

conceito define um sistema de informação especifico. 

  

Para Baganha (2004) ele define como conceito moderno o seguinte: 

O mais moderno conceito de biblioteca e o modelo que melhor responde às 

necessidades atuais é o que faz a simbiose entre a biblioteca física e a digital.  Por 

outras palavras: um espaço físico aprazível, que se abre ao mundo sem barreiras 

geográficas, onde o utilizador encontra sempre satisfeita a sua necessidade de saber, 

onde ele pode circular, ler e “navegar” livremente e onde a presença de um 

bibliotecário sempre atualizado, nos bastidores, se faz apenas sentir pela eficácia obvia 

na qualidade dos serviços que presta. 

  

Tipos de Bibliotecas 

  

Existem vários tipos de bibliotecas segundo O Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas (SNBP), são estes: 

O tipo de uma biblioteca é determinado pelas funções e serviços oferecem, pela 

comunidade que atende, e pelo seu vínculo institucional. 

BIBLIOTECA PÚBLICA 

Tem por objetivo atender, por meio do seu acervo e de seus serviços, os diferentes 

interesses de leitura e informação da comunidade em que está localizada, colaborando 

para ampliar o acesso à informação, à leitura e ao livro, de forma gratuita. Atende a 

todos os públicos, bebes, crianças, jovens, adultos, pessoas da melhor idade e pessoas 

com necessidades especiais. É criada e mantida pelo Estado (Município, Estado ou 

Federação). No Brasil, existem bibliotecas públicas que possuem acervos 

especializados e, por isso vem sendo denominadas como Bibliotecas Públicas 

Temáticas, ou que oferecem serviços especializados para um determinado público e 

por isso são identificadas pelo público, tal como Biblioteca Pública Infantil, ou 

Biblioteca Pública Especial. 

BIBLIOTECA PÚBLICA TEMÁTICA 

São bibliotecas públicas que se caracterizam como bibliotecas especializadas em uma 

determinada área/assunto. O ambiente configura-se de maneira a representar a 

área/assunto em foco, assim como as coleções que compõe o seu acervo, os serviços 

que oferecem e a programação cultural. Sendo uma biblioteca pública, diferenciam-

se das bibliotecas especializadas por atender a todos os públicos, bebes, crianças, 

jovens, adultos, pessoas da melhor idade e pessoas com necessidades especiais. 

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA 

Espaço de incentivo à leitura e acesso ao livro. É criada e mantida pela comunidade 

local, sem vínculo direto com o Estado. 

PONTO DE LEITURA 

Espaços de incentivo à leitura e acesso ao livro, criados em comunidades, fabricas, 

hospitais, presídios e instituições em geral, em sua maioria sua criação contou com o 

apoio do Programa Mais Cultura. É um estímulo à criação de bibliotecas comunitárias 

nas comunidades. 

BIBLIOTECA NACIONAL 

Tem por função reunir e preservar toda produção bibliográfica do país. Em cada país 

existe uma Biblioteca Nacional. Toda produção bibliográfica do país deve ser enviada 

para a Biblioteca Nacional, isto é garantido pela lei de Deposito Legal. No Brasil a 

Biblioteca Nacional está sediada no Rio de Janeiro. 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

http://www.bn.br/
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Tem por objetivo atender os interesses de leitura e informação da sua comunidade e 

trabalha em consonância com o projeto pedagógico da escola a qual está inserida. 

Atende prioritariamente alunos, professores, funcionários da unidade de ensino, 

podendo também ampliar sua ação para atender os familiares de alunos e a 

comunidade moradora do entorno. Está localizada dentro de uma unidade de ensino 

pré-escolar, fundamental e/ou médio. 

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

Tem por objetivo apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio de seu 

acervo e dos seus serviços. Atende alunos, professores, pesquisadores e comunidade 

acadêmica em geral. É vinculada a uma unidade de ensino superior, podendo ser uma 

instituição pública ou privada. A Biblioteca Universitária dá continuidade ao trabalho 

iniciado pela Biblioteca Escolar 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

Voltada a um campo específico do conhecimento. Seu acervo e seus serviços atendem 

às necessidades de informação e pesquisa de usuários interessados em uma ou mais 

áreas específicas do conhecimento. É vinculada a uma instituição pública, ou privada 

podendo também se caracterizar como uma biblioteca universitária, quando vinculada 

a uma unidade de ensino superior. Existem bibliotecas públicas especializadas em 

literatura infantil e, por isso, costumam ser denominadas Bibliotecas Infantis. Outras 

especializadas no atendimento a pessoas com necessidades especiais e por isso 

denominadas Bibliotecas Especiais. 

BIBLIOTECA/CENTRO DE REFERÊNCIA 

Bibliotecas especializadas que atuam com o foco no acesso, disseminação, produção 

e utilização da informação para um determinado público. Também denominados 

como Centro de Informação e Referência. Muitas delas não possuem acervo próprio 

e trabalham exclusivamente com a referenciação de documentos sobre determinado 

assunto (resumos e resenhas). (SNBP, 2004) 

  

A Biblioteca Nacional de Brasília no contexto da Biblioteca Híbrida 

  

Para esta sessão será tomado como base as palavradas do Professor Miranda, um 

Mestre em biblioteconomia, Doutor em Ciência da Informação e Membro da Comissão 

Especial do Conjunto Cultural da República, Professor Emérito da Universidade de Brasília-

UNB e ex-diretor da BNB. Ele traz em seu artigo a ideia da BNB como uma biblioteca hibrida 

e tais pensamento fazem parte deste trabalho. 

A história da BNB não é antiga, nasceu com a criação de Brasília, e é citada por 

Miranda (2007. p. 17-23): 

A BNB foi concebida no plano original de Brasília, assinado por Lucio Costa no fim 

dos anos 50, criada por decreto do Primero Ministro Tancredo Neves em 1962, a 

continuidade do plano se deu principalmente, a partir de 2004. O prédio da Biblioteca 

Nacional de Brasília (BNB) foi inaugura no final de 2006, sem as condições 

adequadas para o seu funcionamento. Projeto arrojado, assinado pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer, requereu um longo e pesado programa de planejamento e instalação que 

culminou com a sua abertura à população no dia 12 de dezembro de 2008. 

  

Quando a BNB foi inaugurada surgiu o projeto das parcerias entre os governos 

Distrital e Federal para abri-la e mantê-la funcionando conforme citação abaixo: 

As linhas gerais para as políticas de acervamento e desenvolvimento de serviços de 

informação foram delineadas por uma Comissão Especial, criada pelo Governador do 

Distrito Federal – (GDF) com representantes do mesmo, da UnB, do MEC, MinC, 
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MCT/IBICT e da RNP. A BNB faz parte do Conjunto Cultural da República, que 

inclui também o Museu Nacional de Brasília, e se pretende garantir uma ação 

coordenada com as demais instituições federais e distritais de cultura sediadas na 

Capital Federal. Desde o início, a implantação da BNB contou com um convênio com 

o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia – (IBICT), executado pela Rede Nacional de Pesquisa – 

(RNP), em estreita colaboração com a Gerência da BNB, apoiada pela Secretaria de 

Cultura do Distrito Federal - (SECULT), enquanto se envida esforços para a sua plena 

institucionalização, de forma autárquica, como uma organização social sem fins 

lucrativos. O projeto do IBICT focou na questão da inclusão social e digital e, já no 

ano de 2007, instalou um Centro de Integração Social e Tecnológica - (CICTEC) – 

Comunidade Digital, com equipamentos para dar início às atividades de treinamento 

– de pessoas com deficiências visuais, de pessoas idosas e de meninos carentes dos 

programas de erradicação do trabalho infantil, além do público em geral – nas 

habilidades de uso das novas tecnologias da informação, enquanto o projeto de 

instalação da BNB era conduzido por equipes mistas do IBICT, da RNP, da própria 

BNB e de empresa contratada para a montagem da infraestrutura prevista nos projetos. 

(MIRANDA, 2007. p. 17-23) 

  

Cabe nesse momento se falar sobre qual o tipo de acervo que a BNB se propõe a 

fornecer e qual o tipo de usuário será beneficiado desse acervo. 

Para Miranda (2007. p. 17-23): 

A Biblioteca Nacional de Brasília reúne acervos em coleções visando ao grande 

público, prevendo acesso às estantes e empréstimo domiciliar, assim também coleções 

especiais para consulta de pesquisadores e sua preservação documental, incluindo 

obras raras. Privilegia o acervamento de obras sobre arte, ciência e cultura brasileiras 

– uma “Brasiliana” sobre estudos das regiões brasileiras, contendo literatura científica, 

assim também textos em línguas estrangeiras sobre o país (notadamente dos 

brasilianistas) e de autores brasileiros traduzidos a outras línguas, além de obras sobre 

literatura e cultura latino-americana e universal. 

  

Miranda (2007. p. 17-23) cita em seu artigo como foi instalada a rede wireless na BNB, 

tal informação segue abaixo:  

A rede de fibras óticas instalada no edifício e a adesão às Redes Comunitárias de 

Educação e Pesquisa (REDECOMEP) – um consórcio de instituições de pesquisa, 

com acesso aos mais avançados meios de transmissão de dados providos pela Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), garantiu a ligação da BNB aos sistemas de 

informação do próprio Instituto Brasileiro de Informação em Ciência da Informação 

(IBICT) e a todo e qualquer outro provedor de informação. São incluídos, mediante 

protocolos de cooperação, menus de serviços de acesso a vastos e crescentes bancos 

de dados (incluindo os bibliográficos e de multimídia), conforme as diretrizes de seu 

plano de acervamento e prestação de serviços. 

  

A BNB tem uma estrutura física e institucional diferenciada pensada numa nova 

geração de usuários mais exigente. Miranda (2007. p. 17-23) explica a seguir sobre essa 

estrutura, vejam: 

As instalações da infraestrutura são compostas de uma sala com 51 computadores foi 

aberta ao público para o acesso à Internet – denominado de Espaço CLIC, com as 

funções de uma LAN HOUSE franca, mas direcionada para conteúdo de interesse 

educacional e de pesquisa, à medida que estão sendo implantados os serviços de 
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biblioteca híbrida previstos no projeto. Poltronas individuais para assistir vídeos, e 

instalações para videoconferência e televisão digital completam a infraestrutura, 

visando à interatividade com instituições e público externos. Também foi criada uma 

sala infantil – Espaço Infantil - para promover as novas tecnologias da informação 

com crianças, combinando com atividades de leitura convencional, contando com o 

apoio de pedagogos e bibliotecários, assim também uma sala para treinamento 

intensivo do público em geral – Sala de Cursos. Espaço de leitura, Corredor Digital, 

Prisma, Café Literário, Sala de Estudos dos Pilotis, Setor de Conservação e Restauro; 

Salões de leitura, salas de estudos individuais, duplas e coletivas, poltronas 

multimídias e espaço para exposições e um auditório para convenções. Pretende-se 

formar a capacitação de multiplicadores potenciais dessas habilidades em escala 

regional, para levar conteúdos às escolas e instituições culturais e científicas que 

demandem informação via WEB. E instalou um moderno laboratório de mídias 

(incluindo a produção de vídeos para a televisão digital) para a formação de mão-de-

obra que também dará apoio à criação de bibliotecas digitais de texto, imagem e som 

de forma integrada, além de prover o acesso à banda larga sem fio, em todo o edifício, 

aos usuários da Biblioteca. 

  

Hoje nessa era da informatização, quase todo mundo tem um computador em casa ou 

um notebook e foi pensando nesse usuário que a BNB desenvolveu o sistema de wireless e mais 

uma vez Miranda (2007. p. 17-23) deixa aqui sua contribuição: 

“A existência de web pública (WIRELESS) no recinto da BNB parece conformar 

alguns comportamentos dignos de menção. O primeiro é a quantidade expressiva de 

laptops que os usuários trazem para as salas de leitura, em vez de se valerem dos 

computadores disponíveis no Espaço CLIC – a lan house popular. Vê-se que usam os 

laptops também para acessarem seus próprios arquivos enquanto estudam na sala de 

leitura.” 

  

Ao ser aberta antes que seu acervo estivesse pronto, a BNB provou que biblioteca 

também pode ser um lugar útil mesmo que temporariamente sem livros. É o que pensa Miranda 

(2007. p. 17-23): 

Muita gente achou que a Biblioteca só deveria abrir suas portas quando pudesse 

garantir a disponibilidade documentária, isto é, o acesso aos livros e a outros 

documentos físicos, mas optou-se por fazê-lo sem esses serviços, e o resultado 

confirma o que se previa: que muita gente não frequenta biblioteca por causa da 

consulta e do empréstimo de livros... Muitos querem um local para estudar sozinho ou 

em grupo, usando os próprios livros, cadernos, anotações e/ou valendo-se de pesquisas 

na internet. Ou seja, na prática, os livros, revistas etc., funcionam como suportes para 

a prestação de serviços, em vez de ser a razão da frequência às bibliotecas. Em outras 

palavras, a biblioteca sendo uma fonte ou meio de obter informação e não um local 

exclusivamente para consulta a acervos bibliográficos. 

  

Mesmo aberta ao público a BNB ainda deverá passar por uma grande reestruturação, 

há ainda muita coisa a ser feita dentro dela, tais coisas são citadas por Miranda: 

 

Existem etapas da reestruturação da BNB em andamento, tais como, Estantes de 

Escritores Brasiliense, Vitrine do FAC (Fundo de Apoio a Cultura), Atendimento ao 

Turista, Painel Cultural da BNB. Ponto de Inclusão Digital, Espaço Nona Arte, 

Biblioteca Infantil, Espaço Literário da Coleção Popular Geral e a abertura do 4º andar 
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que abrigará coleções de acesso restrito e/ou diferenciado. Ciclo de Conferencias da 

BNB, Cineclube BNB, Contadores e suas Histórias. (MIRANDA, 2007. p. 17-23) 

  

A qualidade de uma biblioteca infelizmente é avaliada pela quantidade de livros que 

ela comporta, essa ainda é uma verdade e é o que afirma Miranda (2007. p. 17-23): 

“[...] Tradicionalmente, a qualidade de uma biblioteca é avaliada pelo tamanho do 

acervo, pessoal, tamanho do orçamento e as estatísticas de uso” [...] 

Porém, hoje isso não é mais uma verdade absoluta, pois as bibliotecas estão se 

transformando e mudando essa visão. As informações a seguir são de ordem específica e 

coletadas no portal da BNB (bnb.df.gov.br) 

  

Organograma 

  

Quando a BNB foi criada, ela era formada com uma estrutura organizacional ligada 

diretamente ao gabinete da SEDEC/DF. Atualmente a Biblioteca Nacional passou por uma 

reestruturação e agora faz   parte da Subsecretaria de Patrimônio Cultural do Distrito Federal 

(SUPAC). Segue abaixo o Organograma atual: 

                        

Conhecendo um pouco mais a estrutura organizacional da BNB: 

  

A BNB é mantida pelo Governo do Distrito Federal-GDF  na figura de seu governador 

e vinculada à Secretaria de Estado de Cultura - SECEC. 

A BNB é gerida por uma bibliotecária que tem sob sua diretoria, cinco gerências e 

uma assessoria técnica. 

  

Papel Social da BNB: 

  

A Biblioteca Nacional de Brasília está voltada para todos os segmentos sociais e níveis 

de escolaridade, mediante programas de alfabetização digital, formação do hábito da leitura e 

prestação de serviços de informação, cultura e lazer além das responsabilidades tradicionais de 

preservação cultural e apoio à pesquisa. Isso é possível devido à adoção das mais avançadas 

tecnologias da informação, com apoio de recursos de hipermídia, para garantir uma atuação em 

rede. 

Além de prestar serviços aos usuários de todo país, a BNB também foi pensada como 

prestadora de serviços para outras bibliotecas. 

  

Missão da BNB: 

                               

Promover o acesso, a recuperação, a preservação e a geração da informação em 

diferentes suportes, bem como desenvolver ações culturais e educativas, criativas e inovadoras 

de forma que o conhecimento adquirido possa ser aplicado no desenvolvimento da sociedade. 

Quando foi aberta ao público em dezembro de 2008 o seu então diretor o Prof. Antônio 

Miranda apostava nesta direção. Porém ainda há muito o que se fazer, pois hoje, no ano de 2021 

nada foi muito acrescido devido as grandes burocracias dos governantes dessa cidade. Há duas 
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espécies de barreiras inerentes aos serviços de informação: internas e externas dentro da BNB. 

Uma das principais barreiras internas é a centralização administrativa, na qual o governo do 

Distrito Federal na figura de seu Secretário de Cultura que é o gestor maior da BNB que exerce 

a função de chefia e detém o poder de forma concentrada e a utiliza de forma autoritária. 

Quanto às barreiras externas, a principal relaciona-se com a influência de grupos 

informais que, em geral, promovem formas de minarem toda e qualquer ação de melhoria dentro 

e fora da BNB. Essas resistências às mudanças veiculam junto às mídias informações falsas, ou 

parcialmente verdadeiras que afetam a moral dos servidores, do gestor, colaboradores e a 

idoneidade da BNB enquanto instituição, e que acabam gerando conflitos junto à sociedade em 

geral. 

O objetivo principal da BNB se constitui em um conjunto de diretrizes e normas que 

orientam o profissional na composição e na atualização do acervo, de forma planificada e 

imparcial, incorporando documentos segundo razões objetivas e predeterminadas. 

A BNB desenvolve sua seleção para atender às necessidades de seus usuários, com 

acesso local e remoto a documentos atualizados dentro dos temas de interesse da Biblioteca. 

O setor Processo de Seleção consiste na aplicação de critérios e procedimentos que 

orientam a tomada de decisão nas ações de incorporação de documentos ao acervo em constante 

formação, desenvolvimento e atualização. A utilização de um correto processo de seleção de 

documentos permite oferecer um acervo de interesse da comunidade da BNB, composta desde 

o público infantil a pesquisadores, cientistas e estudiosos de temas brasileiros. Este ainda 

oferece instrumentos para auxiliar o processo de seleção na tomada de decisões sobre a inclusão 

ou descarte do acervo impresso e digital de forma imparcial e precisa, respeitando os assuntos 

de interesse da BNB, considerando a atualização do acervo, relevância do documento e o 

custo/benefício para a instituição. 

E desta forma, pode-se afirmar que a BNB tem vocação para ser uma instituição de 

referência nacional e internacional, graças a excelência e alcance de seu acervo, produtos e 

serviços, o que justificaria seu papel como uma moderna Biblioteca Nacional. Essa é a constante 

busca da BNB. 

Em relação a esse tema segue o que pensa Miranda (2007. p. 17-23): 

 

Daí porque optar por instituir uma Biblioteca Nacional com atribuições de biblioteca 

pública e escolar, com um programa de alfabetização digital e de promoção do hábito 

de leitura. As novas tecnologias podem facilitar esta segmentação e diversificação, 

permitindo o uso massivo de acervos físicos e virtuais ao mesmo tempo em que se 

preservem acervos valiosos e atenda pesquisadores e cientistas. Por que não? 

                                                                               

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Análises dos Questionários Aplicados aos Usuários da BNB  

  

Foi elaborado um questionário com 20 (vinte) questões, aplicadas com os usuários da 

BNB, onde os entrevistados puderam responder a questões voltadas as suas necessidades. No 

sentido de obter informações acerca da pesquisa, foram selecionadas algumas perguntas que 

serviram de corpus para análise, das quais podem ser confirmadas na tabela exposta neste 

artigo. Foram entrevistados 90 (noventa) usuários, sendo distribuídos por turnos, ou seja, 
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matutino, vespertino e noturno. De acordo com os entrevistados, verificou-se que a maioria está 

satisfeita com os serviços prestados pela Biblioteca em modo geral. Na coleta de dados pode se 

observar que 53% dos entrevistados são do sexo feminino e têm idade média de 23 anos e 47% 

são pessoas do sexo masculino com uma média de idade de 28 anos. - RESULTADOS - 57% 

dos entrevistados são alunos de graduação, 15% de pós-graduação (incluindo cursos de 

especialização, mestrado e doutorado) e outros 28% do ensino médio. Todos em sua maioria 

estudando para concurso.  

Em relação à frequência à biblioteca a maioria dos usuários afirmam que frequentam a 

biblioteca a pelo menos três anos. Os usuários pesquisados foram indagados ainda, com 

questões acerca do atendimento da biblioteca, horário de funcionamento e o silêncio nesse 

ambiente, onde a maioria considerou o atendimento razoável 55%, 10% considera ruim, 30% 

considera ótimo e 5% consideram péssimo. Já no quesito horário, 41% consideraram como 

médio e 40% como bom, 19% como ruim, o que mostra um indicativo de satisfação do usuário 

quanto a esse questionamento. Apesar de alguns ainda desejarem que o horário fosse de 24h. 

 Quanto às dimensões da pesquisa com perguntas abertas, foi realizada uma tabulação 

por afinidade de ideias, nessa fase foi solicitado ao pesquisados que relacionassem os pontos 

positivos e os negativos em relação à biblioteca, o resultado de tal solicitação pode ser 

visualizado no quadro 1. 

                               

Tabela 1 - Quadro Tabulação por afinidade de ideias (2020) 

  

Itens Positivo % Negativo % 

Localização da biblioteca 79 88% 11 12% 

Adequação dos espaços existentes 36 40% 54 60% 

Estrutura geral da biblioteca 65 72% 25 28% 

Disponibilidade salas para estudo em 

grupo/individual 

75 83% 15 17% 

Climatização (conforto térmico do ambiente interno) 9 10% 81 90% 

Iluminação interna Higienização e limpeza da 

estrutura e das instalações 

41 45% 50 55% 

Conforto e funcionalidade da mobília e das 

instalações 

43 48% 47 52% 

Organização/sinalização/comunicação visual para 

acesso 

59 65% 32 35% 
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Disponibilidade de estrutura facilitadora de acesso 

para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida 

50 56% 40 44% 

Divulgação de informações sobre a biblioteca 23 26% 67 74% 

Disponibilidade de guias e manuais de procedimentos 

para acesso aos serviços oferecidos pela biblioteca 

24 27% 66 73% 

Disponibilidade de serviço de fotocópia 16 18% 74 82% 

Disponibilidade de computadores para acesso à 

internet 

67 74% 14 16% 

Disponibilidade acesso via internet a outras bases de 

dados 

76 84% 14 16% 

Disponibilidade de rede sem fio para acesso à internet 85 94% 5 6% 

Serviços prestados via internet 48 53% 42 47% 

Acesso de casa via internet, aos serviços oferecidos. 11 12% 79 88% 

Disponibilidade de site/página eletrônica para 

usuários 

29 32% 61 68% 

Salas de multimeios 10 11% 80 89% 

Salas de estudos 54 60% 36 40% 

Atendimento dos funcionários da biblioteca 68 75% 23 25% 

Cortesia dos funcionários 68 75% 23 25% 

Disponibilidade dos funcionários 36 40% 54 60% 

Disposição dos funcionários 68 75% 23 25% 

Aparência dos funcionários 63 70% 27 30% 

Conhecimento funcionários para orientar 

necessidades 

41 45% 50 55% 
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Total da Média 47 52% 41 46% 

Fonte: Dados Coletados pela autora (2020) 

  

Como pode ser observado no quadro 1, 52% dos entrevistados avaliaram 

positivamente a BNB nos itens propostos. Porém há diversos pontos negativos significantes 

que devem ser melhorados com o intuito de melhor atender aos usuários dessa unidade de 

informação, ou seja, o resultado mostra pontos crucias levantados pela população pesquisada, 

tais como, 90% dos usuários consultados disseram que a Climatização (conforto térmico do 

ambiente interno) é um dos maiores pontos negativos da BNB. Já 73% acham negativa a 

disponibilidade de guias e manuais de procedimentos para acesso aos serviços oferecidos pela 

biblioteca. Eles veem também como ponto negativo e foram 74% a Divulgação de informações 

sobre a biblioteca. 82% declararam negativa a disponibilidade de serviço de fotocópia. Entende-

se que são inaceitáveis em uma biblioteca pública como, por exemplo, que o atendimento e 

ausência de bibliotecário de referência, a unidade de informação tenha de no mínimo oferecer 

um atendimento adequado e profissionais para subsidiar um atendimento de qualidade. 

A seguir está uma amostra referente à estrutura física da biblioteca, onde foram 

incluídas as condições gerais do prédio, equipamentos de informática, limpeza, o ambiente 

reservado à leitura seja individual ou em grupo, dentre outras e a pesquisa mostrou que mais de 

60% dos entrevistados estão satisfeitos com a estrutura geral apresentada pela Biblioteca. 

  

72% estão satisfeitos com a adequação dos espaços existentes e apenas 5% mostraram-se 

insatisfeitos e o restante não opinaram - Fonte: Dados Coletados pela autora (2020) 

                              

Com relação aos itens clareza no atendimento, rapidez, disponibilidade dos servidores, 

cortesia e disposição, a grande maioria demonstrou estar satisfeita, com percentuais de mais de 

75%; 20% estão totalmente satisfeitas; por outro lado, menos de 5% mostraram-se insatisfeitas 

nesses aspectos - Fonte: Dados Coletados pela autora (2020) 

 No item de divulgação de informações sobre a Biblioteca pode-se verificar que 36% 

estão satisfeitos; por outro lado, 31% estão insatisfeitos e 33% não opinaram - Fonte: Dados 

Coletados pela autora (2020) 

 Verificou-se também que outro ponto teve índices altos de aprovação e desaprovação: 

as salas de estudos, a maioria está satisfeita, com 44%, mas um percentual de mais de 20% está 

insatisfeito e 36% não opinaram. 

           Na questão sobre a frequência utilizada pelo usuário, a maioria, ou seja, 34,10% utiliza 

a BNB aos fins de semana, já 30,92% utiliza diariamente. 

Com a finalidade de saber se o usuário conhece e utiliza todos os serviços oferecidos 

pela biblioteca, foram elaboradas questões com o intuito de melhor visualizar essa relação entre 

usuário e biblioteca, então as investigações a partir desse momento tratam dos serviços 

oferecidos pela unidade de informação com o intuito de ter esse feedback no sentido de 

identificar possíveis falhas em relação tanto dos serviços oferecidos quanto na divulgação 

desses, bem como aqueles os quais a população pesquisada gostaria que estivessem a sua 

disposição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho foi realizado com o intuito de conclusão do Título de Doutor em Ciência 

da Informação para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica e de campo. Os temas 

abordados foram gestão pública, administração, bibliotecas e usuários, onde se pode falar um 

pouco de cada um deles. 

As metodologias abordadas utilizadas estavam de acordo com a pesquisa realizada. 

Foi uma amostragem qualitativa com um questionário como ferramenta. Esses foram os 

melhores métodos escolhidos por se tratar das pessoas que foram envolvidas serem de 

comportamentos distintos nas suas buscas por informações diversas dentro da biblioteca. 

O objetivo principal foi o de medir a satisfação dos usuários quanto à qualidade dos 

serviços prestados pela BNB. E os objetivos foram traçar o perfil do atual usuário da BNB. 

Verificar qual é a finalidade da mesma para seus usuários.  E medir a frequência e intensidade 

da utilização do usuário da BNB. Isso pode ser feito através de um questionário com vinte 

questões bem especificas. 

As respostas que vieram foram satisfatórias dentro do número de usuários 

investigados, pois comprovaram o que já era esperado. Apesar de ter um acervo bem 

diversificado e a biblioteca estar aberta nos três turnos, inclusive aos fins de semanas ainda é 

preciso investir mais em equipamento, manutenção predial, e demais serviços que apresentam 

problemas, mas que podem e serão melhorados. Porém, os resultados da avaliação do 

atendimento ao público das bibliotecas públicas e em especifico a BNB, o que comprova a 

amostra do estudo aqui relatado, através de gráficos e um quadro de afinidades parecem revelar 

um momento menos pessimista: por um lado, se o acervo, ambiente físico, infraestrutura, 

tamanho do quadro do pessoal deixem a desejar, parece haver compensação positiva, na maioria 

dos casos, no que diz respeito ao atendimento ao público. Significando assim, que apesar de 

todas as dificuldades enfrentas pela BNB, seus usuários, ainda estão na sua maioria, satisfeitos 

com os serviços oferecidos por ela. A identificação do aluno de graduação como o maior usuário 

da biblioteca mostra que suas necessidades devem ser consideradas na aquisição de obras. 

Mesmo que para a BNB implique em expor-se, mostrando seus pontos frágeis e 

insatisfatórios, ela necessita programar e implantar processos de avaliação qualitativa e de 

forma continuada. Portanto essa é uma estratégia da qual nenhum serviço de informação pode 

se furtar na atualidade, tendo em vista que é uma ferramenta de gestão para a biblioteca que 

direciona seu foco para o serviço fim: o atendimento ao usuário. É interessante ressaltar que, o 

estudo desenvolvido mostrou que os usuários também podem contribuir para a tomada de 

decisões que venham proporcionar uma grande melhoria nos serviços e produtos de informação 

oferecidos pela biblioteca que eles utilizam e forem ouvidos pela atual gestão. Portanto, assim, 

o estudo realizado poderá contribuir para um desenvolvimento harmonioso da relação 

biblioteca e usuários. 

Enfim, é necessário destacar que, ao se finalizar esse artigo, torna-se necessário 

afirmar, que a qualidade dos serviços prestados influencia e muito na satisfação dos usuários. 

O objetivo principal deste artigo foi alcançado, no qual foi conhecer o que pensa o usuário em 

relação ao atendimento da BNB e assim mostrar aos seus gestores como a qualidade sempre vai 

influenciar na satisfação de que utiliza os serviços da biblioteca. 
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RESUMO 

Pretende-se problematizar a disciplina de arte, sendo considerada uma ciência que, percorre um 

longo caminho, para ser reconhecida; principalmente para atribuir a importância devida e poder 

se trabalhar as Artes Visuais dentro da sala de aula, proporcionando momentos de reflexão 

sobre o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor dos indivíduos através das diferentes 

linguagens artísticas e identificando como a criança se desenvolve na aprendizagem através da 

pintura, desenho, arte tridimensional (modelagem), recorte e colagem. O trabalho teve como 

subsídio, teóricos ligados a Artes visuais, Arte e Educação, Psicologia (desenvolvimento 

infantil), Educação, Documentos Legais que abordam a questão do ensino da Arte para a criança 

e, no contexto atual de um mundo globalizado, e da Mídia como divulgadora e influenciadora 

da produção artística. 

Palavras-chave: Arte. Visual. Aprendizagem. Cognitivo. 

  

  

ABSTRACT 

It is intended to problematize the discipline of art, being considered a science that, goes a long 

way, to be recognized; mainly to give due importance and to be able to work Visual Arts within 

the classroom, providing moments of reflection on the cognitive, affective and motor 

development of the individuals through the different artistic languages and identifying how the 

child develops in learning through painting, drawing, three-dimensional art (modeling), 

trimming and gluing. The work was supported by theorists related to Visual Arts, Art and 

Education, Psychology (child development), Education, Legal Documents that address the issue 

of art education for the child and, in the current context of a globalized world, and Media as 

disseminating and influencing artistic production. 

Keywords: Art. Visual. Learning. Cognitive. 

  

 INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se com esse estudo abordar reflexões em torno de como acontece uma 

aprendizagem significativa através das artes visuais em sala de aula, para crianças da Educação 

Básica; uma vez que, no século XXI busca adquiriu das sociedades contemporâneas, 

competências específicas para que estas possam acompanhar a constante evolução ocorrida nos 

mais diversos setores tecnológico, educacional e artístico, exigindo dos indivíduos, enquanto 

mailto:oacaldara2@gmail.com
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atores sociais, a necessidade do desenvolvimento de habilidades artísticas. Atualmente a Arte 

vem sendo inserida, na maioria das escolas brasileiras, através da grade curricular, sem o peso 

atribuído às disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, História etc, e acaba negando o seu 

caráter específico enquanto área do conhecimento humano. Fusari (1992, p. 16) suscita o 

seguinte questionamento: “que importância é esta que se está dando à Arte e faz com que ela 

tenha um espaço também na Educação em geral e escolar”?, Propõe também que “o fundamental 

é entender que a arte se constitui de modos específicos da atividade criativa dos seres humanos”. 

Compreende-se que a capacidade de criar é intrínseca ao homem, porém, ao longo da história da 

educação, esta área do conhecimento humano não vem sendo reconhecida pelos líderes 

educacionais. Assim, faz-se necessário que o Ensino de Arte seja discutido dentro das 

especificidades inerentes à sua área. Através deste artigo, que tem como título “Arte como 

metodologia educativa: Contribuições visuais para uma aprendizagem significativa” têm como 

foco propor reflexões sobre como o ensino de Artes, contribui significativamente para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos discentes, nas séries do Ensino Fundamental. Ao fazer 

referência a integração da disciplina como peso,  chamar a atenção para o entendimento de que a 

Arte não deve auxiliar apenas as outras áreas curriculares como Língua Portuguesa, Matemática, 

Geografia, Ciências ou História, por muito tempo assim entendida e desenvolvida nas escolas, mas 

como uma área específica, que deve ser vista com suas especificidades e atribuída a devida 

importância no espaço escolar. Há uma série de aspectos importantes que leva os professores 

críticos e que possui uma visão ampla, a identificar a Arte na educação como uma questão a ser 

mais discutida no meio acadêmico. Duarte Júnior (1991) classifica a Arte através de “três 

dimensões: a sociocultural, que aponta o pensamento artístico como causa da preservação da cultura 

de um determinado grupo social num determinado tempo; a dimensão currículo-escolar, na qual a 

arte como área específica leva o aluno a estabelecer conexões com outras disciplinas do currículo - 

a Geografia e a História, por exemplo; e a dimensão psicológica, que observa a educação em arte 

como promotora de um pensamento capaz de fazer com que o indivíduo possa relacionar-se com 

outros levando em conta uma maior afetividade, além do desenvolvimento da criatividade.” A Arte 

como um todo, é uma das possibilidades que tem o educando de relacionar-se com o meio social de 

forma mais prazerosa; o que foi constatado por projetos sociais que visam a integração do indivíduo 

à sociedade, como os projetos Axé e Ilê-aiê em Salvador e o Afro-reggae no Rio de Janeiro, dentre 

outros, que têm conseguido sucesso por afastar muitas crianças e adolescentes do mundo da 

criminalidade. E ainda por observar que é através das diferentes manifestações artísticas que se 

pode valorizar e resgatar elementos da cultura no meio em que o indivíduo está inserido. 

  

O ENSINO DE ARTE NO BRASIL E AS MUDANÇAS AO LONGO DO TEMPO 

  

 A palavra “arte” em momentos da história da humanidade foi usada para designar       

  tanto trabalhos de intenção histórica, como trabalhos que se referia a ofícios e 

ocupações. Segundo Mello (1987, p. 422), “a própria arte era vista como um setor ou domínio 

pouco significativo para os estudos etnográficos”, pois, abordam assuntos que inquietam a 

sociedade, como economia, religião, dentre outros, colocando-se como prioridade superior a 

outras. Mas somente a partir do século XIX é que a palavra Arte passou a significar 

exclusivamente a criação estética e as “belas-artes”, momento em que o tema passa a ter mais 

ênfase a nível educacional. 
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Por mais difícil que seja conceituar a palavra Arte, a Enciclopédia Britânica (2002, p. 

81), destacar três aspectos que a caracteriza: “a arte é o produto de um ato criativo; a cada 

momento, ela corresponde às concepções ideológicas da sociedade em que aparece. Isso se 

torna perceptível já que a Arte surge de acordo com os anseios históricos pelos quais passam 

cada sociedade. Além disso, as transformações observadas, sejam no âmbito social, sejam no 

econômico ou no cultural, acham-se ligadas ao domínio artístico. A Arte é universal e intrínseca 

ao ser humano. Por mais isolada e primitiva que seja uma sociedade, ela apresenta gostos 

estéticos ligados à beleza e, apesar dos gostos diferirem de povo para povo, isso não nega a 

veracidade da universalização da Arte.” 

Desde a Pré-História o homem já produzia Arte, mas, só registrou a partir do surgimento 

da escrita, muitas civilizações foram desconsideradas em suas produções artísticas, que só 

foram reveladas mais tarde através de descobertas arqueológicas. 

Depois surgiu o período cristão-primitivo, por volta dos séculos III e IV, ocupando 

posição de destaque no que tange a conciliação das formas clássicas em seus ideais. A arte 

carolíngia dos séculos VIII e IX, durante o império de Carlos Magno, dá vida a formas antigas 

e tardias, puramente abstratas. A Arte Otoniana que predominou nos séculos XI e XII, 

caracterizada por um estilo rígido e monumental de origem expressionista. O estilo Romântico 

predominante nesses séculos representou um rompimento quase que completo com os modelos 

antigos.  Também surgiu o estilo Gótico que se estabeleceu entre os séculos XII e XV, dotado 

de maior dinamismo, conferindo maior importância à percepção do espaço. Logo após têm-se 

no estilo Renascentista a experiência que o artista trazia do mundo exterior. 

Foca também quanto a Arte Barroca dos séculos XVII e XVIII, onde substitui o 

equilíbrio renascentista e o Renascimento Neoclássico, verificado por volta de 1800, onde teve 

todo o aspecto de um movimento natimorto, pois durante esse período a arquitetura original 

deixou de ser praticada. 

Somente a partir do século XIX, iniciou-se a formação do profissional em arte no Brasil, 

com a criação da Academia de Belas-Artes no Rio de Janeiro, a partir daí, a educação escolar 

em arte vem sendo marcada pelas várias tendências pedagógicas que permeiam o ensino no 

Brasil, dentre as quais ressaltamos: a Pedagogia Tradicional, a Pedagogia da Escola Nova e a 

Pedagogia Tecnicista. 

Na escola tradicional valorizam-se principalmente as habilidades manuais, os “dons”. O 

ensino de Arte era voltado essencialmente para o domínio técnico que visava uma formação 

prática destinada à qualificação para o mercado de trabalho, isso para aquelas pessoas das 

classes desfavorecidas, pois as pessoas com maior poder aquisitivo eram educadas para 

desenvolver o gosto apreciativo pelas obras de arte, além de manter a divisão das classes sociais. 

A Arte tinha aspecto utilitário e visava a “preparação do estudante para a vida profissional e 

para as atividades que desenvolviam tanto em fábricas quanto em serviços artesanais” (Ferraz 

& Fusari, 1993, p. 30), “e o principal conteúdo estudado era o desenho, devido ao caráter técnico 

deste para o mercado de trabalho.” 

O ensino de Arte passou a ser influenciado pelo movimento da Escola Nova, que surgiu 

na Europa e nos Estados Unidos no século XIX, e foi difundido no Brasil a partir de 1930, no 

qual as atividades voltam-se para o desenvolvimento natural da criança e as práticas 

pedagógicas são redimensionadas, dirigindo toda atenção do processo ensino-aprendizagem, 

que era centrado no professor, para o desenvolvimento do aluno. Houve uma mudança brusca 
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da Pedagogia Tradicional para a Pedagogia Nova, onde o aluno passa a ser responsável pela 

busca do seu próprio conhecimento através de experimentos. O ideal da liberdade de expressão, 

difundida pelo movimento escolanovista, contribuiu para que o momento das aulas de Arte 

fosse visto como um espaço onde tudo era permitido. 

Dentre as propostas mais difundidas no final do século XX, destaca-se a de Ana Mae 

Barbosa, que propõe uma “Metodologia Triangular” para o ensino de Arte. A referida proposta 

tem por base o “fazer artístico”, a “análise de obras artísticas” e a “história da arte”, e destaca a 

Arte como conhecimento que pode ser desenvolvido na escola, refutando o antigo conceito de 

Arte como espontaneísmo. 

A Arte ao ser assegurada pela Legislação Brasileira passa a ser vista pela escola como 

espaço favorável para realização do planejamento, produção e execução de trabalhos voltados 

para o desenvolvimento satisfatório das atividades educacionais. Quando se fala em escola, não 

se restringe apenas a denominação do espaço físico que ela possui, mas todo um aparato técnico 

e pedagógico proporcionado por sua comunidade, que é composta de professores, coordenador 

pedagógico, diretor, alunos e pessoal de apoio, todos os atores que a fazem funcionar. 

Dentre as habilidades e competências que devem ser observadas pelos professores nos 

alunos, estão as de cunho artístico. Segundo Aurélio Buarque de Holanda, Arte “é a capacidade 

ou atividade humana de criação plástica ou musical; habilidade de representação; produção; 

engenho”. Sendo assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 15), logo na 

apresentação da proposta do volume 6, das séries iniciais do Ensino Fundamental, destinado à 

Área Curricular Arte, diz que: “A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento 

artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas: por 

meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação.” 

Ao ensinar sobre Arte, é pensar antes de tudo, em uma educação que dê ao aluno a 

oportunidade de poder desenvolver seu potencial de criação, produção, execução de suas 

atividades. A escola passa a ser vista como uma espécie de elo entre o que a sociedade propaga 

e o desejo do aluno em poder desenvolver atividades que suas vontades e seus sonhos, 

representam suas fantasias. 

O século XX foi o período em que se pôde refletir sobre qual o lugar das artes na 

educação, chegando à conclusão de que a educação em arte é importante na formação do 

indivíduo. Em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 5.692, que 

institui o ensino profissionalizante, a Arte é incluída como Educação Artística no currículo 

escolar. A Arte neste momento é vista como uma atividade educativa e não como uma matéria. 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal do Brasil, a Lei de Diretrizes e 

Bases para a Educação Nacional, que seria sancionada apenas em 20 de dezembro de 1996, o 

ensino de Arte é visto como alvo de críticas e manifestações, pois uma das versões do novo 

documento legal apresentava a proposta da não obrigatoriedade da Arte nos currículos 

escolares. Com a Lei nº 9.394/96, a Arte passa a ser considerada área obrigatória na Educação 

Básica4. O Artigo 26, § 2º é claro ao afirmar: “O ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, relativos aos ciclos 1 e 2 da Educação Básica, 

no volume 06, apresenta discussões pedagógicas para o campo das Artes. sugerindo que o 
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estudo da Área Curricular Arte se divida em: Música, Artes Visuais, Teatro e Dança e que seja 

trabalhado pelos professores nas atividades dinâmicas, eventos escolares etc. 

 

Ao tratar sobre a seleção de conteúdos em Arte e, principalmente da postura do 

professor, evidencia que para desenvolver um bom trabalho de Arte o professor 

precisa descobrir quais são os interesses, vivências, linguagens, modos de 

conhecimento de arte e práticas de vida de seus alunos. (Fusari 1992, p. 69) 

  

 Esses conhecimentos que são imprescindíveis para as práticas pedagógicas dos 

professores; será a base na construção dos pilares para uma educação em Arte que a cada dia 

passa a ser inserida no currículo escolar. 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE ARTES 

  

De acordo David Ausubel, percebe-se que a aprendizagem se tornou mais significativa 

na medida em que um novo material for incorporado às estruturas de conhecimento dos alunos 

e este adquira significado para  a partir da relação com o seu conhecimento prévio.   

Sendo assim, a aprendizagem significativa tem vantagens notáveis no 

desenvolvimento do aluno, tanto do ponto de vista da lembrança posterior e a utilização do 

enriquecimento da estrutura cognitiva do aluno como ponto de vista da lembrança posterior e a 

utilização para experimentar novas aprendizagens, fatores que a delimitam como a 

aprendizagem mais adequada para ser promovida entre os alunos, podendo deste modo, 

conseguir a aprendizagem significativa tanto por meio da descoberta como por meio da 

recepção. 

Nesse contexto, a aprendizagem significativa é vista como um processo de interação 

entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e o material ou conteúdo de aprendizagem utilizado. 

Cool (1996) afirma que “a significativa da aprendizagem está muito ligada à funcionalidade, 

isto é, a possibilidade de utilizar efetivamente os conhecimentos aprendidos quando necessário, 

portanto, quanto maior for o grau de significatividade da aprendizagem, maior será também a 

sua funcionalidade.” 

Sendo assim, é preciso que as mudanças no currículo sejam feita, com base nos PCN, 

pois apresentam a Arte como propiciadora do desenvolvimento do pensamento artístico e da 

percepção estética, e dar sentido à experiência humana, proporcionando o aluno ampliar sua 

sensibilidade, percepção e imaginação, bem como favorece o relacionar-se criadoramente com 

as outras áreas do conhecimento, para ampliação do conhecimento. 

   

O ENSINO DA ARTE E A INTERDISCIPLINARIDADE 

  

  Diante da reflexiva do conhecimento, que propõe diferentes formas de ler o cotidiano, 

a arte caminha na interdisciplinaridade, auxiliando na integração do homem com o universo. 

Analisando esta relação (arte e interdisciplinaridade) no âmbito escolar, percebe-se que a 

disciplina de Arte pode ser muito significativa no processo de desvelamento das fronteiras entre 

as áreas do conhecimento. 

A arte é muitas vezes entendida como um território que pede presença de muitos, tem 

sentido profundo, desempenha papel integrador, plural e interdisciplinar no processo 
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formal da educação. Sob esse ponto de vista, a arte educativa exercer um papel de 

agente transformador na escola e na sociedade. (FUSARI e FERRAZ, 1993, apud 

VARELA, p.221). 

  

Sendo assim, a Arte é uma disciplina altamente complexa e amplamente integradora 

para limitar-se as abordagens fechadas e pensamentos restritos. Deste modo, é importante que 

o professor possui uma postura interdisciplinar no ato de ensinar, mesmo convivendo com a 

realidade do currículo fragmentado, adotando novas metodologias, que torne as aulas dinâmicas 

e prazerosas, atribuindo significado ao que está sendo lecionado. 

Diante desse contexto, o professor deve inserir a interdisciplinaridade como primordial 

na sua prática docente, evitando deixar lacunas entre a teoria e a prática, entre o contextualizar 

e o fazer. Uma vez que trabalhar com base na interdisciplinarmente requer esforço e mudança 

de atitudes. Para isso é necessário um trabalho de parcerias e nesta ótica Ferreira (2001), refere-

se “a interdisciplinaridade como uma sinfonia, com seus instrumentos, público e maestros, 

sugerindo que para sua execução, além da integração entre todos os elementos, é preciso 

harmonia entre eles, para que assim se construa o entendimento do público.” 

Dentro do contexto escolar, o professor é o maestro desta sinfonia, aquele que constrói 

a rede de disciplinas necessárias para a execução do trabalho interdisciplinar. Para Barbosa 

(2003) “o professor de Arte tem papel importante neste contexto, mas ressalta que o professor 

desta disciplina precisa atentar-se ao fato de que não se faz interdisciplinaridade usando as 

habilidades do professor de Arte em festividades, ilustrando textos de outras disciplinas, ou 

ensinando formas matemáticas via origami, pois Arte tem conteúdo, assim como todas as outras 

disciplinas, e esse conteúdo deve ser respeitado e estimulado tanto quanto os outros.” (In: 

Barbosa, p.109-110). 

Neste sentido, uma abordagem contextualizada entre a Arte e as outras áreas do 

conhecimento pode ser bastante significativa se bem elaborada, pois sabe-se que “não se trata 

de tomar as outras disciplinas e integrá-las às artes, nem colocar a Arte a serviço das outras 

disciplinas” (Richter, 2003, p.86), mas sim de integrá-las em movimento de transgressão dos 

moldes fragmentados da educação atual. 

 A INSERÇÃO DAS ARTES VISUAIS NAS ATIVIDADES ESCOLARES 

  

  As Artes Visuais são classificadas como um conjunto de manifestações artísticas, 

compreendendo todo o campo de linguagem e pensamento sobre olhar e sentido do ser humano, 

e lidam com a visão como seu meio principal de apreciação. Porém, não ficam restringidas 

apenas ao visual, pois, através dessas manifestações artísticas (desenho, pintura, modelagem, 

recorte colagem entre outros), há vários significados que o artista deseja transmitir para outras 

pessoas. 

As Artes Visuais são tidas como linguagens, e classificadas como forma de 

expressão e comunicação humana, abordando uma série de significações, tais 

como: o senso estético, a sensibilidade e a criatividade. 

Dentre as várias propostas que estão sendo difundidas no Brasil na transição para o 

século XXI, destacam-se aquelas que têm se afirmado pela abrangência e por envolver ações 

que, estão interferindo na melhoria do ensino e da aprendizagem de arte. Trata-se de estudos 
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sobre a educação estética, a estética do cotidiano, complementando a formação artística dos 

alunos. Ressaltando por premissa básica a integração do fazer artístico, a apreciação da obra de 

arte e sua contextualização histórica. (PCN, 2000, p. 31). 

Ao caracterizar sobre as diferentes linguagens nas artes visuais no processo de 

aprendizagem, o indivíduo desde bebê, se interessa pelo mundo de forma peculiar. Emitindo 

sons, movimentando o corpo, “rabiscando” as paredes da casa e desenvolvendo atividades 

rítmicas, de forma a interagir com o mundo sem precisar ser estimulada para tal. 

Fazer arte reúne processos complexos em que a criança sintetiza diversos elementos 

de sua experiência. No processo de selecionar, interpretar e reformar, mostra como 

pensa, como sente e como vê. A criança representa na criação artística o que lhe 

interessa e o que ela domina, de acordo com seus estágios evolutivos. Uma obra de 

arte não é a representação de uma coisa, mas a representação da relação do artista com 

aquela coisa. [...] Quanto mais se avança na arte, mais se conhece e demonstra 

autoconfiança, independência, comunicação e adaptação social. (ALBINATI, 2009, 

p. 4). 

   

Dessa forma, professores e estudiosos percebem que a arte propicia expressar seus 

sentimentos e ideias, colocar a criatividade em prática, fazendo com que seu lado afetivo seja 

realçado. Tendo essa observação voltada para o âmbito escolar, as artes visuais são essenciais 

na interação social. 

Sendo assim, é possível destacar vários tipos de linguagens nas artes visuais que são 

utilizadas com as crianças no cotidiano escolar. São elas: desenho, pintura, modelagem, 

recorte/colagem e mídia (informática). O Desenho é uma das manifestações semióticas, através 

das quais a função de atribuição da significação se expressa e se constrói. Desenvolve-se 

concomitantemente às outras manifestações, entre as quais o brinquedo e a linguagem verbal 

(PIAGET, 1973). 

A Pintura pode ser definida com a arte da cor. Se no desenho o que mais se utiliza é o 

traço, na pintura o mais importante é a mancha da cor. Ao pintar, coloca sobre o papel, a tela 

ou a parede cores que representam seres e objetos, ou que criam formas. (COLL; 

TEBEROSKY, 2004, p. 30). 

Já a Arte Tridimensional explorar aquilo que a rodeia através do tato, da manipulação 

dos objetos aguçando sua curiosidade. Cabe ao professor explorar essa curiosidade, buscando 

desenvolver atividades que instiguem essas características. Um bom aliado são as atividades 

artísticas que envolvem a modelagem ou, na atualidade, a arte tridimensional (por apresentar 

altura, largura e profundidade). Segundo Cunha: 

[...] ao invés do professor simplesmente disponibilizar materiais, as crianças devem ser desafiadas a 

explorar os materiais em todas as suas possibilidades, como numa atividade banal com o lápis de 

cor e papel. Podemos transformar essas propostas simplistas e comuns em uma proposta instigadora 

e fonte de descobertas, além de conhecermos as hipóteses das crianças sobre o que vamos trabalhar. 

(1999, p. 57). 

  A Arte tridimensional, ou modelagem, é uma atividade basicamente sensorial. Podemos 

trabalhá-la usando massas de biscuit caseiras, argila em barro, jornal, terra, massinha, gesso e 

até mesmo massa comestível. Através da modelagem, a criança tem a possibilidade de melhorar 

sua motricidade e ampliar sua capacidade de criatividade, pois a modelagem pode ser usada em 

vários aspectos da aula ou em qualquer outro ambiente em que a criança esteja. 
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As diferentes formas de expressão permitem ainda à criança comunicar com os pares e 

os adultos as experiências vividas e os conhecimentos adquiridos. Elas têm o privilégio de 

aprender através das suas comunicações e experiências concretas. Promove-se o 

desenvolvimento intelectual da criança através de uma focalização sistemática na representação 

simbólica. Arte significa ter mais linguagens significativas, diferentes formas de ver e 

representar o mundo. 

As Artes Visuais, em geral, podem ser usadas também como interdisciplinaridade,  com 

outros conteúdos de outras disciplinas como, por exemplo, o jornal que, depois de lido, pode 

ser reciclado, transformado em um novo papel que será reutilizado na escola. Trabalhando-se, 

a sustentabilidade. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Conclui-se que toda e qualquer área do conhecimento humano está composta de 

concepções ideológicas, históricas, sociais e políticas, que refletem e influenciam o momento 

em que cada indivíduo vive. Sendo assim, a Arte na educação, como as outras áreas 

curriculares, contém o que chama de currículo oculto, onde mostra vários fatores exercendo 

influência sobre a sua concepção, pois o ensino de Arte no Brasil está intrinsecamente ligado 

às tendências pedagógicas predominantes em cada época, as quais traduzem uma preocupação 

especial no que tange a formação profissional dos alunos. 

Observa-se que sociedade mudou, e junto com ela mudaram os alunos e suas concepções 

sobre o ensino. Apontando para a discussão da necessidade de o professor estar  acompanhando 

as mudanças pelas quais passa a sociedade, Diante disso, vale sugerir que a partir do exposto, 

se repense sobre o ensino de Artes e tudo o que pode proporcionar em termos de reparos e 

perdas na Educação Nacional, em especial na educação pública. 

Para promover a re-significação do Ensino de Arte é necessário antes, promover 

mudanças na forma através da qual o currículo é proposto dentro das escolas. Para tanto, deve-

se buscar uma aprendizagem na qual o aluno considere o objeto de estudo como algo 

significativo e importante para a sua vida, pautada numa aprendizagem que traga significados 

para o mesmo. De modo que o discente possa intervir de forma crítica e consciente e possa 

fazer análises do que vê, do que sente, do que lhe é imposto. A educação tão sonhada pelos 

docentes é imprescindível aos gestores escolares, professores, e coordenadores, que são os 

principais responsáveis por construir ambientes de integração social e cultural e que têm o poder 

de promover a formação dos novos estudantes “artistas”, através da participação na construção 

da proposta pedagógica da escola, visando à melhoria de ambas as partes. 

Percebe-se que acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino 

das artes passou a ser um componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos, constituindo um direito 

que o indivíduo tem de conhecer o mundo, expressar seus sentimentos sem a fala. 

Na medida em que o individuo conquista seu lugar na sociedade como participante ativo 

da construção do seu conhecimento, as diferentes linguagens das Artes Visuais passam a ser 
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objeto de estudo por muitos teóricos, que perceberam a necessidade de serem trabalhadas 

principalmente na Educação Básica, uma vez que é o principal auxílio no desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e motor é de fundamental importância para o desenvolvimento dos sujeitos. 

Sendo apresentada através das três dimensões: a sociocultural, currículo-escolar, psicológica, e 

é observada através das diferentes manifestações artísticas que se pode valorizar e resgatar 

elementos da cultura no meio em que o indivíduo está inserido. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é fornecer ao leitor um breve olhar sobre as noções de referência e 

referenciação de modo a relacionar essa última à categoria gramatical ‘aposição’. Para tal, 

fornecemos exemplos reais de uso de língua em modalidade escrita retiradas de notícias 

políticas de jornal. O aporte teórico utilizado aqui é o da Linguística Textual mais recente, que 

estabelece diálogo com os atuais estudos sobre a cognição humana. Ao longo do artigo, 

percebemos como a noção de referenciação é importante para entender alguns movimentos 

textuais que acontecem no texto servindo a diferentes propósitos comunicativos. 

Palavras-chave: Referência; Referenciação; Aposição. 

  

ABSTRACT 

The aim of this article is to provide the reader a brief view about the notions of reference and 

referentiation so as to relate this last concept to grammatical category ‘apposition’. In order to 

do that, we provide real usage examples of language in its written modality taken from political 

newspaper. The theoretical apparatus used here is based on the more recent discoveries of 

Textual Linguistics, that stablishes dialogue with modern studies on human cognition. Along 

this artivle, we perceive that the notion of referentiation is important as to conceive textual 

movements that happen within the text serving to different communicative purposes. 

Keywords: Reference; Referentiation; Appostion. 

INTRODUÇÃO 

A questão da referência é antiga na história da humanidade.  No diálogo Crátilo de 

Platão, por exemplo, há a suposição de que há uma relação direta entre mundo e realidade. Esse 

tipo de concepção de referência, em que as palavras ou nomes refletem uma realidade pré-

existente ao sujeito, corresponde a uma visão de língua ideal. 

Apesar de o termo ‘referente’ ou ‘referência’ não ser objeto de estudo do Curso de 

Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, a própria noção de signo introduzida no livro já 

nos ajuda a pensar que não há uma relação icônica perfeita entre realidade e linguagem. 

Para o linguista Ferdinand de Saussure (2008), a noção de arbitrariedade alinhavada à 

noção de valor dá vazão à principal dicotomia de sua teoria: a de significante x significado. A 

mesma corresponde à noção de signo linguístico onde o significante não pode existir sem o 
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significado, pois caso contrário, temos mero ruído ou pura representação mental individual. 

Grosso modo, quando se fala em arbitrariedade, podemos pensar na palavra ou signo <mar> 

que em português é fonologicamente representado por /maR/ e em inglês /SIY/. Como se pode 

perceber, não há uma relação necessária entre a designação e a porção da realidade apontada 

pelo signo. 

Por essa razão, a língua é considerada desde Saussure um princípio de classificação da 

realidade e não mera nomenclatura, pois, se assim o fosse, todas as línguas seriam iguais, pelo 

menos do ponto de vista formal. Depreende-se daí que linguagem e pensamento estão 

imbricados em uma relação suficiente e necessária. Isso significa que o falante não tem qualquer 

influência sobre o sistema, já que, apesar das diferenças dialetais ou individuais, a comunicação 

é possível em dada comunidade de fala. Nesse sentido, o estruturalismo linguístico ainda 

carrega certo idealismo, já que a forma ou valor não pode ser alterado pela criatividade dos 

usuários de determinada língua, por exemplo. 

Marcuschi (2016, p.47) refaz o percurso histórico e filosófico dos estudos voltados para 

a linguagem a fim de tratar do tema da referência e nos dá algumas indicações de como os 

estudos linguísticos desde a antiguidade evoluíram até os dias de hoje. O autor ressalta a 

importância do papel da cognição para o tratamento dos fenômenos de linguagem e, por isso, 

concentra-se na retomada da agenda de dois movimentos, tais quais: 

 

 a)       O compromisso gerativista, que via a língua como um sistema homogêneo e 

autônomo e a considerava como sintaxe pura, cabendo aos estudos linguísticos a 

análise das formas; é a extremidade do inatismo e do biológico; 

b)       O compromisso cognitivista surgido nos anos 70 e que se firmaria como a 

tentativa de observar a língua situada e essencialmente ligada à atividade humana e 

comandada pela realidade sócio-cultural; é a outra extremidade sócio-cultural como 

base da cognição. (grifo do autor) 

  

Marchuschi nos fala sobre uma virada cognitivista na história dos estudos linguísticos 

(a cognitive turn). Nas palavras do linguista, “A maior parte de nosso conhecimento é 

construída com a linguagem (contando aí os vários sub-sistemas, tais como os sons, as formas 

e os itens lexicais) na comunicação social situada.”. Dessa forma, o conhecimento é construído 

social e historicamente no uso que os sujeitos fazem na inter(ação) com a realidade 

extralinguística, ou seja, o significado, embora possa parecer estável, não é dado a priori. Para 

subsidiar sua tese, é-nos fornecido um exemplo de uma mesma palavra atualizada em contextos 

diferentes a partir de um significado-base: 

(1)   A madame saiu à rua com seu cachorro. 

(2)   A policial saiu à rua com seu cachorro. 

(3)   A carrocinha da Prefeitura recolheu um cachorro. 

 

Em cada um dos exemplos dados pelo autor, a unidade simbólica [CACHORRO/cachorro] 

significa algo para além de propriamente “animal”. Nos exemplos, é mais provável que 

tenhamos, respectivamente: (1) poodle; (2) pastor alemão; (3) vira-lata. Por considerar o ato de 

se referir a objetos do mundo como uma atividade dinâmica, o termo ‘referência’ está sendo 

substituído por ‘referenciação’ com o objetivo de salientar o caráter processual de categorização 

do mundo através da linguagem. 
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A premissa central desta proposta é a de que a referenciação é um ato de construção 

criativo e não um simples ato de designação extensional de uma expressão no mundo 

extramental. Mesmo porque há muitos referentes que não têm seu similar no mundo 

extramental e mesmo assim não apenas construções mentais. (MARCUSCHI, 2016, 

p.59) 

 

APOSIÇÃO E TEXTO 

 

  A categoria aposição, como veremos, está intimamente relacionada a esses construtos 

teóricos. Koch (1997, p.25), em seu livro o texto e a construção dos sentidos, apresenta-nos a 

metáfora do iceberg da seguinte forma: 

(...) todo texto possui apenas uma pequena superfície exposta e uma imensa área 

imersa subjacente. Para se chegar às profundezas do implícito e dele extrair um 

sentido, faz-se necessário o recurso a vários sistemas de conhecimento e a ativação de 

processos e estratégias cognitivas e interacionais. 

             Em seu livro “Desvendando os segredos do texto”, Koch (2015, p.94) resume as razões 

para considerar o processo de construção do significado linguístico como algo dinâmico e 

processual. 

  Assim sendo, não se entende aqui a referência no sentido que lhe é mais 

tradicionalmente atribuído , como simples representação extensional de referentes do mundo 

extramental: a realidade é construída, mantida e alterada não somente pela forma como 

nomeamos o mundo, mas acima de tudo, pela forma como, sócio-cognitivamente, interagimos 

com ele: interpretamos e construímos nossos mundos através da interação com o entorno físico, 

social e cultural. A referência passa a ser considerada como o resultado da operação que 

realizamos quando, para designar, representar o sugerir algo, usamos um termo ou criamos uma 

situação discursiva referencial com essa finalidade: as entidades designadas são vistas como 

objetos-de-discurso e não como objetos-de-mundo. 

         Grosso modo, a realidade é concebida como parte do processo de significação 

linguística. O real é apreendido pelos aparatos de percepção, memória e linguagem e devolvidos 

no processo de simbolização da realidade. No centro desse processo reside, o significado; no 

nosso caso, o significado linguístico. Entender o significado como processo implica conceber 

sua construção de maneira dialética, já que a linguagem possui papel fundamental na construção 

dos objetos da realidade extralinguística. A linguagem não só processa o real, mas também o 

modifica. Por essa razão, Marcuschi (2004) afirma que a língua é um sistema simbólico e não 

ontológico, ou seja, a linguagem não tem uma semântica imanente. 

  Em Koch (1997), a ordem linear dos sintagmas está pautada na distribuição 

informacional entre os SNs. Portanto, o aposto quando aparece na posição de SN2 atua re 

categorizando o referente, isto é, avaliado de forma objetiva ou subjetiva. 

Em todo texto/discurso, o enunciador constrói a referência com base numa 

interpretação do mundo real, recategorizando a informação precedente ao acrescentar 

novas predicações, disponíveis, em diferentes medidas, no conhecimento das pessoas, 

à medida que transcorre a interação. Por esse aporte de informação nova, o enunciador 

conduz o destinatário (que coparticipa dessa construção, sendo, por isso, um 

coenunciador) a uma reinterpretação ou refocalização do elemento referido. Pelas 

estratégias de recategorização, a imagem do referente que o coenunciador constrói em 
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sua memória vai evoluindo à medida que se desenvolve o discurso. 

(CAVALCANTE & SANTOS,2012, p.660) 

         Ainda segundo as autoras, o aposto atua como uma espécie de reconstrução do mundo 

extralinguístico. Por essa razão, há a menção aos referentes como objetos do discurso, uma vez 

que os mesmos nunca estão prontos e/ou estabilizados, servindo a diferentes propósitos 

comunicativos e variando de acordo com a sequência discursiva, gênero textual, modalidade da 

língua e pressões de uso dos falantes. 

O artigo Construção/Reconstrução de objetos-de-discurso: manutenção tópica e 

progressão textual, de Ingedore G. Villaça Koch e Maria Angélica de O. Penna, discute a 

importância da manutenção tópica para a progressão textual. Além disso, o artigo comenta as 

principais estratégias de continuidade discursiva que garantem a coerência de textos escritos 

nos processos de referenciação. 

As autoras elencam diversas estratégias textuais de progressão textual e manutenção 

tópica tradicionalmente conhecidos respectivamente como: sinonímia, hiperonímia, hiponímia, 

meronímia, pronominalizações, repetições, rotulações, nominalizações, recategorizações e 

rotulações que atuam como reativadores de um tópico introduzido. Essas operações de 

designação linguística atuam em conjunto na constituição da memória discursiva de um texto, 

ou, mais especificamente, na memória online de produção e compreensão de textos. 

Na constituição da memória discursiva, a autora traz à tona três operações básicas: 

1 – Construção/Ativação: pela qual um “objeto” textual, até então não mencionado, é 

introduzido, passando a preencher um nódulo (“endereço” cognitivo, locação) na rede 

conceitual do modelo de mundo textual: a expressão linguística que o representa é posta em 

foco na memória de trabalho, de tal forma que esse “objeto” fica saliente no modelo. 

2 – Reconstrução/Reativação: um nódulo já presente na memória discursiva é 

reintroduzido na memória operacional, por meio de uma forma referencial, de modo que o 

objeto-de-discurso permanece saliente (o nódulo continua em foco). 

Para ilustrar essas duas operações, vejamos o exemplo a seguir: 

 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, 

anunciou nesta quarta-feira que o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva será julgado na sessão de quinta no plenário da Corte. Lula poderá ser preso 

na semana que vem, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com 

sede em Porto Alegre, vai avaliar os recursos apresentados pela defesa do ex-

presidente. O julgamento foi marcado para o dia 26, segunda-feira, às 13h30. O 

anúncio foi feito menos de dois meses depois de Cármen dizer que revisar o início da 

execução penal após condenação em segunda instância por causa de Lula seria 

"apequenar" o STF. Ela não marcou, porém, o julgamento de duas ações declaratórias 

de constitucionalidade (ADCs) que tratam do tema de forma genérica, sem envolver 

um caso específico. De qualquer forma, o julgamento do habeas corpus, embora diga 

respeito apenas a Lula, poderá servir de orientação para outro 

casos.<https://oglobo.globo.com/brasil/habeas-corpus-de-lula-sera-julgado-nesta-

quinta-feira-no-supremo-22511952, acesso em 21 de março de 2018> 

No exemplo acima, temos duas construções de naturezas diversas cuja finalidade é atuar 

na ativação dos referentes da construção apositiva nominal não restritiva e a construção 

restritiva respectivamente. No excerto em análise, tanto “A presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), ministra Carmén Lúcia” como ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 

negrito desempenham essa função cognitiva. 
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No excerto jornalístico anterior, os antropônimos “Carmén” e “Lula” em itálico e o 

pronome pessoal ‘ela’ mantém o objeto-de-discurso em foco de modo a garantir a manutenção 

tópica. 

3 – Desfocalização/desativação: ocorre quando um novo objeto-de-discurso é 

introduzido, passando a ocupar a posição focal. O objeto retirado de foco, contudo, permanece 

em estado de ativação parcial (stand by), podendo voltar à posição focal a qualquer momento; 

ou seja, ele continua disponível para utilização imediata na memória dos interlocutores. 

Na mesma notícia, um novo segmento tópico é introduzido com a função de assinalar o 

desfecho da ação de habeas corpus citado na notícia. Para tal fim, um novo aposto junto à 

construção nominal é colocado em foco. É importante ressaltar que aqui a função da construção 

em negrito é a de dar ênfase a uma informação nova, embora apresente a forma típica das 

construções nominais restritivas, atuando na reorientação argumentativa do discurso. 

Assim, o ministro Marco Aurélio Mello, que ia suscitar uma questão de ordem para 

o plenário do STF analisar as duas ADCs que são relatadas por ele, desistiu de fazer 

isso.— Estava pronto para suscitar questão de ordem. Mas não vou fazer diante do 

anúncio de Vossa Excelência — disse Marco Aurélio. 

<https://oglobo.globo.com/brasil/habeas-corpus-de-lula-sera-julgado-nesta-quinta-

feira-no-supremo-22511952, acesso em 21 de março de 2018> 

  

Ainda segundo as autoras, a principal operação cognitiva que garante a manutenção 

tópica é o da reativação de objetos-de-discurso por meio das formas nominais referenciais.         

Tais formas encapsulam de maneira exemplar a apreciação do enunciador em relação 

ao seu projeto de dizer. Por essa razão, a escolha de uma forma orienta argumentativamente o 

texto, além de inserir os coenunciadores em uma moldura comum, uma vez que ativam 

conhecimentos partilhados. 

Koch & Penna (2006) focam a atenção em um artigo de opinião publicado em 2005 pela 

Folha de São Paulo em cujo bojo diversas estratégias de remissão são colocadas em prática 

como forma de recategorizar os objetos-de-discurso e promover enquadres próprios para o 

referente “a queda” – título do artigo de opinião trabalhado por essas autoras. 

O texto de Koch & Penna apresenta a importância das relações semânticas estabelecidas 

entre porções de texto com o objetivo de apontar regularidades de determinadas estratégias 

referenciais no que tange a propósitos comunicativos específicos. 

Passemos, a seguir, a alguns comentários acerca da relação desse texto com a categoria 

gramatical ‘aposto’. Para tal fim, elencaremos os principais tipos de aposto descritos nas 

gramáticas tradicionais, para em seguida, avaliar em que medida cada tipo promove ativação, 

reativação ou desfocalização dos objetos-de-discurso. A seguir, apresentamos os subtipos da 

categoria ‘aposto’. Os exemplos foram retirados de notícias veiculadas pela Folha de São Paulo; 

portanto, configuram exemplos reais de uso. 

O empresário Lúcio Bolonha Funaro afirmou ter ouvido do ex-deputado federal 

Eduardo Cunha (a) que o presidente da República, Michel Temer(b), participava de 

um esquema de arrecadação de propina dentro do PMDB, segundo reportagem 

publicada na sexta (8) pela revista “Veja”. < 

http://www1.folha.uol.com/poder/2017/09/1917014-em-delacao-funaro-acusa-

temer-de-participacao-em-esquema-diz-revista.shtml, acesso em 12/09/2017> 

http://www1.folha.uol.com/poder/2017/09/1917014-em-delacao-funaro-acusa-temer-de-participacao-em-esquema-diz-revista.shtml
http://www1.folha.uol.com/poder/2017/09/1917014-em-delacao-funaro-acusa-temer-de-participacao-em-esquema-diz-revista.shtml
http://www1.folha.uol.com/poder/2017/09/1917014-em-delacao-funaro-acusa-temer-de-participacao-em-esquema-diz-revista.shtml
http://www1.folha.uol.com/poder/2017/09/1917014-em-delacao-funaro-acusa-temer-de-participacao-em-esquema-diz-revista.shtml


 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 51 

 

O bloco informacional (a) “ex-deputado federal Eduardo Cunha” representa um 

sintagma nominal (SN) complexo. Seguindo a classificação tradicional, o SN “Eduardo Cunha” 

é considerado ‘aposto especificativo’. Como podemos observar, o SN complexo ancora 

determinado objeto-de-discurso do campo da política de uma só vez. Por esse motivo, não 

podemos considerar tal categoria gramatical atuando na progressão textual desse excerto, não 

pelo menos, no sentido empregado por Koch & Penna (2006). A subparte Eduardo Cunha só é 

entendida no universo do discurso junto ao SN complexo. 

O bloco informacional (b) “o presidente da República, Michel Temer” representa dois 

SNs, sendo o segundo um ‘construção nominal apositiva não restritiva’, pois retoma o SN à 

esquerda recategorizando o primeiro referente. A construção nominal apositiva não restritiva, 

nesse caso, atua como um “reativador” mantendo o nódulo saliente. 

 

O esquema de corrupção funcionava no setor de Engenharia de diversos 

grupamentos militares (a) principalmente nos quartéis de Nova Iguaçu (14º GBM) 

(b)e no grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP) (c). (Excerto 

retirado de http://www. folha. uol.com. br/cotidiano/2017/09/1917687–acao-no-rio-

mirabombeiros-suspeitos-de cobrar-propina-para-liberar-alvaras.shtml>, acesso em 

12/09/2017).  
 

O primeiro bloco informacional em (a) é o objeto-de-discurso linguisticamente marcado 

por sintagma adverbial (SAdv). Essa unidade de informação representa o nódulo da sentença a 

partir do qual os apostos enumerativos (b) e (c) fazem remissão. Assim como no excerto 

anterior, os SAdvs codificados em (b) e (c) reativam o nódulo trazendo informação nova acerca 

do primeiro sintagma; não há necessariamente recategorização aqui. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Por fim, cabe salientar que o artigo, apesar de não tratar diretamente de uma área da 

Semântica específica (Semântica Formal ou Cognitiva, por exemplo) contribui para os estudos 

do que se convencionou denominar Linguística Textual que abrange estudos relacionados ao 

texto e gramática. Nesse sentido, os estudos de texto sob esse viés podem propiciar caminhos 

metodológicos para os estudiosos de Semântica quanto à análise de textos e consequentemente, 

manipulação de dados reais de uso. 
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RESUMO 

A alfabetização é o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever, 

já o letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. Então, 

uma das principais diferenças está na qualidade do domínio sobre a leitura e a escrita. Enquanto 

o sujeito alfabetizado sabe codificar e decodificar o sistema de escrita, o sujeito letrado vai 

além, sendo capaz de dominar a língua no seu cotidiano, nos mais distintos contextos.O sujeito 

alfabetizado sabe ler e escrever, porém pode estar pouco habituado a usar essas habilidades no 

seu cotidiano. Já o indivíduo letrado, possui domínio da leitura e da escrita nas mais diversas 

situações e práticas sociais. A alfabetização é o processo de ensino e aprendizagem de um 

sistema lingüístico e da forma como usá-lo para se comunicar com a sociedade. O letramento é 

o estado que um indivíduo ou grupo social alcança depois de se familiarizar com a escrita e a 

leitura, possuindo uma maior experiência para desenvolver as práticas do seu uso nos mais 

diversos contextos sociais. Um indivíduo alfabetizado não significa necessariamente um 

indivíduo letrado. Do mesmo modo, um sujeito pode ser capaz de realizar determinadas 

atividades em seu cotidiano que necessitem do letramento, como preencher um recibo, sem que 

ele seja alfabetizado. 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Educação. 

 

ABSTRACT 

The Basic Literacy is the learning process where the ability to read and write develops, while 

literacy develops the competent use of reading and writing in social practices. So one of the 

main differences lies in the quality of reading and writing mastery. While the literate subject 

can codify and decode the writing system, the literate subject goes beyond being able to master 

the language in his daily life, in the most different contexts. The literate subject can read and 

write, but may not be used to using these skills in their daily lives. Already the literate individual 

has mastery of reading and writing in various situations and social practices. The Basic Literacy 

is the process of teaching and learning a language system and how to use it to communicate 

with society. Literacy is the state that an individual or social group reaches after becoming 

familiar with writing and reading, having a greater experience to develop the practices of its 

use in the most diverse social contexts. A literate individual does not necessarily mean a literate 

individual. Likewise, a subject may be able to perform certain daily activities that require 

literacy, such as filling out a receipt without being literate. 

Keywords:Basic Literacy. Literacy.Education. 
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INTRODUÇÃO 

     Os estágios da alfabetização e o surgimento de um termo bastante utilizado e valorizado, 

o letramento, procurando entender a importância do mesmo e como utilizá-lo de forma 

significativa. Mostrar de maneira clara e objetiva, o trajeto feito pela alfabetização até alcançar 

a perspectiva tão sonhada de letramento. Com o passar do tempo ocorreram modificações. Essas 

vieram com o intuito de sanar e resolver problemas sociais e políticos, deixando de ser o mero 

ato de codificar e decodificar sinais gráficos utilizados na escrita, o alfabeto, onde, alfabetizado 

é aquele que consegue reconhecer as letras do alfabeto (Kleiman, 2001). 

Podemos perceber que com o passar dos dias inúmeros instrumentos que podem ser 

utilizados para auxiliar a alfabetização, e que assume um caráter mais consistente, alfabetizando 

com uma perspectiva de letramento, ela é permeada pelas questões sociais, coletivas e 

individuais, não basta apenas decodificar símbolos, há que ter significado. 

Após acompanhar, fica claro que letrar é preciso e possível, partindo do pressuposto de que 

todos alunos são capazes. Para letrar, é preciso querer. É papel do professor, enquanto 

mediador, incentivador, responsável em produzir seres pensantes, atuantes. Para ajudar os 

professores entram em ação os recursos tecnológicos, agentes fundamentais na implantação e 

avançamento da alfabetização e letramento. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

Antes de entrar a fundo no tema, precisamos deixar claro qual o verdadeiro significado 

de alfabetizar. Condiz no ato de ensinar a ler e dar instrução primária ou seja, aprender a ler por 

si mesmo. Como tudo no mundo tem uma história e um porque, na educação, principalmente, 

é imprescindível fazer um trabalho de pesquisa, antropológico, filosófico, psicológico e 

antológico para que seja possível entender as mudanças ocorridas ao longo do tempo no ato de 

alfabetizar ou letrar alguém. Bem como entender os motivos que levaram a sociedade a perceber 

que era preciso ter ações mais específicas para que a melhora na qualidade desse ato viesse a 

acontecer (Fernandez, 2001). 

Criança, jovem ou adulto, não importa a classe social ou a idade, o que realmente interessa é 

estar alfabetizado, porém, o que vem a ser um indivíduo alfabetizado?  Segundo Vale (2004, 

p.13), o termo se resume estritamente ao ato de decodificar uma série de sinais gráficos, e na 

capacidade de antologias, codificar os ruídos da língua. O que o torna algo especificamente 

técnico. Porém, assim como a sociedade mudou, o termo alfabetizar também sofreu diversas 

modificações. Tais modificações vieram para suprir as necessidades sociais e políticas, 

contrapondo assim, com a definição do simples ato de codificar e decodificar aqueles sinais 

gráficos utilizados na escrita, o alfabeto. 

Com as transformações ocorridas, a expressão “alfabetizada” deixa de ser a 

denominação de alguém que é capaz de além de ler escrever, também interpretar um texto. 

Assim, aqueles que somente lêem ou escrevem sem aferir sentido à leitura ou escrita, passa a 

ser chamado de semi-analfabeto ou analfabeto funcional, pois é capaz de apenas decifrar o 
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alfabeto. Entretanto, só pode ser chamado de analfabeto funcional, ou semi-analfabeto, aquele 

que possui mais de quinze anos e que tenha cursado até quatro anos da educação básica. 

A partir dessas mudanças, uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística 

em 2005. Segundo (IBOPE, 2005) foi constatado que o analfabetismo funcional atinge cerca 

de 68% da população (30% no nível 1 e 38% no nível 2). Somados esses 68% de analfabetos 

funcionais com os 7% da população que é totalmente analfabeta, resulta que 75% da população 

não possui o domínio pleno da leitura, da escrita e das operações matemáticas, ou seja, apenas 

1 de cada 4 brasileiros (25% da população) são plenamente alfabetizados/letrados, isto é, estão 

no nível 3 de alfabetização funcional. 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO BRASIL 

 

É possível perceber que a alfabetização em si mudou bastante, não só na sua definição, 

mas também no modo como ela era conduzida, levando em consideração os materiais didáticos, 

a mudança de técnicas de memorização, tecnologia e métodos empregados, além, é claro, dos 

fatores sociais, econômicos e políticos. O que exigiu não só da escola, mas também dos 

professores em sala de aula, uma postura diferenciada, com novas didáticas e ainda 

embasamento teórico para se ter mais qualidade em sua prática pedagógica, pois os objetivam 

absorver e transportar para sala de aula os novos paradigmas que surgem a cada dia. O Brasil 

tem sofrido muito quanto às inúmeras teorias e métodos que “brotam” a todo o tempo, uma das 

explicações para tantas mudanças está no fato de o país ainda ser inexperiente quanto às 

questões socioeconômicas, culturais e políticas (Ferreiro, 2001). 

Apesar de determinados índices apontarem que os investimentos do Brasil em educação 

têm sido significativos, até mesmo mais que os da China, é evidente que, mesmo assim, a 

educação ainda não é a prioridade no Brasil. Mesmo que o país tenha feito, nas últimas décadas, 

significativas mudanças e investimentos na educação básica, sendo um deles a universalização 

do ensino, ainda assim, os desafios a serem vencidos para uma educação de qualidade são 

inúmeros. Porém, mesmo ainda não tendo atingido a qualidade ideal, os resultados já 

apareceram, as melhorias foram significativas e algumas cidades já se sobressaem umas às 

outras. 

Após tais investimentos precisamos refletir sobre o tema, e uma pergunta é inevitável. 

Será que apenas o investimento financeiro será capaz de suprir todas as necessidades que a 

educação apresenta a transformando em algo que ofereça “qualidade total” aos que dela 

dependem? Os problemas da educação estão além do dinheiro que nela é empregado, pois 

existem inúmeros fatores que dependem muito mais de gestão do que do próprio dinheiro 

(Ferreiro, 2001). 

Cerca de duas décadas atrás, o letramento surgiu no Brasil, diante das mudanças que 

ocorriam na educação, e das percepções das várias maneiras de se aprender a ler e escrever, de 

pensar, de agir, e isso por que, finalmente, constataram que o ato de aprender não caminhava 

sozinho, nem distante de questões como família, sociedade e política. Enfim, todas as atividades 

sociais são de certa forma, interligadas, e na educação isso não é diferente. 
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Pelo contrário, é na escola o local onde é mais fácil a percepção de que todos esses fatores 

supracitados influenciam, de maneira considerável, em todas as ações das crianças (Soares, 

1998). Com uma linha de pensamento construtivista, o letramento é definido por como uma 

palavra recém-chegada ao vocabulário da Educação e das Ciências Linguísticas, ou seja, ainda 

não se tinha muita “intimidade” com a mesma. (Silva, 1998). 

Assim, também como Soares (2004a, p. 16): 

Letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e a escrever dentro de um contexto onde 

a leitura e a escrita tenham sentido e façam parte da vida do aluno. Segundo o 

dicionário Aurélio, letrado é aquele “versado em letras, erudito”, enquanto que 

iletrado é “aquele que não tem conhecimentos literários” e também o “analfabeto ou 

quase analfabeto”. (SOARES,2004) 

 

A partir dessas definições, é possível perceber por que a educação se viu diante da 

necessidade de adotar tal termo. Isso por que a própria sociedade encontra-se modificada, com 

uma nova realidade, não bastando somente saber ler e escrever, já que agora, do mesmo modo, 

é preciso ser capaz de, além de ler e escrever, atender às condições de leitura e escrita que a 

sociedade faz de modo contínuo. 

Sendo a escola a principal desenvolvedora das práticas de leitura e escrita, se faz 

necessário, de princípio, que ela conheça seus alunos, suas dificuldades e habilidades, para só 

então, construir uma proposta pedagógica que vise, claramente, as orientações para todo o 

processo de alfabetização, do início ao fim, já que é através desta que os professores planejarão 

suas aulas. Desenvolvendo suas práticas desse modo, a escola estará trabalhando de forma 

contextualizada assim como exigido pelos programas e currículos para o ensino da escrita, 

porém, para que a aprendizagem ocorra de forma efetiva, é preciso que a prática dos professores 

seja voltada para a necessidade de cada aluno, já que o método de ensinar é uma estratégia, não 

sendo apenas ao conjunto de saberes envolvidos (Kleiman, 2001). 

Já foi evidenciada a importância de se letrar, porém, é primordial destacar, também, que 

tal fenômeno não é função apenas do professor da disciplina de Língua Portuguesa. Pelo 

contrário, este é o papel de todas as áreas do conhecimento, de todas as disciplinas, até por que 

os alunos adquirem outros conhecimentos e aprendem através de diversas práticas de leitura e 

de escrita. Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento 

do sistema de escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem 

poucas convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos 

morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão 

e de produção de textos escritos (Freire, 1996). 

Ou seja, o objetivo central dessa ação é que as crianças, aos oito anos de idade, saibam 

além de ler e escrever, interpretar e ter domínio da matemática básica. Além disso, estão sendo 

oferecidos cursos presenciais, com duração de dois anos, baseados no Pró-Letramento, para os 

professores alfabetizadores, que propõem estudos e atividades práticas para o aperfeiçoamento 

de sua didática. Ao oferecer tais cursos, essa nova proposta de educação defende que o professor 

será o principal motivador da criança nessa primeira fase, por isso a necessidade de estar em 

constante mudança, buscando sempre aprimorar suas práticas pedagógicas, para que possa 

escolher a melhor maneira de ensinar com segurança e competência, seus alunos a ler e 
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compreender a leitura, tornando o processo de aprendizagem natural, sem frustrações, já que a 

aquisição de habilidades de leitura e escrita compreendem todo o processo de alfabetização. 

Contudo, o desempenho do aluno é determinado através de níveis de modo sucessivo 

de eficiência. Por exemplo, para verificar o letramento em leitura, os alunos realizam inúmeras 

tarefas com os mais diferentes tipos de textos, que abrangem desde a recapitulação de 

informações específicas, até a demonstração de compreensão do texto em geral. Esta é a 

comprovação de que o aluno precisa ter sua formação que sirva para toda a vida, onde aquele 

que não é capaz de ler, escrever e pensar não estará preparado o suficiente para enfrentar a vida 

(PERRENOUD, 2001). 

A DIMENSÃO DO LETRAMENTO 

A leitura é entendida como um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas que 

se estendem desde a habilidade de decodificar palavras escritas até a capacidade de 

compreender textos escritos (Soares, 2009). Enquanto que a escrita, mesmo também incluindo 

habilidades linguísticas e psicológicas, exige habilidades completamente diferentes das 

exigidas pela leitura. Ainda vai além, subdividindo essa dimensão em outras duas concepções, 

a partir do termo letramento, que são elas: a individualista-restritiva e a cognitivista (Tfouni, 

2004). 

Em relação à escrita, ainda dentro dessa dimensão, ela passa pelo processo de aquisição 

da habilidade de codificar, bem como decodificar os símbolos ou signos linguísticos, chegando 

à obtenção de sentido àquele que a observa. Nesse mesmo sentido, a partir do momento que o 

indivíduo passa a possuir algumas habilidades para ler e escrever, o mesmo poderá expressar 

melhor seus pensamentos e idéias. Será capaz de desenvolver suas habilidades motoras, como 

escrever, além de outras técnicas como organização da pontuação, ortografia, e ainda selecionar 

e organizar suas idéias, criando elos entre elas, ou seja, sua linguagem será clara, se fará 

entendido (Soares, 2009). 

Nesse mesmo sentido, Soares (2004a, p. 17) diz que subjacente a esse conceito liberal, 

funcional do letramento, está a crença de que consequências extremamente positivas resultam, 

precisamente, dele. No entanto, para o funcionamento e a participação cabível à sociedade, 

resultando num sucesso pessoal, a partir do uso das habilidades de leitura e escrita, o letramento 

é acatado como o principal responsável em conduzir grandes resultados, como o 

desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade social, progresso profissional, cidadania 

(Fernandez, 2001). 

De acordo com a concepção progressista, “liberal” das relações entre letramento e a 

sociedade, o letramento é entendido apenas como uma ferramenta de aquisição das habilidades 

básicas necessárias, para que ele se adapte adequadamente em sua cultura, ou seja, é definido 

em termos de habilidades indispensáveis para que o indivíduo “funcione” adequadamente em 

um contexto social. É justamente daí que surgiu o termo letramento funcional ou alfabetização 

funcional. 

A natureza prática e objetiva do letramento quando passa a adotar o conceito de 

letramento funcional que, como afirma, surgira a partir de pesquisas e experiências acerca da 

leitura desenvolvidas nas duas ou três décadas anteriores. Ela também define o letramento 
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funcional como sendo a junção dos conhecimentos com as habilidades de ler e escrever, fazendo 

com que o indivíduo se torne capaz de “engajar-se em todas aquelas atividades nas quais o 

letramento é normalmente exigido em sua cultura ou grupo” (Grey, 1996). 

Uma pessoa é funcionalmente letrada quando pode participar de todas aquelas 

atividades nas quais o letramento é necessário para o efetivo funcionamento de seu grupo e 

comunidade e, também, para capacitá-la a continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo para 

seu desenvolvimento e o de sua comunidade. (Soares, 2004) 

As definições de letramento que salientam sua dimensão social baseiam-se ou em seu caráter 

pragmático, ou seja, na necessidade de letramento para o funcionamento literal da sociedade, 

ou em seu poder “revolucionário”, isto é, em sua potencialidade de transformar relações e 

práticas sociais injustas. 

Contudo, é possível concluir que cumprir a tarefa de definir o letramento não é simples, 

pelo fato do tema ser altamente controverso onde a formulação de uma definição que possa ser 

aceita sem qualquer tipo de restrição aparenta ser impossível. Uma definição geral e comum a 

todos não é possível... não quer dizer que não haja necessidade de uma definição geral e comum 

a todos (Cervero, 1985). 

 

MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 

 

As inovações e os aprimoramentos tecnológicos tornam a aprendizagem estimulante e 

democrática. Quando as tecnologias são utilizadas na sala de aula, professor e aluno tornam-se 

colaboradores do aprender, onde o professor não é mais o detentor do saber e sim orienta, induz 

à reflexão e busca soluções através de sua mediação. Já a criança se percebe como responsável 

por sua aprendizagem, tendo seu tempo e ritmo respeitados. De acordo com os estudos de 

Soares (2010, p.11), os alunos não querem ficar o tempo todo escutando os professores, 

consideram importante ter suas opiniões ouvidas, esperam por respeito e confianças querem 

criar usando ferramentas do seu tempo, não toleram ser explorado por seus colegas e sim 

trabalhar em conjunto, desejam tomar decisões que contribuirá na aula, querem compartilhar 

informações, cooperar e competir com seus pares e por fim, uma educação que faça sentido 

para o seu cotidiano. (Braga, 2012). 

Muitas creches e escolas já adotaram o uso de tecnologias como os tablets como recurso 

lúdico. Os aparelhos podem ser grandes aliados da alfabetização. Os tablets em sala de aula 

favorecem o processo de alfabetização, pois além de ampliar as possibilidades de contato com 

outros portadores de texto, o dispositivo móvel permite que o professor introduza mais um 

recurso de aprendizagem em sala de aula, inovador e com ludicidade. Dado este fator, aumenta 

o nível de motivação dos alunos e por consequência, a atenção das crianças nos conteúdos. 

Segundo o educador José Manuel Moran (2018), que defende o uso das novas 

tecnologias na escola. “Com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-se em um conjunto 

de espaços ricos de aprendizagens significativas, presenciais e digitais, que motivem os alunos 

a aprender ativamente, a pesquisar o tempo todo, a serem proativos, a saber tomar iniciativas e 

interagir”. Dessa forma o tablet possui ao menos quatro aspectos que contribuem na 

alfabetização das crianças: letrado, lúdico, motivador e inovador. 

Após o surgimento do termo letramento, muito se tem especulado acerca dos métodos 

mais eficazes para se alfabetizar, ensinar. Entretanto, ocorre que uma das mudanças que a 



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 59 

educação sofreu foi justamente a maneira de ensinar, onde o foco passa a ser a forma com que 

o aluno aprende e não os métodos de ensinar, utilizados pelo professor. Mesmo não existindo 

ferramentas específicas para transmitir o conteúdo, alguns métodos se tornaram mais utilizados 

que outros, popularizando assim, formas “padrões” de se alfabetizar, e dentre os mais aplicados 

estão: o sintético, o analítico, o alfabético e o fônico (Fernandez, 2001). 

Dentre os mais diversos métodos utilizados pelos professores do mundo todo na 

alfabetização, estes três são considerados os principais, os mais utilizados: método sintético, 

método analítico e método natural. E é também através desses métodos que o professor 

alfabetizador, irá utilizar para desenvolver também o letramento. Para tanto, ao trabalhar com 

o método sintético, é preciso ter em mente que este pode ser dividido em três tipos: o alfabético, 

o fônico e o silábico. Além disso, esse é um método que trabalha inter-relacionando a grafia 

com o som, entre o escrito e o oral, por isso, estudar a melhor maneira para se aplicar tal método, 

de forma a abranger seus sentidos se torna essencial para o profissional da educação que 

objetiva alfabetizar de forma integral e eficaz. 

O método alfabético, assim como o próprio nome já diz, é aquele que trabalha, 

inicialmente, ensinando as letras do alfabeto, para, em seguida, formar sílabas e só então formar 

frases. Enquanto que no método fônico ocorre o inverso do alfabético, ou seja, primeiro se 

aprende o som de cada letra e depois o som da junção de vogais e consoantes que formam 

sílabas, pronunciando as mesmas. Assim, o aluno aprende o som das letras e sílabas, para só 

então aprender a escrever as mesmas. Já o método silábico, é aquele onde o aluno aprende de 

princípio, as sílabas e posteriormente as palavras. Igualmente, o que pode ser percebido ao 

analisar cada um desses três métodos sintéticos é que todos são transmitidos de forma mecânica, 

através da repetição, o que o torna, em muitos dos casos, uma tarefa cansativa aos alunos. 

Denominado de método analítico, este é conhecido por induzir o aluno a análise do que lhe está 

sendo apresentado.E por último, o método natural, que é entendido como aquele que desenvolve 

primeiramente o fisiológico de construção de sistemas operacionais de leitura (Inácio, 2004). 

Todavia, é possível perceber que cada método possui suas características próprias, e 

que, mesmo assim, nenhum deles pode ser chamado integralmente de o método de alfabetização 

perfeito, pois nem todos aprendem da mesma maneira. E o que pode ter funcionado 

perfeitamente para certa quantidade de alunos, tendo os feitos compreender e adsorver tais 

informações, pode não surtir o mesmo efeito em outros, já que cada um possui seu tempo e 

modo de aprender (Medeiros, 2009). Por isso, se faz necessário, ao professor, ter habilidade e 

competência para aplicar o método que seja preciso, o que “funcione”, assim, conseguirá fazer 

com que todos aprendam, mesmo sendo necessário trabalhar de maneira diferente, por que, o 

que interessa não é a forma com que se aprende e sim o aprendizado em si. 

 

A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE LETRADO 

 

Para se falar em leitura literária, é preciso, inicialmente, falar de todos os fatores que 

não apenas mostram, mas também comprovam o quão importante é ser um indivíduo capaz de 

ler e interpretar textos e situações, ser capaz de poder exercer a cidadania em sua amplitude, 

sendo que tais só são possíveis através da habilidade e competência de ler, em sua integralidade. 

O letramento representa o coroamento de um processo histórico de transformação e 
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diferenciação no uso de instrumentos mediadores. Representa também a causa de elaboração 

de formas mais sofisticadas do comportamento humano que são os chamados “processos 

mentais superiores”, tais como raciocínio abstrato, memória ativa, resolução de problemas, etc. 

(Tfouni, 1984). 

É sabido que para aprender toda e qualquer matéria escolar, se faz necessário 

primeiramente, que saiba ler e escrever. Por isso, ao visar o aprendizado de toda a escola precisa 

traçar as metas a serem alcançadas, construir sua proposta pedagógica focada na aprendizagem 

de todos, de um modo geral, sendo este compromisso responsabilidade de todos os envolvidos 

no processo de ensino da escola, e não só dos professores. Assim, todos crescerão juntos, se 

desenvolvem de modo que ao invés de se prenderem a preocupações do tipo se devem ou não 

ensinar. 

O PROFESSOR COMO INCENTIVADOR DA LEITURA LITERÁRIA 

Os textos, tanto escritos, quanto mudos, são verdadeiros instigadores da imaginação e 

da criatividade, principalmente das crianças, bem como são os textos literários os maiores 

responsáveis pelo desenvolvimento do mesmo. Esse fenômeno é explicado pelo fato de a leitura 

literária ser capaz de transformar o irreal, a ficção, em algo tão real quanto o próprio mundo 

com que a criança tem contato físico. 

Para que o desenvolvimento literário aconteça da maneira mais relevante possível, criar 

situações que estimulem a leitura é medida que se impõe. Isso porque o gosto pela leitura não 

surge sozinho, do nada. Assim, a presença do professor que tenha papel de instigador dessa 

prática se torna imprescindível para o sucesso de tal “operação”, pois, fazer com que uma 

criança se apaixone pela prática da leitura não é tarefa tão simples quanto parece (Medeiros, 

2009). 

Outro fator de suma importância é a contribuição dos pais, da família em si, para o 

incentivo da prática da leitura é de suma importância para que as crianças adquiram o gosto 

pela leitura. Fundamental, pois o primeiro contato das crianças com a educação é em casa, com 

a família, para só então receber o da escola, o secundário. Essa é uma realidade que não pode 

ser deixada de lado, esquecida ou ignorada, por que, assim como se escuta em todos os lugares 

como TV, escola, universidade, rádio, a escola deve andar de “mãos dadas” com a família, 

garantindo o desenvolvimento do aluno de forma integral. Do mesmo modo, quanto à prática 

da leitura, não é diferente. 

A partir do momento em que o professor se torna o mediador do conhecimento, 

deixando de ser o total possuinte do conhecimento, os papéis se invertem e o aluno passa a se 

sentir mais confiante e seguro de si e do que é capaz. Ora, se o professor não adquire uma 

postura de auxiliador no processo de construção do conhecimento, os alunos, na maioria dos 

casos, não conseguirão encontrar uma forma de resolver problemas por si próprios, o que não 

resultará em cidadãos críticos e atuantes para essa nova sociedade que está se tornando cada 

vez mais exigente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Letrar é função de todos os professores, pois cada um, em sua área, conhece usos 

específicos de leitura e escrita e domina um vocabulário próprio de sua disciplina. Somente 

uma equipe de bons leitores e bons produtores de textos pode formar alunos letrados capazes 

de enfrentar as transformações sociais. Eis a tarefa de letrar e ser letrado: construir e construir-

se na leitura e na escrita a partir de referenciais apreendidos no âmbito social. 

Contudo, a partir do momento em que o processo formativo possibilita que o educando 

abandone uma postura passiva, sem capacidade ser crítico, este passa a rever sua leitura de 

mundo podendo, até mesmo, reinventar sua própria existência. Para Vale (2004, p.07), “o 

desenvolvimento histórico se concretizará, em determinado ponto, pela passagem do reino da 

necessidade ao reino da liberdade”. 

Desse modo, no ponto de vista da educação que busca a formação integral do indivíduo, 

a ação educativa passa a ter um caráter revolucionário comprometido com a “libertação do 

homem”, onde o indivíduo é instigado a superar as ideias do senso comum e se reconhecer 

como sujeito histórico, com o desejo desperto de construir uma nova sociedade, onde todos os 

trabalhadores tenham uma vida digna e sejam livres. 
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